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ATA NÚMERO 23/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

---------Aos seis dias de dezembro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma reunião da 

Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

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

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

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, e EDSON CARLOS VIEGAS 

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

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

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

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

--------- FALTA – Foi deliberado justificar a falta dada pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal que se encontra em representação do Município, na visita ao Open Lab da 

Huawei, em Munique. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

----------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Miguel Oliveira para dizer que, na sequência da informação do Sr. 

Presidente transmitida na última reunião, de que está em curso uma prestação de 

serviços para realização de um estudo sobre o impacto da Barragem de Ribeiradio e 

as obras no Rio Novo do Príncipe na problemática das cheias, pretendia saber quem 

está a elaborar esse estudo e qual o âmbito do mesmo. --------------------------------------- 

---------Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira, tendo conhecimento de 

que a ETAR de Aguada de Cima está a lançar efluentes para uma vala, provocando 

mau aspeto e mau cheiro que incomoda quem mora no local e que origina, também, a 

poluição do Rio Cértima, questionou quantas ETAR's estão em funcionamento no 

concelho de Águeda e a quem compete a sua fiscalização. ----------------------------------- 

---------Em resposta às questões colocadas, o Sr. Vice-Presidente informou que esteve 

recentemente na ETAR de Aguada de Cima, onde estão a ser levadas a cabo obras de 

ampliação do canal de descarga. --------------------------------------------------------------------- 

--------Mais informou o Sr. Vice-Presidente beneficiar o concelho de Águeda de duas 

ETAR's, a de Aguada de Cima e a de Belazaima do Chão, sendo esta última mais 
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recente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Continuou o Sr. Vice-Presidente, designadamente no que se referia à questão 

da poluição do Rio Cértima, referindo que o que mais contribui para tal são as 

descargas das ETAR's do Concelho de Anadia que, por não ter aderido à SIMRIA, não 

tem assegurado o escoamento dos seus efluentes e, por isso lança-os, à saída das 

mesmas, nos cursos de água. No Concelho de Águeda, informou o Sr. Vice-

Presidente, que as águas residuais são transportadas através de emissários e 

estações elevatória para a ETAR Norte da SIMRIA, localizada em Cacia. ---------------- 

--------- A este propósito o Sr. Vereador Miguel Oliveira questionou quais as medidas 

pensadas para sensibilizar o Município de Anadia no sentido deste exercer a sua 

competência de vigilância a nível ambiental, pois de pouco adianta o esforço do nosso 

Município quando a água nos chega completamente contaminada. ------------------------- 

-------- Em resposta, informou o Sr. Vice-Presidente que este é um assunto 

frequentemente abordado nas reuniões da CIRA, sendo certo que o Município de 

Anadia não está a violar qualquer norma, tendo decidido apenas imiscuir-se dos 

sistema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, e dada a palavra ao Sr. 

Vereador Edson Santos, este informou que foi atribuído ao Município de Águeda a 

Bandeira Verde ECO XXI pela implementação de boas práticas ambientais e de 

desenvolvimento sustentável no concelho e o Galardão “Município Amigo do 

Desporto”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ATAS DAS REUNIÕES N.ºS 21/16 E 22/16 --------------------------------------------- 

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

n.º 21/16, em conformidade com a alteração introduzida pelo Sr. Vereador Miguel 

Oliveira, e n.º 22/16, 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. ----------------------------------- 

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

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

---------REQUALIFICAÇÃO URBANA A NASCENTE - RUA ANTÓNIO DA SILVA 

BRINCO (PROPOSTA 637/16);------------------------------------------------------------------------ 
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----------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, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, ratificar o Despacho do Sr. Vereador 

Jorge Almeida, datado de 31 de outubro ultimo, através do qual autorizou a abertura 

de concurso público, sem publicidade internacional, o programa de concurso e o 

caderno de encargos, bem como a constituição do respetivo Júri, delegando no 

mesmo todas as competências para a gestão do procedimento, nos termos legalmente 

propostos na documentação que foi presente e que se encontra arquivada na 

aplicação informática, junto à Agenda desta reunião, e do n.º 2 do artigo 69.º do CCP.--

