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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 18/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016 

 

---------Aos vinte dias do mês de Setembro 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,  JOSÉ GOMES OLIVEIRA,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 

JOÂO 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Vereador  LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA .---------------------------------------- 

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

---------- SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO EXECUTIVO -------------------------------------- 

----------Principiando os trabalhos foi presente um pedido de substituição, apresentado 

pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, para a presente reunião, nos termos do disposto 

no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002.-----

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Verificando-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista – José Gomes Oliveira - se encontrava presente, após a verificação da sua 

identidade e legitimidade, operou-se, de imediato a substituição, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 76.º por remissão do n.º 7 do artigo 77.º da já mencionada 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002. --------------------------- 

----------A seguir, o Sr. Presidente comunicou que, na semana passada participou no 

Forum Smart City InFocus 2016, Yinchuan, na China, onde teve oportunidade de 

comprovar, relativamente à matéria em questão, que Águeda tem desenvolvido um 

ótimo trabalho e está entre os melhores no rankuing mundial. ------------------------------- 

----------O Sr. Vereador José Oliveira, que interveio a seguir, e reportando-se à reunião 

do Executivo Municipal agendada para o dia 16 de agosto do corrente ano, manifestou 

o seu desagrado quanto à não realização da mesma por falta de quórum. Com efeito, 

referiu o Sr. Vereador não considerar correto que, estando os Srs. Vereadores a tempo 

inteiro em maioria, não coordenem os mesmos as respetivas agendas para que as 

reuniões se realizem sempre. Referiu ainda o Sr. Vereador que, na sua opinião, a 

prioridade deve ser a resolução dos problemas do município, pelo que as férias dos 

membros do executivo municipal devem ser articuladas e conjugadas entre si, por 
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forma a que os Srs. Vereadores estejam sempre presentes em número suficiente, para 

que as reuniões, atempadamente marcadas, sejam realizadas.-------------------------------- 

---------Respondeu o Sr. Presidente, referindo que os assuntos da autarquia não 

ficaram minimamente prejudicados com a não realização da reunião de Executivo, ou 

sequer com as férias dos Srs. Vereadores, até porque os assuntos que careçam de 

uma decisão urgente são sempre suscetíveis de ratificação. Referiu ainda o Sr. 

Presidente que, ele próprio, esteve em funções o mês todo de agosto, além do que 

importa ter em consideração que nem sempre é fácil para os Srs. Vereadores  

conjugar o período de férias com as reuniões de Câmara e com as férias dos 

cônjuges. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Relembrou ainda o Sr. Presidente que o próprio Sr. Vereador José Oliveira 

esteve presente para a reunião de Executivo Municipal de 16 de agosto, que não se 

chegou efetivamente a realizar, em substituição da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que 

se encontrava de férias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara tomou conhecimento do 

Relatório do Auditor Externo sobre a informação financeira do 1.º semestre do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

anterior, tendo-se dispensada 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 ---------------------------------------------------------------------------- 

----------SUSPENSÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS - ----------

REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

(PROPOSTA 503/16);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

José Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Presidente, datado de 26 de agosto último, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a 

manutenção da suspensão do prazo para entrega das propostas da obra 

requalificação de edifícios para residências universitárias por mais 12 dias contínuos, 

nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, na 

sua atual redação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------ACEITAÇÃO DAS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES --------------------------------- 
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---------REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

(PROPOSTA 515/16)-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador José Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, 

datado de 07 do corrente, que  aceitou, dadas as circunstancias excecionais e 

urgentes, as listas de erros e omissões da obra de requalificação de edifícios para 

residências universitárias. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------MINUTAS DE CONTRATOS ADICIONAIS ------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos a Câmara deliberou, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar os seguintes 

Despachos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------REPAVIMENTAÇÃO DA EM 605-1 – RUAS DO CASARÃO, PORTELA DO 

SOL, COVA DA AREIA E DAS FLORES – FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA E 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA E DE BELAZAIMA DO CHÃO, 

CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO (PROPOSTA 516/16)------------------------------ 

----------Do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 9 do corrente mês, através do qual 

aprovou a  minuta de contrato adicional da obra de repavimentação da EM 605-1 – 

ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova da Areia e das Flores – freguesia de Aguada 

de Cima e união de freguesias de Águeda e Borralha e de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão----------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

José Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA (PROPOSTA 517/16)  

---------Do Sr. Presidente, datado de 13 do corrente mês, através do qual aprovou a  

minuta do 2º  contrato adicional da obra de Construção do Centro de Artes de Águeda.  

