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ATA NÚMERO 13/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 5 DE JULHO DE 2016 

 

---------Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.---------- 

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

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

-----------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do Sr. Presidente 

da Câmara que se encontrava em representação do município.------------------------------- 

----------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------- 

----------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. VICE - PRESIDENTE E PELOS SRS. 

VEREADORES --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos usou da palavra o Sr. Vereador Edson 

Santos referindo estar muito satisfeito com o sucesso do AgitÁgueda, que começou no 

fim de semana transato, e que a restauração, hotelaria e restante comércio têm ficado 

agradavelmente surpreendidos com o número de pessoas que têm vindo visitar a 

cidade de Águeda, o que se deseja que se mantenha. ------------------------------------------- 

---------A seguir, a Câmara tomou, também conhecimento do Plano Municipal do 

Desporto e do processo de admissão de patrocinadores em regime de exclusividade 

na AgitÁgueda 2016. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------------------------------- 

-------- Continuando os trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião 

anterior, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. ---- 

-------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------ 

--------OBRAS MUNICIPAIS--------------------------------------------------------------------------- 

--------RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------ 

--------REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 1º DE MAIO / LARGO DO BOTARÉU – 
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ARRANJO DO PARQUE INFANTIL E ZONA ENVOLVENTE NO LARGO 1º DE 

MAIO (PROPOSTA 381/16). -------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo sido vistoriada a totalidade da obras de “Requalificação do Largo 1.º de 

Maio/Largo do Botaréu – Arranjo do Parque Infantil e Zona Envolvente no Largo 1.º 

de Maio”, e verificando-se que as mesmas se encontram concluídas e na devida 

ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

indícios de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se possam responsabilizar a 

firma adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, recebê-la, 

definitivamente, e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, 

garantias bancárias ou quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de 

outras cauções eventualmente existentes.-------------------------------------------------------- 

----------LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

----------PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA PRAÇA 1º DE MAIO, JUNTO À EN 

333 (PROPOSTA 382/16);----------------------------------------------------------------------------- 

----------Efetuada a vistoria à totalidade da obra de “Construção do Parque de 

Estacionamento na Praça 1º de Maio, junto à EN 333”, e verificando-se que a 

mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar a empresa adjudicatária – Paviazeméis – 

Pavimentações de Azeméis, Lda., a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, 

proceder à liberação de 30% da caução existente para garantia da execução da 

obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------RELATÓRIO FINAL / ATA N.º 2 DO JÚRI ------------------------------------------------ 

---------CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO DO PARQUE URBANO DE 

ÁGUEDA E DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA ALTA VILA (PROPOSTA 

383/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra da Sr.ª 

Vereadora Paula Cardoso e do Sr. Vereador Miguel Oliveira, que apresentaram a 

Declaração de Voto que a seguir se transcreve, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 03 de junho último, através do qual homologou a ata do júri, 

datada de 02 de maio último, correspondente ao relatório final no qual constam  as 

classificações atribuídas aos trabalhos apresentados, no âmbito do concurso público 

de conceção do Parque Urbano de Águeda e da Requalificação do Parque da Alta 

Vila: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------”Votamos contra o pagamento do prémio de consagração para a unidade de 

projeto de Requalificação do Parque da Alta Vila, atribuído ao trabalho n.º 2, a que 

corresponde a proposta com o código 071CO1021INO, porque, na apreciação dos 

trabalhos, efetuada pelo respetivo júri, constante do Relatório Final de avaliação das 

propostas, a mesma não alcançou 50% de pontuação possível”. -------------------------- 

---------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------------------------ 

---------REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

(PROPOSTA 385/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso da Empreitada de ‘Requalificação de Edifícios para Residências 

Universitárias” e proceder à abertura de concurso publico para a execução da obra, 

sem publicação Internacional, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 20 de 

janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado aprovar a constituição do júri do respetivo procedimento, 

conforme é proposto e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o 

n.º 2 do artigo 69.º do referido Código dos Contratos Públicos, delegar no mesmo 

todas as competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente, 

prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º) e 

pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os quais 

serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 61.º).------------ 

-----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APÓS ACEITAÇÃO DAS 

LISTAS DE ERROS E OMISSÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES - PARQUE 

INDUSTRIAL (PROPOSTA 404/16);---------------------------------------------------------------- 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o 

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de junho último, através do qual 

aprovou a resposta ao pedido de esclarecimentos apresentado por um interessado, 

após a aceitação das listas de erros e omissões, referente à Construção de 

Pavilhões – Parque Industrial, de acordo com a ata n.º 8 do respetivo júri de 

concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLOS -------------------------------------------------------------------------------- 

----------CRIAÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE DE ÁGUEDA - PROTOCOLO 