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

----------ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------------------------- 

---------EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE - RUA MARIA DE 

MELO CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE DO 

OUTEIRO E RUA DR. EDUARDO CALDEIRA (644/16) ---------------------------------------- 

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

da proposta que foi presente, o seguinte:----------------------------------------------------------- 

----------Aprovar o Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa 

de Concurso da Empreitada de “Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo 

Corga, Rua Capitão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Eduardo 

Caldeira”;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Proceder à abertura do concurso público, para a referida obra, sem publicação 

internacional, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar 

cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o 

seguinte endereço: http://www.acingov.pt;----------------------------------------------------------- 

--------Constituir o júri do procedimento, nos termos da Proposta de Abertura de 

Procedimento anexa à presente proposta; --------------------------------------------------------- 

--------Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º 

do Código dos Contratos Públicos, a delegar no Júri todas as competências 

necessárias à gestão do procedimento, designadamente: ------------------------------------- 

- Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º); ----------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os quais 
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serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 61.º).------------- 

----------REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO RIBEIRINHO QUE LIGA ÓIS DA RIBEIRA 

A REQUEIXO (PROPOSTA 648/16)------------------------------------------------------------------ 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, também nos termos da 

proposta que foi presente, o seguinte:--------------------------------------------------------------- 

---------Aprovar o Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa 

de Concurso da Empreitada de “Requalificação do Caminho Ribeirinho que liga Óis da 

Ribeira a Requeixo”;-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Proceder à abertura do concurso público, para a referida obra, sem publicação 

internacional, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar 

cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o 

seguinte endereço: http://www.acingov.pt;---------------------------------------------------------- 

--------Constituir o júri do procedimento, nos termos da Proposta de Abertura de 

Procedimento anexa à presente proposta; --------------------------------------------------------- 

--------Em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º 

do Código dos Contratos Públicos, a delegar no Júri todas as competências 

necessárias à gestão do procedimento, designadamente: ------------------------------------ 

- Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º); ----------- 

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

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

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

----------REQUALIFICAÇÃO URBANA DA MARGEM NORTE DO RIO ÁGUEDA, 

ENTRE A PRAÇA DA REPUBLICA E AS INSTALAÇÕES DO VINHO E DA VINHA 

(638/16); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Tendo-se vistoriado os trabalhos referentes à empreitada de Requalificação 

urbana da Margem Norte do Rio Águeda, entre a Praça da Republica e as Instalações 

do Instituto do Vinho e da Vinha, nos termos do artigo 398.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva responsabilizar o 

empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra em 

causa, com exceção dos trabalhos relativos a elementos construtivos estruturais, 
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nomeadamente a plataforma sobre o rio e a cobertura do Instituto da Vinha e do Vinho, 

cujo prazo de garantia é de 10 anos, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.-------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, relativamente aos trabalhos que foram recebidos, proceder 

à restituição de todos os depósitos de garantia e diligenciar a extinção de outras 

eventuais cauções, nos termos do disposto no artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, 

de 02 de Março: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------AÇUDE NO RIO ÁGUEDA (PROPOSTA 640/16) -------------------------------------- 

---------Presente a seguir, o Auto de Vistoria Geral efetuada aos trabalhos referentes ao 

Açude no Rio Águeda, nos termos do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

março, tendo-se verificado que os mesmos se encontram concluídos e na devida 

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

deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, receber 

definitivamente a obra em causa e proceder à restituição de todos os depósitos de 

garantia e diligenciar a extinção de outras eventuais cauções, nos termos do disposto 

no artigo 229.º do Decreto-Lei já referido. ---------------------------------------------------------- 

----------TRABALHOS A MAIS, TRABALHOS A MENOS E DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES - RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

---------- PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (PROPOSTA 653/16) ------------ 