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

José Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA – INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES 

DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA (PROPOSTA 

530/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Do Sr. Presidente, datado de 14 do corrente mês, através do qual aprovou a  

minuta do 1º  contrato adicional da obra de "controlo de cheias em Águeda – 

intervenções nas secções de vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira e 

no Canal Secundário do Rio Águeda “Bay Pass” em Águeda – Canal Secundário do 

Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão. -------------------------------------------- 
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----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

José Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA 

CIDADE(AV. EUGÉNIO RIBEIRO, PRAÇA DR. ANTÓNIO BREDA, RUA FERNANDO 

CALDEIRA, RUA JOSÉ SUCENA) (PROPOSTA 524/16). -------------------------------------- 

---------Analisado o Auto de Vistoria Geral efetuada à obra de requalificação do espaço 

publico da cidade (Av. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, rua Fernando 

Caldeira, rua José Sucena),e constatando-se que a obra 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, 

a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador José Oliveira., 

nos termos das alíneas a) e b) do artigo 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, 

de 22 de agosto, autorizar a liberação de 60% da respetiva caução.------------------------- 

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

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

-----------ÁGUEDA TRAIL AVENTURA CLUBE PELA ORGANIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO 

DO  ALFUSQUEIRO TRAIL (PROPOSTA 504/16)------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e nas alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, atribuir, à associação Águeda Trail Aventura Clube, um subsídio 

no valor de 700,00 €, pela organização da 2ª Edição do Alfusqueiro Rail.------------------ 

----------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ÁGUEDA 

(PROPOSTA 510/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, no seguimento do pedido formulado e de acordo com o disposto no 

artigo 173º do Código do Procedimento Administrativo e na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, revogar a deliberação tomada 

em 19 de julho último, acerca do fornecimento de tintas para a pintura do antigo 

quartel dos Bombeiros e aprovar, em sua substituição, a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de € 1.621,36, destinado à aquisição das tintas e do primário, 

necessários para a pintura daquele imóvel, sito na rua dos Bombeiros Voluntários de 

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

------------ASSOCIAÇÕES, SECÇÕES E UNIDADE LOCAL DE PROTEÇÃO CIVIL - 
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SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS (PROPOSTA 511/16) ------------------------------- 

---------Tendo em vista o entendimento de que a Proteção Civil Municipal deverá de 

forma atenta e rigorosa priorizar os seus investimentos no sentido de apoiar as 

associações, secções e unidade local de proteção civil, designadamente na realização 

de seguros de acidentes pessoais, equiparados ao que os  Bombeiros Voluntários 

possuem, para o seu pessoal ligado à prevenção e combate a incêndios, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição dos 

seguintes subsídios: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À Associação da Barrosa em Defesa da Floresta – 1.247,80€;----------------------- 

----------À União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão (Unidade Local) – 5.729,49€;----------------------------------------------------------------- 

---------E à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – 1.756,65€.---------------------------- 

---------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

-----------UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA (UBA) PELA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL 

DA UBA (PROPOSTA 519/16)-------------------------------------------------------------------------- 

----------À semelhança dos anos anteriores, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, atribuir à União de Bandas de Águeda, um subsídio no valor de 

10.000,00€, pela realização do festival da UBA nos termos do Protocolo que foi 

presente e aprovado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA (UBA) PELA AQUISIÇÃO DE 