COM A PSIENTÍFICA (PROPOSTA 384/16);----------------------------------------------------- 
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---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o protocolo que foi presente e analisado, que prevê o estabelecimento de 

uma parceria entre o município e a Psientífica, para a criação do Centro de 

Juventude de Águeda e implementação da Loja Europa Jovem de Águeda, com o 

encargo financeiro de 42.400,00€.------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a presente 

proposta à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.--------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - "ESCUTAR OS SILÊNCIOS" 

(PROPOSTA 387/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o protocolo que foi presente, que visa a 

integração do município de Águeda, como parceiro, no projeto que prevê a criação 

de uma rede local de intervenção contra a violência doméstica no concelho de 

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ACORDO COM A CIN PARA REDUÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS 

(PROPOSTA 406/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a 

alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  

aprovar o protocolo de colaboração que foi presente, a celebrar com a CIN – 

Corporação Industrial do Norte, S.A., que define as condições de apoio e 

colaboração no projeto do Município – Apoio à Pintura de Fachadas e Muros.---------- 

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

----------APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE EVENTOS DOS AMIGOS DO 

CASAL - COMPROVATIVOS DE DESPESA ENTREGUES FORA DO PRAZO 

(PROPOSTA 388/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta a 

justificação apresentada para o atraso, aceitar, para análise, os comprovativos de 

despesa referente à Candidatura a Comparticipação Financeira para o ano de 2015, 

apresentados pela Associação Cultural e Recreativa de Eventos dos Amigos do 

Casal, não obstante os mesmos terem sido entregues fora de prazo.-------------------- 
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-----------ASSOCIAÇÃO DA BARROSA EM DEFESA DA FLORESTA - ABARDEF 

(PROPOSTA 397/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à ABARDEF – Associação da Barrosa 

em Defesa da Floresta, um apoio no valor de 5.000,00€, destinado a comparticipar a 

aquisição de equipamentos de proteção individual, devidamente homologados, para 

os voluntários daquela associação, que atuam no combate a incêndios florestais e 

na proteção da floresta. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------APOIO LOGÍSTICO --------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

cedência do seguinte apoio logístico (Proposta 389/16):-------------------------------------- 

 ----------À Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Águeda, equipamento de som 

para o IV Encontro de Jovens, a ter lugar no próximo dia 15. ------------------------------- 

----------À ACOAG – Associação Comercial de Águeda, a utilização do Cineteatro S. 

Pedro, para realização de evento no dia 03 de dezembro do corrente ano (Proposta 

389/16).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A Câmara, a seguir, deliberou também, por unanimidade, ratificar os 

despachos da Sr.ª Vereadora Elsa Corga, através dos quais aprovou a cedência  

dos seguintes apoios logísticos (proposta 390/16);---------------------------------------------- 

 ---------Aos Pioneiros, para apoio das “Marchas das Bengalas”, que se realizou no 

passado dia 22 de junho, 300 cadeiras e respetivo transporte; ----------------------------- 

--------À CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Águeda, para a festa dos Santos Populares, que se realizou no dia 

24 de junho, 4 projetores de tripé. ------------------------------------------------------------------- 

---------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos 

do Sr. Vereador João Clemente que isentam as seguintes Instituições do pagamento 

da licença de ruído referente aos respetivos eventos:------------------------------------------ 

----------CERCIAG – COOPERATIVA PARA O ENSINO E REABILITAÇÃO DE 

CRIANÇAS INADAPTADAS DE ÁGUEDA (PROPOSTA 396/16); – Festa dos Santos 

Populares, realizada no passado dia 24 de junho. ---------------------------------------------- 

--------ASSOCIAÇÃO SOCIAL, DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES 

(PROPOSTA 398/16) Marchas Populares, realizadas no passado dia  25 de junho; -- 

---------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FERMENTELOS 

(PROPOSTA 399/16) Festa de Santo António, realizada nos passados dias 17, 18 e 
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19 de junho;-----------------------------------------------------------------------------------------------, 

--------CASA DO POVO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 403/16) Festejos da Noite de S. 

João, realizada no passado dia 23 de junho.----------------------------------------------------- 

----------AÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------- 

----------APELO A UMA VERDADEIRA POLÍTICA EUROPEIA COMUM DE ASILO - 

SUBSCRIÇÃO (PROPOSTA 391/16);-------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, subscrever o texto do Apelo por uma Verdadeira Política Europeia de 

Asilo, proposta pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, enquanto 

Secção Nacional do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, e que consta de 

um conjunto de princípios orientadores, passíveis de fomentar e dinamizar uma 

verdadeira Política Comum de Asilo.---------------------------------------------------------------- 

----------TURISMO  --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------VENDA DE MATERIAL PROMOCIONAL - POSTAIS MUSEU FERROVIÁRIO 

(PROPOSTA 400/16); ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, de acordo com a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, vender os postais disponibilizados ao público no Núcleo 

Museológico de Macinhata do Vouga pelo preço de 0,50€ cada um e pelo preço de 

5,00€ cada coleção de 18 postais. ------------------------------------------------------------------ 

----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES------------------------------------------ 

