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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 6/16 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016 

 

 

--------- Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO e LUÍS MIGUEL MARQUES 

VIDAL OLIVEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. --------

-- Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos 

Srs. Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS DOS SANTOS. ------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------ 

 -------- APOIO FINANCEIRO ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACOAG – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 473/16) ---- 

-------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ao abrigo do disposto nas alíneas o), u) e ff), do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, atribuir à ACOAG – Associação Comercial de Águeda, como 

comparticipação para a organização da 23.ª Festa do Leitão Assado à Bairrada e da 

19.ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Águeda, um subsídio no valor de € 

50.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE LOTES DE TERRENO NO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO (BENS FUTUROS) ---------------------------------------------- 

-------- CANDIDATURA DE FJ BIKES EUROPE, LDA (PROPOSTA 484/16 --------------- 

-------- Presente, a seguir, o processo referente à candidatura da FJ Bikes Europe, 

Lda, à constituição do direito de superfície parcial sobre o lote n.º 13 do Parque 

Empresarial do Casarão e sobre uma parcela de terreno, com a área de 13.153 m², 

que, de acordo com a alteração do Plano de Pormenor daquele Parque, em curso, vai 

ser constituída como lote a nascente desta. -------------------------------------------------------- 

--------- Tendo em vista as informações prestadas, e, uma vez que, o assunto já está 

agendado para a próxima reunião extraordinária a realizar no próximo dia 31 de 

agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o mesmo. ------------------------------ 
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--------- Eram dez horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins 

Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. --  
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