INSTRUMENTOS MUSICAIS (PROPOSTA 532/16)---------------------------------------------- 

----------Considerando a existência, no concelho de uma programação cultural 

filarmónica cuja qualidade tem vindo a ser superada de ano para ano, conjugada com 

a necessidade de responder às exigências cada vez maiores das bandas possuírem 

instrumentos musicais de qualidade, a Câmara deliberou, por unanimidade,  atribuir  à 

União de Bandas de Águeda, um subsídio no valor de 30.000,00 €, para custear a  

aquisição de instrumentos musicais, nos termos do Protocolo que foi presente e 

aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE TRANSPORTE --------------------------------------------------------------- 

----------ÁGUEDA ANDEBOL CLUBE (PROPOSTA 522/16) ------------------------------------ 

----------Tendo em conta a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Vereador Edson Santos, datado de 6 do 
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corrente, através do qual, no âmbito do Contrato n.º 87/2016/CMA/AVA, celebrado 

para aquisição de serviços ocasionais de passageiros, autorizou a cedência de 

transporte ao Águeda Andebol Clube, para no dia 17 do corrente mês de setembro, 

transportar os atletas do Futebol Clube do Porto, que participaram nos jogos de 

abertura de nova época desportiva, que tiveram lugar no Pavilhão Multiusos de 

Águeda (GICA).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------- 

---------AQUISIÇÃO DE BENS FUTUROS PELA SOLINTELLYSYS, LDA (PROPOSTA 

518/16)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador José Oliveira, nos precisos termos da proposta que foi presente, aceitar a 

candidatura da Solintellysys, Lda, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 5.º e do 

artigo 25.º do Regulamento do Parque Empresarial do Casarão e, consequentemente, 

vender-lhe o lote futuro, com uma área de 50.735m2, pelo valor de 15,00€/m2, nos 

termos das deliberações tomadas pelo Executivo e pela Assembleia Municipal em, 

respetivamente, 16 e 26 de fevereiro do corrente ano.------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado que o sinal a prestar pela firma Solintellysys, Lda para a 

compra em apreço, seja de 30% do valor do lote, no montante de 228.307,50€. --------- 

----------PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO (PROPOSTA 520/16) ----------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, e tendo em conta as competências contidas nas 

alíneas b), m) e n) do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 

que se refere às questões de Energia, da Promoção  do Desenvolvimento e do 

Ordenamento do Território e Urbanismo, submeter à consideração da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei referida, a 

ampliação da área do Parque Empresarial do Casarão conforme é proposto.------------- 

---------OFERTA PUBLICA DE AQUISIÇÃO -------------------------------------------------------- 

 --------PRÉDIOS RÚSTICOS DE COMPONENTE FLORESTAL (PROPOSTA 526/16) 

---------Tendo em consideração as competências previstas no âmbito da Proteção Civil, 

nomeadamente na alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 33º. da referida Lei, a 

Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira, 

aprovar o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de Prédios Rústicos de 

Componente Florestal, nos termos expostos na proposta que foi presente, até ao 
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limite máximo de 200.000,00€, suportados por fundos municipais.---------------------------- 

---------Mais foi deliberado, uma vez que se trata de uma despesa que está prevista na 

5ª Revisão Orçamental para o ano em curso, condicionar esta deliberação à 

aprovação, pela Assembleia Municipal, da referida Revisão.----------------------------------- 

--------PROLONGAÇÃO DE ISENÇÃO DE FATURAÇÃO --------------------------------------- 

 --------ESPAÇOS E SERVIÇOS DE INCUBAÇÃO (PROPOSTA 539/16)------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador José Oliveira, uma  vez que ainda não está aprovada e publicada a 

8.ª Alteração do Código Regulamentar do Município de Águeda, prolongar, a isenção 

de faturação dos espaços e serviços de incubação, prestados na Incubadora de 

Empresas de Águeda, até à conclusão do processo de aprovação da Alteração do 

referido Código.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------SAÚDE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO - PROJETO CRES(SER)(PROPOSTA 

