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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2016 

 

---------Aos dezanove dias de julho 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 MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JORGE 

HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 

LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------Neste ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Presidente justificou pessoalmente a 

sua ausência nas últimas duas reuniões do Executivo Municipal, sendo que na 

penúltima esteve, em representação do Município, na Coreia, realçando que devemos 

sentir orgulho no percurso de Águeda em termos de sustentabilidade. E na última 

reunião do Executivo Municipal, o Sr. Presidente disse ter estado numa reunião do 

CI/CIRA onde se discutiu o novo EVEF. -------------------------------------------------------------- 

----------Dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira, o mesmo questionou sobre o 

ponto de situação da criação do Julgado de Paz em Águeda, tendo o Sr. Presidente 

respondido que, desde a entrada em funções do novo Governo, não houve qualquer 

avanço. A este respeito, relembrou a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que era intenção 

tentar articular uma solução com a CIRA. ------------------------------------------------------------ 

----------Finalmente, usou da palavra o Sr. Vereador Edson Santos, o qual prestou o 

seu reconhecimento, e que foi subscrito por todos os membros do Executivo, a Tiago 

Tavares, que se sagrou vice-campeão europeu de Sub-23. ------------------------------------ 

–--------1. PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO -------------------------------------------- 

----------CANDIDATURAS -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Principiando a análise e votação das propostas apresentadas, a Câmara 

deliberou, pro unanimidade, aprovar a aceitação das seguintes candidaturas à 

aquisição e constituição do direito de superfície dos lotes respetivos e a subsequente 
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comunicação para que, no prazo de 30 dias, confirmem o interesse e solicitem a 

marcação da assinatura do contrato, de acordo com o previsto no artigo 20.º do 

Regulamento Municipal do PEC-Águeda: ----------------------------------------------------------- 

---------- CANDIDATURA DA SOVEÍCULOS, DE LUÍS FLORINDO UNIPESSOAL, 

LDA, A AQUISIÇÃO DO LOTE 3 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – 

ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 408/16); ------------------------------------------------------------------ 

–-------- CANDIDATURA DE CARLOS NATAL, LDA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO 

DE SUPERFÍCIE DO LOTE 7-A DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

(PROPOSTA N.º 410/16); ------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- CANDIDATURA DE EMAJ – ATELIER DE PUBLICIDADE, LDA A 

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 15 DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 411/16); -------------------- 

–-------- CANDIDATURA  DE JOÃO DIOGO FERREIRA BARBOSA, EM NOME DA 

EMPRESA SOBMEDIDA – INDUSTRIA E CONFEÇÃO DE MODA PRAIA E 

FITNESS, LDA, A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 34 DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 412/16). ------- 

---------- Ainda sobre as candidaturas apresentadas, a Câmara deliberou por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, aprovar a CANDIDATURA DE 

CLÁUDIO ARISTIDES FERREIRA BARBOSA A AQUISIÇÃO DO LOTE 6 DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 413/16). ------- 

---------- Por outro lado, e considerando as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou 

retirar a seguinte proposta para melhor análise: --------------------------------------------------- 

–-------- CANDIDATURA DE ANTÓNIO LUÍS ARREPIA TRABULO, A AQUISIÇÃO DO 

LOTE 14 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 

409/16). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- NÃO APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PEC-ÁGUEDA ----------------------- 

–--------PROPOSTA DE NÃO APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ARTIGO 13.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – 

ÁGUEDA DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017, A 

EMPRESA FEBOL – FERRAGENS DA BORRALHA, LDA (PROPOSTA N.º 414/16) -- 

---------- Ainda no âmbito do Parque Empresarial do Casarão, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, prorrogar o prazo para construção no lote 39 até janeiro de 2017, tendo 

em conta o compromisso da empresa de efetivar a união dos lotes assim que estejam 

reunidas as condições legais para tal. –-------------------------------------------------------------- 

–-------- AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO ------------------------------------------------------------------ 
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–-------- AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO LOTE N.º 13 DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO (PROPOSTA N.º 415/16) ----------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Sr. Vereadores 

Miguel Oliveira e Paula Cardoso, submeter à consideração e aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º e da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aquisição do lote n.º 13 do Parque Empresarial do 