----------ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DAS 

MARCHAS POPULARES DE ÁGUEDA (PROPOSTA 401/16);----------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar as Alterações das Condições de Participação no Desfile das Marchas 

Populares de Águeda, cujo documento, já alterado, se encontra arquivado na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião.------------------------------------------ 

----------OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ----------------------------------------------- 

----------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 386/16) ---------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 1 da alínea a) dos artigos nºs. 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, isentar a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda, com sede na Avenida 25 de Abril, em Águeda, do 

pagamento das taxas referentes ao licenciamento da ampliação do seu quartel. ------ 
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----------Prosseguindo os trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, uma vez 

que as obras em causa se encontram abrangidas pelo regime transitório aprovado 

na 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 15 de abril de 2016, 

na sequência de deliberação tomada pelo executivo em reunião de 15 de março de 

2016, isentar do pagamento de taxas a ocupação do espaço público com andaimes, 

referentes às seguintes obras: ----------------------------------------------------------------------- 

---------RAFAEL MARTINS FERNANDES (PROPOSTA 392/16);---------------------------- 

---------Reparação e alteração da habitação, sita no lugar de S. Brás, no Sardão, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha, a que se refere o processo n.º 73/15, 

em nome de Rafael Martins Fernandes, residente no Largo de Santiago, na 

Borralha, na referida União de Freguesias.-------------------------------------------------------- 

--------ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA (PROCESSO N.º 393/16);---------------------- 

--------Reconstrução e ampliação de edifício destinado a comércio e serviços, sito na 

Rua José Maria Veloso, em Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

a que se refere o processo n.º 284/14, em nome de António Pereira de Almeida, 

residente na Rua Forno da Cal, em Belazaima do Chão.-------------------------------------- 

----------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE ------------------------------------------------------- 

---------CARLA ALEXANDRA SILVA COUTINHO (PROPOSTA 394/16);------------------ 

--------Seguidamente, tendo em vista que a requerente não apresentou qualquer 

elemento que pudesse levar o Executivo Municipal a alterar a sua posição, foi 

deliberado, por unanimidade, nos termos do n.º 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 

de setembro, declarar a caducidade do processo n.º 172/11, referente à 

remodelação de uma habitação sita em Macieira de Alcôba, na União de freguesias 

do Préstimo e Macieira de Alcôba, requerida por Carla Alexandra Silva Coutinho. ---- 

----------NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO ------------------------- 

----------TRANSBECO-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES, LDª (PROPOSTA 395/16);----------------------------------------------------- 

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

unanimidade, dispensar a firma Transbeco – Materiais de Construção, 

Terraplanagens e Transportes, Ld.ª, com sede na rua da Fonte das Carvalhas, no 

Lugar do Beco, na freguesia de Macinhata do Vouga, da dotação de dois lugares de 

estacionamento, na sequência da construção de um edifício destinado a armazém e 

comércio, e edificar na referida rua, optando pela compensação em numerário, no 

valor de 218,89€, uma vez que encontra reunida a condição disposta na alínea c) do 
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ponto n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------------- 

----------CERTIDÃO DE DESTAQUE ---------------------------------------------------------------- 

----------LUÍS MIGUEL CHAVES OLIVEIRA (PROPOSTA 402/16);------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão de destaque 

de uma parcela de terreno com a área de 887,63 m2, a destacar de um prédio com a 

área total de 1.775,26m2, sito na rua Joaquim Valente de Almeida, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, pertencente a Luís Miguel Chaves Oliveira, uma 

vez que a pretensão cumpre o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 

de setembro, uma vez que o prédio se situa em perímetro urbano e as duas 

parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público.------------------- 

----------REVOGAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO DO LOTEAMENTO 

TITULADO PELO ALVARÁ N.º 4/79 (PROPOSTA 405/16);---------------------------------- 

----------Tendo em vista o teor da proposta que foi presente e analisada e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, e considerando  

os fundamentos invocados pelos requerentes, atuais proprietários dos prédios, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 

167.º do Código do Procedimento Administrativo, revogar o ato de licenciamento do 

loteamento, titulado pelo alvará n.º 4/79, aprovado em reunião realizada em 6 de 

março de 1979.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS --------------------------------------------------- 

----------TRANSPORTES OCASIONAIS DE PASSAGEIROS -------------------------------- 

----------ADJUDICAÇÃO, APROVAÇÃO DE AJUSTAMENTOS AO CONTEÚDO DO 

CONTRATO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO (PROPOSTA 407/16);-- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, considerando o disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código 

do Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado 

de 29 de junho último, através do qual adjudicou a aquisição de serviços de 

Transportes Ocasionais de Passageiros à empresa Auto Viação Aveirense, S.A., 

pelo valor de 167.040,00€, e aprovou os ajustamentos ao conteúdo do contrato e a 

Minuta do Contrato.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Eram onze horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar, se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada, obrigatoriamente, pelo Sr. Presidente e por mim, Ana Isabel Serrano da 

Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta no final da 
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reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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