521/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de devidamente 

analisada a proposta que foi presente, aprovar o Protocolo de Parceria a celebrar com 

o Centro de Saúde de Águeda com vista à prossecução do projeto “promoção da 

Saúde Mental na Gravidez e 1ª Infância”, o qual se encontra arquivado na Aplicação 

Informática junto à documentação desta reunião. ------------------------------------------------ 

----------ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO -  COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 

PARA DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 

540/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o aduzido na proposta que foi presente, aprovar a 

alteração do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento 

em parceria de Programas e Projetos de Requalificação das instalações no Hospital 

de Águeda, que se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

documentação referente a esta reunião.-------------------------------------------------------------- 

----------JUNTAS DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------------- 

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

----------JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA (PROPOSTA 512/16------ 

---------Atendendo a que a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga procedeu à 

pavimentação do espaço exterior ao Posto Médico, obra do maior interesse tanto para 
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a freguesia como para o Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista o disposto nas alíneas o), t) e ccc) do artigo 33º e na alínea j) do n.º 1 do artigo 

25º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a concessão de um apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga, no valor de 4.745.00€, destinado a comparticipar a 

execução da obra em questão.------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ASSUNÇÃO DE DESPESAS PLURIANUAIS --------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara, depois de analisar cada um 

dos processos e de reconhecer a necessidade de cada uma das propostas, aprovar 

os encargos plurianuais referentes às seguintes aquisições, indispensáveis ao bom 

funcionamento dos serviços:---------------------------------------------------------------------------- 

----------LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA A GESTÃO DE FROTA 

COMPOSTA POR 56 VIATURAS MUNICIPAIS E 14 MÁQUINAS MUNICIPAIS 

(PROPOSTA 509/16) – Aprovado por  maioria, com o voto contra do Sr. Vereador José 

Oliveira;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------MANUTENÇÃO PARA APOIO ÀS APLICAÇÕES SIGMA, UTILIZADAS NO 

MUNICÍPIO E NAS JUNTAS DE FREGUESIA (PROPOSTA 529/16) – Aprovado por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira;---------------------------------------- 

-----------REVISÃO DE CONTAS DE CANDIDATURA EUROPEIA (PROPOSTA 536/16) 

– Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------Seguidamente, analisadas as propostas que foram presentes, a Câmara 

deliberou declarar a caducidade dos seguintes processos:-------------------------------------- 

 ----------PAULINO AUGUSTO ALMEIDA OLIVEIRA (PROPOSTA 505/16)----------------- 

-----------Processo n.º 34/11, em nome de Paulino Augusto Almeida Oliveira, residente 

na Rua da Portela, no lugar da Veiga, na Freguesia de Valongo do Vouga, uma vez 

que, tendo sido notificado da intenção de caducidade por não ter requerido a emissão 

do alvará de licença de construção de uma habitação a levar a efeito na rua do 

Cabeço, no lugar de Carvalhal da Portela, na referida freguesia de Valongo do Vouga, 

conforme o previsto no n.º 2 do artigo 71.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 até 

ao momento não apresentou qualquer argumento que levasse o executivo a alterar a 

intenção manifestada.------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----------VOUGARTE - ARTEFACTOS DE MADEIRA, LDª (PROPOSTA 506/16)---------- 

----------Processo n.º 1053/90, em nome da firma VOUGARTE – ARTEFACTOS EM 

MADEIRA, LDA, com sede na Zona Industrial de Macinhata do Vouga, uma vez que, 

tendo sido notificada da intenção de caducidade por não ter concluído as obras no 

prazo fixado na licença para alteração e ampliação de indústria, sita na referida Zona 

Industrial, conforme o previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.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. até ao momento não apresentou qualquer argumento que levasse o 

executivo a alterar a intenção manifestada.--------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade.------------------------------------------- 