Casarão nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Autorizar a compra do lote n.º 13 do Parque Empresarial do Casarão, supra 

descrito, pelo preço de €15/m2, ou seja, € 1.496.220,00 (um milhão, quatrocentos e 

noventa e seis mil, duzentos e vinte euros); -------------------------------------------------------- 

2. O pagamento o preço referido no número anterior será pago até 31 de setembro de 

2017, ou antecipadamente, caso o lote em causa seja vendido antes dessa mesma 

data, sendo que, nessa hipótese, pagar-se-á ao LIDL & COMPANHIA na mesma 

proporção do que for pago à Câmara Municipal de Águeda, até liquidação do preço 

supra referido; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Autorizar a venda do lote n.º 13 do Parque Empresarial do Casarão, supra descrito, 

nos termos definidos no Regulamento do Parque Empresarial do Casarão, tendo em 

consideração que, por deliberação do Executivo Municipal de 16-02-2016 e da 

Assembleia Municipal de 26-02-2016, foi aprovada a redução do valor de venda direta 

(não incluindo direito de superfície), de 25,00€/m2 para 15,00€/m2 durante o ano de 

2016. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Sobre este assunto, o Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou a seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- “No meu entendimento deveriam ser acionadas as penalidades e as 

reversões previstas no artigo 14.º do Regulamento do Parque Empresarial do 

Casarão e, de qualquer forma, caso não seja possível devido ao artigo 221.º do 

Código Civil, deverão ser apuradas responsabilidades.” ---------------------------------------- 

---------- Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso apresentou a seguinte declaração 

de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- “ASSUNTO: -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Aquisição e Alienação do Lote nº 13 do Parque Empresarial do Casarão ------- 

---------- FACTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- 1) Por deliberação de 18 de Dezembro de 2008 o executivo camarário 

deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- - que o preço de venda por m2 do lote infraestruturado no Parque 

Empresarial do Casarão para o caso da empresa LIDL&Cia. Fosse a 15€. --------------- 

---------- - e que a este preço fosse associado uma condicionante de permanência 

deste entreposto no concelho por um prazo mínimo de 10 anos, sendo que caso a 

empresa decidisse encerrar o funcionamento, nas instalações a construir, antes deste 

prazo, tenha que pagar ao município a quantia acrescida de 10€ por m2. ----------------- 

---------- Deliberação que veio a ser confirmada em assembleia municipal de 

29/12/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2) Em setembro de 2009 respetivamente no dia 3 e 24 foi aprovado em 

assembleia municipal o regulamento do Parque empresarial do casarão. ----------------- 

---------- 3) Em 13 de junho de 2012 foi efetuada a escritura de compra e venda do lote 

nº 13 onde se diz: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- “de acordo com as negociações que precederam este acto a LIDL&Cia. 

compromete-se a manter aberto e em funcionamento, no concelho de Águeda e por 

um prazo mínimo de dez anos, o entreposto da construir no prédio objeto desta 

escritura (Lote nº 13), sendo que caso a LIDL o decida encerrar antes deste prazo, 

terá que pagar ao município uma quantia de dez euros por metro quadrado.” ------------ 

---------- 4) Em 19 de julho do corrente ano é proposto pelo executivo camarário: ------- 

---------- - autorizar a compra do lote nº 13 do Parque empresarial do casarão pelo 

preço de 15€ ou seja 1.496.220,00. ------------------------------------------------------------------ 

---------- - o pagamento do preço acima referido será pago até 31 (leia-se 30 por que 

este mês não tem 31 dias) de setembro de 2017, ou antecipadamente, caso o lote em 

causa seja vendido antes dessa mesma data, sendo que nessa hipótese, pagar-se-á 

à LIDL na mesma proporção do que for pago à Câmara Municipal de Águeda, até 

liquidação do preço supra referido. ------------------------------------------------------------------- 

---------- - autorizar a venda do lote nº 13 do parque empresarial do casarão, supra 

descrito, nos termos definidos no regulamento do pec, tendo em consideração que, 

por deliberação do executivo municipal de 16/2/2016 e da assembleia municipal de 

26/2/2016, foi aprovada a redução do valor de venda direta (não incluindo direito de 

superfície) de 25€/m2 para 15€/m2, durante o ano de 2016. Considerando que a 

deliberação camarária e da assembleia municipal é de 18 de dezembro de 2008, 

portanto anterior à aprovação do regulamento do parque empresarial do casarão que 

só se concretizou no mês de Setembro de 2009 -------------------------------------------------- 