---------Seguidamente, nos termos da proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 16 de 

novembro último, através do qual aprovou a retificação do mapa de Trabalhos a Mais, 

Trabalhos a Menos e de Suprimentos de Erros e Omissões n.º 2 da empreitada 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 'By-Pass' 

em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – 

Conclusão”, na sequência de reclamação apresentada acerca do mesmo, pela firma 

Edilages, S.A., adjudicatária da obra em causa, à qual foi dado provimento.-------------- 

----------REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 2.º 

CONTRATO ADICIONAL -------------------------------------------------------------------------------- 

---------EMPREITADA 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 “BY-PASS” EM ÁGUEDA 
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(PROPOSTA 658/16) --------------------------------------------------------------------------------------

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

---------Seguidamente, tendo em vista a retificação dos respetivos valores, na 

sequência de reclamação da firma Edilages, S.A., à qual foi dado provimento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de 8 

de novembro último e aprovar a nova Minuta que foi presente para o 2.º Contrato 

Adicional da empreitada 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 “By-Pass' em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda 

– Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão. ------------------------------------------------------------ 

---------MINUTA DE CONTRATO ---------------------------------------------------------------------- 

---------EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT – ÁGUEDA BIKE 

CENTER” (PROPOSTA 659/16) ---------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Sr. Vice-Presidente, datado de 28 de novembro último, através do qual procedeu à 

aprovação da Minuta do Contrato da empreitada de “Execução de um centro de BTT – 

Águeda Bike Center. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------------------------------- 

----------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 “BY-PASS” EM ÁGUEDA–CANAL SECUNDÁRIO 

DO RIO ÁGUEDA–PONTO DE ÓIS DA RIBEIRA–CONCLUSÃO (PROPOSTA 661/16)  

----------No prosseguimento dos trabalhos, tendo em conta as dificuldades, entretanto 

surgidas, motivadas pela EDP, relacionadas com a ligação da rede de iluminação 

publica, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea b) do 

artigo 365.º do Código dos Contratos Públicos, suspender, por um período de 30 dias, 

a partir de 22 de novembro último, o prazo para a conclusão da empreitada 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 “By-Pass' 

em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – 

Conclusão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------AÇUDE NO RIO ÁGUEDA (PROPOSTA 639/16) --------------------------------------- 

---------Analisado o Auto de Vistoria Geral efetuada à obra de “Açude no Rio Águeda” e 
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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 

unanimidade, nos termos das alíneas e) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto, autorizar a liberação de 10% da respetiva caução.---------- 

----------PROPOSTA DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE 

CONTRATAR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES - PARQUE INDUSTRIAL (PROPOSTA 

667/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o Despacho do Sr. Vereador 

Jorge Almeida, datado de 21 de novembro último, através do qual aprovou a não 

adjudicação e a consequente revogação da decisão de contratar a empreitada de 

Construção de Pavilhões - Parque Industrial, conforme o teor da ata n.º 9 do júri do 

procedimento, datada de 21 de outubro do corrente ano.--------------------------------------- 

-----------Durante a análise deste assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, por motivos 

que justificou, retirou-se da reunião.------------------------------------------------------------------ 

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

----------CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE INSTALAÇÕES -------------------- 

----------SALA NO ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA PARA INSTALAÇÃO 

DA SEDE NACIONAL DA APEE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÉTICA 

EMPRESARIAL (PROPOSTA 641/16) -------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista as 

dúvidas suscitadas, retirar, para melhor apreciação, o protocolo previsto celebrar com 

a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, com vista à cedência de utilização de 

uma sala no Espaço Multigeracional de Águeda para instalação da sede nacional da 

Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------DOAÇÃO DO MOBILIÁRIO EXISTENTE NAS INSTALAÇÕES DO JARDIM 

INFANTIL DE Á-DOS-FERREIROS ------------------------------------------------------------------ 

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA 

(PROPOSTA 643/16)------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência 

da decisão de ceder a utilização das instalações do Jardim Infantil de Á-dos-Ferreiros 
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à União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, doar à referida Autarquia, o 

mobiliário cuja listagem foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, 

junto à Agenda desta reunião. ------------------------------------------------------------------------- 