----------MARIA MANUELA PEREIRA SANTOS (PROPOSTA 507/16) ---------------------- 

----------Processo n.º 347/13, em nome de Maria Manuela Pereira Santos, residente na 

rua Prior Manuel Gomes Santos, no lugar do Beco, freguesia de Macinhata do Vouga, 

uma vez que, tendo sido notificada da intenção de caducidade por não ter 

apresentado os projetos de especialidade para a reconstrução e ampliação de 

habitação sita na rua das pedras, no referido lugar do Beco, conforme o previsto no  

n.º 6  do artigo 20º 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, até ao momento não 

apresentou qualquer argumento que levasse o executivo a alterar a intenção 

manifestado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade.------------------------------------------- 

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

----------Tendo em consideração que as respetivas petições cumprem 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 os prédios 

em questão se situam em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do 

destaque confrontam com arruamento público,  a Câmara deliberou, aprovar as 

seguintes Certidões de Destaque: --------------------------------------------------------------------- 

----------CARLOS OSCAR BARROS (PROPOSTA 508/16)-------------------------------------- 

----------Destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.243,60m2, a destacar de 

um prédio com a área total de 2.243,90m2, sito na rua da Liberdade, na União de 

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, propriedade de Carlos Óscar 

Barros;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 
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----------PRAZERES & BASTOS, Ldª (527/16) ------------------------------------------------------ 

-----------Destaque de uma parcela de terreno com a área de 433,38m2, a destacar de 

um prédio com a área total de 1.036,67m2, sito na rua do Depósito em Rio Côvo, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha, propriedade da firma Prazeres e Bastos, 

Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade.------------------------------------------- 

----------CARLOS JORGE ABRANTES GARRUÇO (PROPOSTA 533/16) ------------------ 

----------Destaque de uma parcela de terreno com a área de 2012,00m2, a destacar de 

um prédio com a área total de 5.989,45m2, sito na rua Eira Velha, no Cabeço Grande, 

na Freguesia de Aguada de Cima, propriedade de Carlos Jorge Abrantes Garruço;-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

-----------MARIA ODETE CARVALHAL BARROS MARTINS PINTO (PROPOSTA 

534/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Destaque de uma parcela de terreno com a área de 1566,00m2, a destacar de 

um prédio com a área total de 2.571m2, sito na rua Clemente Matos, na União de 

Freguesias de Trofa Segadães e Lamas do Vouga, propriedade de Maria Odete 

Carvalhal Barros Martins Pinto. ------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----------PAULO JORGE ALVES FERREIRA (PROPOSTA 535/16) --------------------------- 

----------Destaque de uma parcela de terreno com a área de 623,05m2, a destacar de 

um prédio com a área total de 1.284m2, sito na rua Ludjero Pinheiro, na União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, na União de Freguesias de Trofa Segadães 

e Lamas do Vouga, propriedade de Paulo Jorge Alves Ferreira. ------------------------------ 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----------REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA - INCENTIVO JOVEM ----------------------------- 

 ---------MIGUEL ÂNGELO ALMEIDA PEREIRA (PROPOSTA 523/16) ---------------------- 

-----------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Miguel Ângelo Almeida 

Pereira (processo n.º 55/16), residente na Rua Principal, em Catraia de Assequins, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha, solicita a redução de pagamento da taxa 

relativa à construção de habitação a levar a efeito num terreno sito na rua do Regote, 

em Rio Côvo, na referida União de Freguesias. --------------------------------------------------- 

----------Analisado o assunto e verificando-se que se trata de um jovem que reúne os 

requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I do Código Regulamentar do Município 

de Águeda, uma vez que o rendimento não excede o montante equivalente a dois 
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salários mínimos nacionais, não tem idade superior a 30 anos e o prédio destina-se à 

primeira habitação própria e permanente por um período mínimo de cinco anos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido e aplicar uma redução de 80% 

nos termos do disposto no artigo 20.º/I do Código referido, ficando o requerente 

sujeito ao pagamento de 187,40€. --------------------------------------------------------------------- 