–-------- CONCLUSÃO: –---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Considerando que a outorga da escritura definitiva se realiza em Junho de 
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2012, já com o regulamento em vigor, --------------------------------------------------------------- 

---------- Considerando que o tempo é um elemento jurídico determinante, quando 

implica alteração das circunstâncias, o que foi o caso em análise, --------------------------- 

---------- Entendo que -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 1. O Regulamento do parque empresarial do casarão que se encontrava em 

vigor à data da escritura é aplicável ao LIDL, nomeadamente no que respeita ao facto 

de não ter este sequer iniciado a construção do entreposto no lote nº 13. ----------------- 

---------- 2. A clausula agravante constantes da escrituras aplica-se, e está elaborada 

no pressuposto de que o entreposto estaria construído e em funcionamento. ------------ 

---------- 3. Essa clausula que consta da escritura não transcreve, nem é igual, à da 

deliberação da camara e da assembleia municipal, uma vez que a da deliberação diz 

que em caso de incumprimento, ao preço “acrescem” dez euros por m2 e a escritura 

diz que nesse caso, só pagará 10€ m2. Ora isto não é a mesma coisa… ------------------ 

---------- 4. Não se encontra na escritura nenhuma clausula que exclua a aplicação do 

regulamento, existente naquela data e em vigor para a venda deste lote. ----------------- 

---------- 5. O decurso do tempo entre a deliberação – dezembro de 2008 e a outorga 

da escritura – junho de 2012, impunha a obrigação de, caso se pretendesse excluir 

qualquer regra constante do regulamento do parque empresarial, entretanto 

aprovado, esta fosse sufragada em reunião de executivo e em assembleia municipal.  

----------Facto que não aconteceu. --------------------------------------------------------------------- 

---------- 6. Mandam as elementares regras de conduta nos cargos públicos que todo e  

qualquer acto que implique lesão do interesse público seja feito com a diligência, 

prudência e legalidade exigida. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- 7. Não se podia escudar uma escritura 4 anos volvidos, numa deliberação 

tomada ainda sem regulamento, uma vez que não se podia em dezembro de 2008 

deliberar que as regras do regulamento do PEC se aplicariam ou se deixariam de 

aplicar ao LIDL, uma vez que a essa data ainda não eram conhecidas. -------------------- 

---------- 8. Coisa diferente é o que acontece à data da escritura, onde essas regras 

estavam definidas e são iguais para todos os compradores de lotes no parque 

empresarial do casarão, podendo ser alvo de exceção se aprovadas pelo executivo e 

pela Assembleia municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

---------- 9. Entendo assim que uma vez que essas regras não firam afastadas ou 

suspensas para o LIDL aquando da outorga da escritura pelos meios que o deveriam 

ter sido – deliberação da câmara e de assembleia municipal – não posso, 

independentemente do parecer jurídico junto, entender que só por si estão afastadas.  
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---------- 10. Além disso o que está em causa é a não construção do que havia sido 

licenciado e não a situação prevista na escritura. ------------------------------------------------- 

---------- 11. Entendo, sim, que as regras dos artigos 13º e 14º do regulamento do 

parque empresarial do casarão que dizem o seguinte: ------------------------------------------ 

---------- i. Após a realização da escritura ou contrato de venda ou de constituição de 

direito de superfície, a empresa adquirente tem o prazo máximo de um ano para 

iniciar a construção e dois anos para obtenção da licença de utilização, findos os 

quais, não existindo qualquer justificação legal aceite pela Câmara Municipal, o direito 

de propriedade ou o direito de superfície poderão reverter para a Câmara Municipal 

nos termos do artigo seguinte. Excetuam-se dessa previsão as empresas cuja 

procedimento de licenciamento industrial ou a tramitação legal necessária ao seu 

licenciamento exija um prazo superior ao indicado, contando-se nesses casos o prazo 

a contas da data da conclusão do respetivo procedimento de licenciamento. ------------- 

---------- ii. O não cumprimento dos prazos, exceto nos casos devidamente justificáveis 

e aceites pela Câmara Municipal, implica o pagamento pelo responsável pelo não 

cumprimento de um valor adicional de € 50,00/m2 de lote/lotes, pagamento esse que 

deverá ser executado no prazo máximo de 20 dias a contar da notificação para esse 

efeito feito pela Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------- 

---------- iii. Decorrido esse prazo de 20 dias sem que o pagamento tenha sido 

efetuado, a propriedade ou o direito de superfície do lote/lotes em causa revertem 

automaticamente para a Câmara Municipal com todas as benfeitorias existentes sem 

qualquer direito a indemnização. ---------------------------------------------------------------------- 