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

---------REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DE 08 DE JULHO 

ULTIMO E APRECIAÇÃO DE NOVA CANDIDATURA DE SOVEÍCULOS, DE LUÍS 

FLORINDO, UNIPESSOAL, LDA (PROPOSTA 650/16) ---------------------------------------- 

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

com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, revogar a 

deliberação tomada sobre este assunto em reunião de 08 de julho último, que aceitava 

a candidatura de aquisição do lote n.º 03 pela Soveículos, de Luís Florindo 

Unipessoal, Ld.ª e aceitar a candidatura, agora apresentada para aquisição do lote n.º 

1, e a subsequente comunicação para que, no prazo de 30 dias, confirme o interesse e 

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

do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Águeda. --------------- 

----------CANDIDATURA DA EMPRESA SOMNIUM, LDA. À AQUISIÇÃO DOS LOTES 

04 E 05 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA (PROPOSTA 

656/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Tendo em vista as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar esta proposta referente à candidatura apresentado pela firma Somnium, Ld.ª, à 

aquisição dos lotes n.ºs 04 e 05 do Parque Empresarial do Casarão e agenda-lo para 

próxima reunião, depois de esclarecidas as questões levantadas.--------------------------- 

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

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

----------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BANDA NOVA DE 

FERMENTELOS (642/16) ------------------------------------------------------------------------------- 

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

despacho da Sr.ª Vereadora Elsa Corga através do qual aprovou a cedência de dois 

autocarros à Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos, para 

permitir a participação daquela Associação no terceiro Concurso Internacional de 

bandas “Filarmonia D'Ouro', que teve lugar no passado dia 26 de novembro no 

Europarque, em Santa Maria da Feira. -------------------------------------------------------------- 

---------A propósito deste assunto a Câmara aprovou um Voto de Louvor pela vitória da 

associação no concurso em causa. ------------------------------------------------------------------- 
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----------RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 645/16) ---------------------- 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência da sala de 

espetáculos do Cineteatro S. Pedro para a realização da sua Gala de Natal, que terá 

lugar no próximo dia 11 do corrente mês de dezembro.----------------------------------------- 

---------INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. (PROPOSTA 

646/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Edson Santos, através do qual aprovou a cedência de 

transporte para que os alunos do Centro de Emprego e Formação Profissional de 

Águeda efetuassem, no dia 23 de novembro, uma viagem de estudo à 16ª EMAF – 

Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Industria que se 

realiza na Exponor, por se considerar esta visita uma mais-valia no processo formativo 

das turmas da área da Metalomecânica.------------------------------------------------------------ 

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

---------ARCOR (PROPOSTA 647/16) ---------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, foi presente uma exposição da Associação Recreativa e Cultural 

de Óis da Ribeira dando conta que a execução das obras da empreitada 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 “by-pass” em Águeda – 

Ponte do Campo e Ponte de Óis da Ribeira”, obrigou à alteração do trajeto que 

habitualmente fazem as suas viaturas, para assegurarem o transporte dos utentes 

moradores em Travassô, que em dias de cheia, só é possível através de Recardães 

originando um acréscimo de despesa de transporte. ------------------------------------------- 

----------Tendo em vista esse facto, a Câmara deliberou, por unanimidade, para atenuar 

esse prejuízo, conceder, à referida Associação, um apoio no montante de 2.000,00€, 

nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

----------RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO --------------------------- 

---------- PRAZERES & BASTOS,LDA (PROPOSTA 632/16) ---------------------------------- 

----------Tendo em vista o parecer favorável emitido pelos respetivos peritos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização do 

loteamento urbano, licenciado em nome de Prazeres & Bastos, Ld.ª, (processo n.º 

12/03), com sede na rua do Arieiro, em Catraia de Assequins, titulado pelo Alvará n.º 
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3/2009, localizado no lugar da Floresta, em Rio Covo, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------SALOMÃO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (PROPOSTA 633/16) --------- 