-----------SANDRA HELENA PEREIRA SANTOS GALHANO (PROPOSTA 537/16) ------ 

----------Seguiu-se a análise do requerimento apresentado por Sandra Helena dos 

Santos Galhano, residente na Travessa do Vale da Areosa, em Paredes, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, através do qual solicita a redução de pagamento da 

taxa relativa à construção de habitação a levar a efeito num terreno sito no referido 

lugar de Vale de Areosa. --------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisado o assunto e verifica-se que se trata de um casal que não reúne os 

requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 20º/I do Código Regulamentar do Município 

de Águeda, uma vez que a soma das idades é superior a 70 anos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o requerido.--------------- 

---------- EDUCAÇÃO-ESCOLAS ---------------------------------------------------------------------- 

----------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS -------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE UM RECURSO TÉCNICO DE TERAPIA DA FALA PELA 

CERCIAG (PROTOCOLO 513/16) -------------------------------------------------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com a proposta que foi presente, aprovar o Protocolo a celebrar com a 

CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade 

de Águeda, com vista à cedência de um Recurso Técnico de Terapia da Fala, para 

rastreio e intervenção com crianças que frequentam o ensino pré-escolar no 

Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DA SALA SNOEZELEN E JARDIM TERAPÊUTICO AOS ALUNOS 

COM MULTIDEFICIÊNCIA, AUTISMO E OUTRAS PATOLOGIAS DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO (PROPOSTA 514/16) ---------------- 

-----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador José Oliveira, aprovar o Protocolo de Parceria a celebrar com a 

CERCIAG - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades 

de Águeda, com vista à cedência da sala Snoezelen e Jardim Terapêutico aos alunos 

com multideficiência, autismo e outras patologias dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em conta que se trata de um compromisso 
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plurianual, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------- 

----------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

-----------REGULAMENTO FLORESTAL MUNICIPAL – INICIO DE PROCEDIMENTO 

DE REGULAMENTO ADMINISTRATIVO (PROPOSTA 531/16) ------------------------------ 

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

aprovar, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 98.º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, o início do procedimento tendente à 

elaboração de um regulamento florestal municipal que estabeleça um conjunto de 

normas orientadoras, direcionadas aos proprietários de áreas ou terrenos no concelho 

de Águeda, com vista à preservação e proteção florestal, à prevenção de incêndios e 

à salvaguarda dos bens e infraestruturas do domínio público neles inseridos, bem 

como a todas as entidades que neles desenvolvam a sua atividade.------------------------- 

----------Mais foi deliberado, também por unanimidade, conceder um prazo de 10 dias 

úteis, a contar da data da publicação do respetivo aviso no “site” do Município de 

Águeda, para que os interessados se possam constituir como tal e/ou apresentarem 

os seus contributos para a elaboração do regulamento, devendo fazê-lo por escrito 

para o endereço eletrónico da autarquia:geral@cm-agueda.pt. ------------------------------- 

----------RECURSOS HUMANOS ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA DE JÚRI PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS DE PESSOAL DIRIGENTE (PROPOSTA 538/16) --------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador José Oliveira, nos termos da proposta que foi presente, e de acordo 

com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a designação do júri de recrutamento dos cargos 

dirigentes que infra se identificam, nos seguintes moldes:--------------------------------------- 

----------Chefe da Divisão Administrativa e Financeira: ------------------------------------------- 

----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Dr.ª Zulmira Maria Oliveira Rodrigues – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar ---------------------------------------------------------------- 

-----------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Chefe da Divisão de Manutenção:------------------------------------------------------------ 
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----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Eng.ª Marta Susana Sousa Martins – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar---------------------------------------------------------------- 

----------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Chefe da Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública:---------- 

---------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Eng.ª Ana Cláudia Maias dos Santos Cardoso da 

Silva – Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ovar.----------------------------------------- 

--------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Chefe da Divisão de Execução de Obras Municipais:------------------------------------ 

---------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Eng.ª Marta Susana Sousa Martins – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar ---------------------------------------------------------------- 

---------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------Chefe da Divisão de Gestão Urbanística:-------------------------------------------------- 

--------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar.------------------------------------------------------------------------------ 