---------- Prevê-se igualmente no artigo 15º do dito Regulamento do Parque 

Empresarial do Casarão que para resolução de qualquer disputa que surja no âmbito 

de aplicação deste regulamento será constituída uma comissão arbitral composta por 

3 técnicos, sendo um nomeado pela Câmara, um pela empresa interessada e o 

terceiro por ambas as partes. --------------------------------------------------------------------------- 

---------- são aplicáveis ao LIDL, ------------------------------------------------------------------------ 

---------- Razão pela qual votei vencida a deliberação acima descrita em “assunto” ----- 

---------- Requeiro assim, para cabal clarificação do agora exposto que seja pedido à 

DGAL e a todas as entidades competentes esclarecimentos sobre esta matéria.” ------ 

–-------- 2. APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------- 

–-------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA 

N.º 135/2015 (PROPOSTA N.º 416/16) -------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo da cláusula 7.ª do Contrato-
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Programa n.º 1350/2015, que estipula que o Contrato-Programa pode “ser objeto de 

revisão por acordo prévio entre as partes”, e de acordo com o disposto nas alíneas o) 

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

conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 

que define o regime jurídico dos contrato-programa de desenvolvimento desportivo, 

aprovar as alterações ao Contrato-Programa n.º 135/2015, designadamente as 

cláusulas 2.ª, 10.ª e o Anexo I. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- De igual forma, e em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, foi deliberado submeter a presente proposta a autorização prévia na 

próxima sessão das Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

–-------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA ADENDA AO PROTOCOLO Nº 220/15 

(PROPOSTA N.º 418/16) -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo da cláusula 6.ª do Protocolo 

n.º 220/2015, que estipula que o Protocolo pode “ser objeto de revisão por acordo 

prévio entre as partes”, e de acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que define a 

deliberação “sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos 

de interesse para o município (...)”, aprovar as alterações ao Protocolo n.º 220/2015, 

designadamente as cláusulas 2.ª, 3.ª e 10.ª e os Anexos I e II. –----------------------------- 

–-------- Mais deliberou a Câmara Municipal submeter a presente proposta a 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. –------------ 

–-------- PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À 

DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO 

DO EVENTO “AGITÁGUEDA 2016” (PROPOSTA N.º 421/16) ------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo à estratégia autárquica de 

desenvolvimento cultural, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

1.000,00€ à Cruz Vermelha – Delegação de Águeda pela sua colaboração no evento 

“AgitÁgueda 2016” através da disponibilidade de equipas e de uma ambulância de 

socorro no Largo 1.º de Maio, nos dias de maior afluência, sextas-feiras, sábados e 

domingos, no sento de atuar em caso de eventuais emergências médicas. –------------ 

–-------- PROTOCOLO 275/2015 NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

"KONSERTO NO PARK" (PROPOSTA N.º 425/16) ---------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 
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Miguel Oliveira e Paula Cardoso, aceitar a justificação apresentada pela Associação 

Cultural e Recreativa de Vale Domingos, e, consequentemente, submeter a despesa 

a autorização prévia da Assembleia Municipal nos termos e para efeitos do disposto 

na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e legislação complementar 

(Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as 

alterações subsequentes). ------------------------------------------------------------------------------ 

–-------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ORFEÃO DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DO 

CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - ASSOCIATIVISMO 

CULTURAL, RECREATIVO E JUVENIL (F1) - (PROPOSTA 427/16) ----------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e atendendo ao disposto nas alíneas 

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

conjugado com as disposições previstas no Código Regulamentar do Município de 

Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), aprovar a atribuição dos  

seguintes apoios ao Orfeão de Águeda:-------------------------------------------------------------- 

–-------- Apoio para execução do Plano anual no valor de 8.316,00; –----------------------- 

–-------- Apoio para execução de projeto de beneficiação nas instalações da 

associação no valor de 754,01€. –-------------------------------------------------------------------- 

–-------- Mais deliberou a Câmara Municipal submeter, nos termos da alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente 

proposta a autorização prévia da Assembleia Municipal, conforme disposto no artigo 

