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ATA NÚMERO 22/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

---------Aos quinze dias de novembro 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 e JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE . -------------------------------------------- 

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

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

a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Edson Santos, que se encontram no estrangeiro, em representação 

do município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ATAS DAS REUNIÕES DE N.ºS 20/16 E 9/16 EXTRAORDINÁRIA -------------- 

----------Continuando os trabalhos, foram presentes e aprovadas as atas das reuniões 

nº.s 20/16 e 9/16, esta extraordinária, em conformidade com a alteração introduzida 

pelo Sr. Vereador Miguel Oliveira, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que 

foram disponibilizadas 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. ---------------------------------- 

----------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------ 

---------ALARGAMENTO DE HORÁRIO - "TASKA BAR" (PROPOSTA 614/16) ----------- 

---------Presente um requerimento através do qual é solicitado o pedido de alargamento 

do horário de funcionamento do estabelecimento denominado “Taska Bar”, sito na Rua 

Dr. Eduardo Caldeira, n.º 13, em Águeda, para poder estar aberto até às 04:00.----------

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

-----------Analisados os pareceres emitidos pela União de Freguesias de Águeda e 

Borralha e pela GNR, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido.---- 

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

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

--------- ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES 
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(PROPOSTA 615/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado de 25 de outubro último, através do qual isentou a 

Associação Social Desportiva e Cultural de Pedaçães do pagamento da taxa da 

licença especial de ruído, no âmbito da inauguração da nova sede da Associação e 

festejos de aniversário, que teve lugar no passado dia 29 do mencionado mês de 

outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------- APOIO AO CATRAIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO ÂMBITO 

DO PROJETO EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA (PROPOSTA 627/16) ------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo que foi presente e tem por base estabelecer uma parceria entre o Município 

e o Catraio – Centro Social de Catraia de Assequins, com vista ao pagamento de 

transporte no âmbito do projeto de Equitação Terapêutica desenvolvido com os alunos 

da Unidade de Autismo e da Unidade da Multideficiência.-------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA DE MEDIDA TRANSITÓRIA ------------------------------------------------ 

----------ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

ATÉ DEZEMBRO 2017 (PROPOSTA 616/16); ---------------------------------------------------- 

----------No seguimento do deliberado em reunião de 15 de março do ano em curso a 

Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar, até ao próximo dia 31 de dezembro de 

2017, o prazo do período transitório para a isenção de pagamento de taxas por obras 

de licenciamento ou de autorização de construção para todas as obras de 

requalificação do edificado que prevejam, ou não, ampliações, e se situem fora das 

áreas de reabilitação urbana, bem como a isenção de taxas por ocupação do espaço 

publico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista a sua executoriedade, submeter esta 

resolução à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 

----------AGUEDACOR ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DEZEMBRO 2017 (PROPOSTA 617/16) 

----------Tendo em vista o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, tendo em vista as razões invocadas para o efeito, e em 

conformidade com o disposto no artigo 12.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, em conjugação com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 
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1 do artigo 25º, ambos do Anexo n.º I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal a alteração do artigo 9.º do Regulamento para 

apoio à Pintura de Fachadas e Muros – Medida Transitória, prorrogando o período 

para apresentação das candidaturas até 31 de dezembro de 2017.------------------------- 

----------AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÕES DE EDIFÍCIOS DEGRADADOS - ----------

ALARGAMENTO DO PERÍODO TRANSITÓRIO ATÉ DEZEMBRO 2017 (PROCESSO 

622/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as 

razões invocadas para o efeito na proposta que foi presente, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal,  nos termos do disposto no artigo 3.º do RJUE, e de acordo 

com o previsto na  k) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos 

do Anexo n.º I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alargar, até 31 de dezembro de 

2017, o período transitório deliberado por aquele Órgão, em Sessão realizada em 15 

de abril de ano em curso, relativamente a medidas de simplificação procedimental 

relacionadas com as demolições de prédios em estado de degradação.------------------- 

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

--------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara, depois de analisar ambos os 

processos e de reconhecer a necessidade de cada uma das propostas, deliberou 

aprovar  os encargos plurianuais referentes às seguintes aquisições de serviços, 

indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços:--------------------------------------------- 

---------Desinfestação e Controlo de Pragas (PROPOSTA 618/16) – esta deliberação foi 

tomada por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Fornecimento de Energia Elétrica a Imóveis Municipais (PROPOSTA 628/16. - 

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

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO 

DE DIVERSAS APÓLICES DE SEGURO–INCREMENTO DE DESPESAS 

DECORRENTES DE MODIFICAÇÕES OBJETIVAS DO CONTRATO (PROPOSTA 

624/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos e tendo em vista o exposto na proposta que 

foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Paula Cardoso e Miguel Oliveira, o seguinte: ------------------------------------------------------ 

----------1 - Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12  de setembro, e no artigo 287º do Código dos Contratos Públicos, 
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aprovar a modificação objetiva do contrato de aquisição de serviços de seguros 

celebrado com a Fidelidade, Companhia de Seguros, S.A., com eficácia retroativa a 03 

de março do ano corrente, no valor de 57.945,86€, uma vez que se encontram 

verificados os requisitos e condições constantes dos artigos 311.º e seguintes e 454.º 

n.ºs 1 e 2, alínea b) e c) do Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------- 