---------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------Chefe da Divisão de Desenvolvimento Local:---------------------------------------------- 

----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 
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Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar.------------------------------------------------------------------------------ 

----------Vogal suplente: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara  Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------- 

----------------Chefe da Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, 

Financiamentos e Parcerias:----------------------------------------------------------------------------- 

-----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar.---------------------------------------------------------------- 

----------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação:---------------------------------------- 

-----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar ---------------------------------------------------------------- 

----------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------Chefe da unidade Técnica dos Recursos Humanos:-------------------------------------- 

---------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.--------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar. --------------------------------------------------------------- 

-----------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------Chefe da Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica:---------------- 

----------Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de 

Divisão da Câmara Municipal de Ovar. --------------------------------------------------------------- 

---------Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara 
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Municipal de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------IMPOSTOS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------- 

-----------FISCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 528/16)-------------- 

----------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente e aprovada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma, relativamente à 

Fiscalidade do Município de Águeda, o seguinte: ------------------------------------------------- 

----------1. TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem------------------------------- 

----------Submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal a não aplicação da 

taxa de TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 

Município nos termos do disposto na alínea b), do n.º3, do artigo 106.º, da Lei n.º 

5/2004, de 10 de Fevereiro, e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------- 

----------2 . IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares----------------- 

----------Nos termos do disposto no artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e 

na alínea c)  do nº 1 do artigo 25.º e 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 à apreciação e decisão da 

Assembleia Municipal a fixação da participação no IRS para todos os residentes, com 

domicílio fiscal no concelho de Águeda, em 0%.--------------------------------------------------- 

---------3. DERRAMA--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e 

decisão da Assembleia Municipal o lançamento para o ano 2017, de uma derrama de:-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para sujeitos passivos 

que tenham um volume de negócios superior a 100.000,00€;---------------------------------- 

----------0% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para os sujeitos 

passivos que tenham um volume de negócios igual ou inferior a 100.000,00€.------------ 

--------- 4 . IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis---------------------------------------------- 

----------a. Fixação da taxa -------------------------------------------------------------------------------- 

----------De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e 

decisão da Assembleia Municipal a fixação da taxa para o ano 2017 sobre os prédios 

urbanos avaliados nos termos dos números 1 e 5 do artigo 112.º CIMI, no mínimo 

legalmente admissível, 0,3%.---------------------------------------------------------------------------- 

----------b . Majoração da Taxa de IMI para Prédios Devolutos e Degradados ------------- 
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----------De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e 

decisão da Assembleia Municipal:---------------------------------------------------------------------- 

---------b.1. A majoração da taxa do imposto municipal sobre prédios urbanos devolutos 

e prédios em ruínas, para o triplo, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 112.º do 

CIMI, a vigorar em 2017;---------------------------------------------------------------------------------- 

--------b.2. A majoração da taxa do imposto municipal sobre os prédios urbanos 

degradados, em 30%, para vigorar em 2017, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do 

CIMI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------c. Redução da Taxa de IMI a Famílias com Filhos ---------------------------------------- 

--------De acordo com o artigo 112.º-A do CIMI e nos termos da alínea ccc) do n.º2 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e 

decisão da Assembleia Municipal, a redução da taxa do IMI, em função do número de 

descendentes:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------i. um filho uma taxa fixa de 20€;--------------------------------------------------------------- 

----------ii. dois filhos uma taxa fixa de 40€;----------------------------------------------------------- 

----------iii três filhos ou mais filhos uma taxa fixa de 70€.---------------------------------------- 

---------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

----------REVISÃO N.º 5 (PROPOSTA 525/16) ------------------------------------------------------ 

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

José Oliveira, aprovar a 5.ª Revisão  Orçamental para o corrente ano, elaborada dada 

a necessidade entretanto sentida,  de inclusão de um novo projeto, atingindo, assim, o 

Orçamento para o ano de 2016, o valor de 53 824 093,81€. ----------------------------------- 

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana  Isabel Serrano 

da Silva, Técnica Superior Jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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