6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. –------------------------------------- 

–-------- 3. OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

–-------- AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA – 

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO RASO NA ZONA INDUSTRIAL EM ORONHE, 

ESPINHEL (PROPOSTA 419/16) --------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, e tendo-se vistoriado, nos termos do 

artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, a totalidade da empreitada e 

verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a 

fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de 

solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, aprovar o auto de vistoria 

geral para efeitos de receção definitiva. –----------------------------------------------------------- 

–-------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE - APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE CONTRATO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA 

GNR DE ARRANCADA DO VOUGA, FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA” 

(PROPOSTA N.º 420/16) -------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o n.º 3 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e com o n.º 3 do artigo 164.º do 

Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado 

de 05 de julho de 2016.---------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO _ EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT-

ÁGUEDA BIKE CENTER _ RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 

DA CÂMARA DATADO DE 07/07/2016 (PROPOSTA N.º 424/16) --------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de setembro, e do n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 07/07/2016. –--------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- 4. CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ---------------------------------------- 

–-------- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VEREADOR DR.º EDSON 

SANTOS – CEDÊNCIA DO APOIO LOGÍSTICO AO CAB-CLUBE DE AVENTURA DA 

BAIRRADA NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO “ÁGUEDA CITY RACE” A REALIZAR 

NO DIA 16 DE JULHO DE 2016 (PROPOSTA N.º 423/16) ------------------------------------ 

---------- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel 

Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Edson Santos, datado de 30 de 

junho, nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do CPA, que aceitou aprovar a cedência de 

apoios logísticos ao Clube de Aventura da Bairrada. –------------------------------------------ 

–-------- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA VEREADORA Dr.ª ELSA 

CORGA – CEDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO À BANDA MARCIAL DE 

FERMENTELOS PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PEIXE 2016 (PROPOSTA 

426/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 3 do artigo 164.º do 

Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho da Senhora Vereadora, 

Dr.ª Elsa Corga, que aceitou aprovar a cedência de 2 boxes (contrato n.º 30/2016 

com a Empresa Culto da Sorte), gambiarras elétricas e respetivas lâmpadas, 

extensões e tubos de água (equipamento disponível na autarquia). ------------------------- 

–-------- 5. EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- RESOLUÇÃO DE PROTOCOLOS E CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DE DIVERSAS VALÊNCIAS NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO, NOMEADAMENTE, DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À 

FAMÍLIA E REFEIÇÕES ESCOLARES PARA ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO (CEB) - (PROPOSTA N.º 422/16) --------------------------------------------------------- 
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à consideração e 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos previstos nos referidos Protocolos e 

Contratos Interadministrativos e nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º e da 

alínea l) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, a denúncia dos 

Protocolos e/ou Contratos Interadministrativos e/ou respetivas Adendas nos seguintes 

termos e pelos motivos expostos, de acordo com o Anexo I que faz parte integrante 

da presente proposta: ------------------------------------------------------------------------------------ 

–-------- 1. Denúncia dos Protocolos e respetivas adendas n.º 287/14, 267/14, 291/14, 

268/14, 302/14, 282/14; ---------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- 2. Denúncia do Protocolo n.º 356/15; ------------------------------------------------------ 

–-------- 3. Denúncia das Adendas aos Protocolos n.º 258/14, 286/14, 254/14, 293/14, 

294/14, 298/14, 300/14, 301/14, 306/14, 308/14; ------------------------------------------------- 

–-------- 4. Resolução dos Contratos Interadministrativos n.º 265/14, 262/14 e 284/14 e 

respetivas adendas; --------------------------------------------------------------------------------------- 

–--------5. Resolução da adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 285/14. –------------- 

–-------- 6. PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------ 

–-------- APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO DE REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS E RESPETIVA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A AGUAS 

DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A. E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DA 

EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA SUBIDA DA CATRAIA DE 

ASSEQUINS (PROPOSTA 429/16) ------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea t) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do 

protocolo de repartição de encargos e respetiva comparticipação financeira entre a 

Águas da Região de Aveiro, S.A. e o Município de Águeda no âmbito da empreitada 

Requalificação da Rua da Subida da Catraia de Assequins, com alteração referida. –- 

–-------- 7. CANDIDATURAS ---------------------------------------------------------------------------- 

–-------- PROPOSTA DE CANDIDATURA DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE 