----------2 – Ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da 

Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 6º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a 

assunção do respetivo compromisso plurianual;-------------------------------------------------- 

---------3 – Mediante a aprovação do disposto nos números anteriores, autorizar a 

realização do cabimento e o compromisso do valor do acréscimo de despesa a 

realizar, no montante máximo de 57.945,86€, e que corresponde a 15,99% do valor de 

adjudicação, com vista a assegurar a prestação dos serviços a mais, no âmbito do 

referido contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------4 – Notificar a empresa Fidelidade, Companhia de Seguros, S.A., para, 

aceitando, apresentar os documentos de habitação atualizados, com vista à emissão 

de decisão definitiva e à formalização do acordo a celebrar entre as partes, nos termos 

e condições previstos no Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------- 

-----------EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------TRANSFERÊNCIA DE VERBAS AO ABRIGO DO PROGRAMA APROXIMAR 

EDUCAÇÃO (PROPOSTA 619/16) ------------------------------------------------------------------- 

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

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 164.º do Código do procedimento Administrativo, 

ratificar os Despachos da Sr.ª Vereadora Elsa Corga, datados de 08 de setembro e 18 

de outubro através dos quais, tendo em vista o Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com o Ministério da Educação, autorizou a 

transferência de verbas, no valor de 12.633,40€ para o Agrupamento de Escolas de 

Águeda Sul e no valor de € 4.040,00 para o Agrupamento de Escolas de Valongo do 

Vouga, destinadas aos Blocos C (despesas com eletricidade, água, gás e 

comunicações) e Programa Territórios Educativos de Intervenção prioritária, 

respetivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROGRAMA EXPANSÃO DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR-PREVISÃO 

CUSTOS DE REFEIÇÕES - SETEMBRO A NOVEMBRO - ANO LETIVO 2016/2017 
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(PROPOSTA 620/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor de 38.670,237€ como custo previsional com as parcerias para fornecimento de 

refeições, no âmbito das atividades de Animação e Apoio à Família, para os meses de 

setembro a novembro do ano letivo em curso. ---------------------------------------------------- 

------------CUSTO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES PARA PARCEIROS-ANO 

LETIVO 2016/2017- SETEMBRO A DEZEMBRO/2016 (PROPOSTA 621/16) ------------ 

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

aprovar o custo com as parcerias no âmbito das comparticipações familiares das 

atividades de Animação e Apoio à família, para os meses de setembro a dezembro do 

ano letivo de 2016/2017, no valor de 18.418,00€, de acordo com os mapas anexos à 

presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE PROTOCOLO --------------------------------------- 

---------COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO EM 

PARCERIA, DE PROGRAMAS E PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES NO HOSPITAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 630/16) ------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

conta as dúvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião.--- 

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

----------PROJETO "CIDADÃO ESCLARECIDO, CONSUMIDOR PRECAVIDO" 

(PROPOSTA 629/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação Portuguesa de Direito ao 

Consumo, no âmbito do projeto “Cidadão Esclarecido, Consumidor Precavido”.--------- 

----------RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - ANO 2016 (PROPOSTA 625/16) --------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, a Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento e 

apreciação, o Relatório Semestral sobre a situação económica e financeira do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------MAJORAÇÃO DE IMI -------------------------------------------------------------------------- 
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----------DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE PRÉDIOS OU FRAÇÕES AUTÓNOMAS 

COMO DEVOLUTAS (PROPOSTA 626/16) ------------------------------------------------------- 

---------Seguindo-se a Ordem do Dia, foi presente a listagem dos proprietários dos 

prédios que tendo sido identificados, pela Unidade Técnica dos Sistemas de 

Informação Geográfica, como devolutos, foram notificados para, querendo, se 

pronunciarem sobre o projeto de declaração de prédio devoluto não tendo sido 

apresentado, relativamente aos mesmos qualquer resposta ou pronúncia que pudesse 

levar os serviços a rever a situação. ----------------------------------------------------------------- 

----------Atendendo a que a falta de exercício do direito de audiência prévia converte a 

respetiva decisão em definitiva, a Câmara deliberou, por maioria com o voto contra do 

Sr. Vereador Miguel Oliveira e a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, nos 

termos do disposto no artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, 

para os efeitos nos n.ºs 3, 13 e 16 do CIMI, declarar devolutos todos os prédios 

constantes da tabela anexa à proposta em apreço, procedendo-se à respetiva 

comunicação da decisão aos seus titulares e à Direção-Geral dos Impostos, para 

majoração da taxa do IMI. ------------------------------------------------------------------------------ 

----------ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS --------------------------------------------------------- 

----------EXTINÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA, ALBERGARIA-A-

VELHA, ANADIA, OLIVEIRA DO BAIRRO E SEVER DO VOUGA (PROPOSTA Nº 

631/16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Considerando o exposto na proposta que foi presente e o facto de que o fim 

para que foi constituída se esgotou por imposição legal, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos termos do artigo 182º 

do Código Civil, autorizar a extinção da Associação de Municípios de Águeda, 

Albergaria-à-Velha, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga, ficando esta 

autorização condicionada à emissão das respetivas autorizações por parte dos 

restantes Municípios integrantes da Associação.-------------------------------------------------- 

----------Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-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. 

Vice – Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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