ÁGUEDA E DA AUTARQUIA A INTEGRAÇÃO NA REDE NACIONAL DE 

INCUBADORAS (PROPOSTA N.º 417/16) --------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, considerando a competência da 

Autarquia de promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades e realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, e 

considerando o enquadramento legal nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e 

alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
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(Regime Jurídico das Autarquias Locais), aprovar a submissão da candidatura da 

Incubadora de Empresas de Águeda e da Autarquia para acreditação a fim de integrar 

a Rede Nacional de Incubadoras. –------------------------------------------------------------------- 

–-------- 8. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

–-------- PROPOSTA DE SUBSCRIÇÃO DA TOMADA DE POSIÇÃO PÚBLICA 

RESULTANTE DO 1º FÓRUM POLÍTICO DA ARTEMREDE (PROPOSTA 428/16) 

---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e no âmbito das 

competências da autarquia no que se refere ao desenvolvimento cultural do território, 

não subscrever a tomada de posição política anexa à presente proposta, a qual se 

encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião. ------------ 

–-------- 9. ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------- 

–-------- PROPOSTA APOIO BOMBEIROS TINTAS QUARTEL ANTIGO (PROPOSTA 

N.º 431/16) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos da alínea o) do 

artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, a atribuição de um Apoio à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda consubstanciado no 

material necessário à referida pintura, designadamente tintas e primário, que serão, 

assim, adquiridos pela Autarquia pelo orçamento mais baixo apresentado (600.85€ 

IVA incluído). –--------------------------------------------------------------------------------------------- 

–-------- 10. ASSUNTOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------ 

–-------- FUNDO DE MANEIO, NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS DE ÁGUEDA (PROPOSTA N.º 430/16) ------------------------------ 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência da alteração legislativa e 

da CPCJ de Águeda atualmente se encontrar sem fundo de maneio, aprovar a 

criação de um fundo de maneio no valor de 153,15€, valor que era anteriormente 

atribuído pela Segurança Social, conforme o artigo 14.º da Lei 31/2003, de 22 de 

Agosto, e 142/2015, de 08 de Agosto, o ponto 2.3.4.4 do POCAL, aprovado pelo 

Decreto - Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações subsequentes, e o artigo 

17.º da Norma de Controlo Interno. –----------------------------------------------------------------- 

–-------- 11. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------ 

–-------- APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS, APROVAÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE AJUSTAMENTO AO CONTRATO-AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E PLATAFORMAS DE ENSINO DIGITAIS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS 

(PROPOSTA N.º 433/16) -------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com o previsto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, e conforme determinado pelo Sr. Vice- Presidente da Câmara, 

mediante despacho datado de 14/07/2016, aprovar todas as propostas admitidas e 

adjudicar o contrato para Aquisição de Equipamentos e Plataformas de Ensino 

Digitais para Implementação de Projeto de Educação Digital nas Escolas do Concelho 

de Águeda - “Águeda Educação +”, à empresa Globaltronic, Eletrónica e 

Telecomunicações, SA, pelo valor global de 379.949,00 € (trezentos e setenta e nove 

mil, novecentos e quarenta e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

bem como, aprovar o ajustamento ao conteúdo do contrato a celebrar, 

nomeadamente, no que concerne à alteração do Prazo de Vigência do Contrato, de 

acordo com os fundamentos mencionados no Relatório Final. –------------------------------ 

–-------- 12. REVISÃO ORÇAMENTAL -------------------------------------------------------------- 

–-------- REVISÃO Nº 4 (PROPOSTA N.º 432/16) ------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Miguel Oliveira e Parla Cardoso, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e da 

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

aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de revisão 

orçamental, ficando assim constituído o Orçamento de 2016. –------------------------------ 

–-------- 13. OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------- 

–-------- CERTIDÃO DE DESTAQUE - ANTÓNIO SILVA PEREIRA (PROPOSTA N.º 

434/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da certidão de 

destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.366m2, solicitada por ANTÓNIO 

PEREIRA DA SILVA (Proc. 258/76), residente na Maçoida, da União das freguesias 

de Águeda e Borralha, a destacar de um prédio com a área total de 2.171m2, que o 

requerente possui na Rua Pereira de Cima, n.º 205 e 231, na Maçoida, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha. –------------------------------------------------------------------ 

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, 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 

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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