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

tendo em vista que Salomão Augusto Pereira Santos (Processo n.º 124/11), residente 

na rua Armando Castela, em Águeda não apresentou os projetos de especialidade 

referentes à construção de uma moradia em Catraia de Assequins, declarar a intenção 

de caducidade da respetiva licença, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 20.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, manifestar a intenção de declarar a caducidade do 

respetivo processo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ROSA MARIA RODRIGUES ALVES (PROPOSTA 634/16) --------------------------- 

---------Atendendo a que Rosa Maria Rodrigues Alves (processo n.º 62/11), residente 

na rua da Bela Vista, no lugar do Carvalhal, na freguesia de Macinhata do Vouga, até à 

presente data, não apresentou qualquer argumento que possa alterar a intenção de 

resolução oportunamente comunicada, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar 

a caducidade do processo referente ao licenciamento de alterações na sua habitação, 

sita na rua do Buçaco, na referida freguesia e Macinhata do Vouga, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro.----------------------------------- 

----------REDUÇÃO NO PAGAMENTO DA TAXA -------------------------------------------------- 

---------CHEILA RAQUEL DIAS SILVA (PROPOSTA 635/16) ----------------------------------- 

----------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Cheila Raquel Dias Silva 

(processo n.º 265/15), residente na Travessa da Gandarinha, no lugar de Ameal, na 

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

relativa à construção de habitação e legalização de anexos, a levar a efeito num 

terreno sito no referido lugar de Gandarinha. ------------------------------------------------------ 

----------Analisado o assunto e verificando-se que se trata de um jovem casal 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 quatro salários mínimos nacionais, não tem idade superior a 70 anos e o prédio 

destina-se à primeira habitação própria e permanente por um período mínimo de cinco 
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anos, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido e aplicar uma redução 

de 70% nos termos do disposto no n.º 4 artigo 20.º/I do Código referido, ficando o 

requerente sujeito ao pagamento de 394,38€. ---------------------------------------------------- 

---------DISPENSA DA DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO - 

MUNDIAG-COMÉRCIO GERAL, IMP. EXPORTAÇÃO, LDA (PROPOSTA 636/16) ----- 

---------A seguir, foi presente o processo em nome de MUNDIAG-COMÉRCIO GERAL, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA (processo n.º 194/92), com sede na rua dos 

Pinheirinhos, na freguesia de Aguada de Cima, referente à ampliação e 

regulamentação de uma parte já executada da edificação destinada a comércio por 

grosso, sita na referida rua dos Pinheirinhos, verificando-se que a proposta não 

cumpre a dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea b) do ponto 2 do 

artigo 66º do regulamento do Plano Diretor Municipal, uma vez que não prevê qualquer 

lugar quando deveria ser previsto vinte e um. ---------------------------------------- 

----------Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do ponto n.º 3 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa total da dotação de 

estacionamento público, através de uma compensação em numerário no montante de 

2.688,83€. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PROMOÇÃO DE GASTRONOMIA E ARTESANATO NO ÂMBITO DO EVENTO 

DE NATAL 2016 (PROPOSTA 651/16) -------------------------------------------------------------- 

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

termos do disposto no n.º 3 do artigo 164º do Código do Procedimento Administrativo, 

ratificar o Despacho do Sr. Vereador Edson Santos, através do qual aprovou a 

disponibilização dos espaços às entidades participantes no evento Natal 2016.--------- 

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

----------MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DAS 

PROPOSTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO, E INSTALAÇÃO DE CANDEEIROS DE 

ILUMINAÇÃO AUTÓNOMOS COM PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS 

DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (PROPOSTA 652/16) ----------------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, 

datado de 28 de novembro último, através do qual aprovou a manutenção da 
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suspensão do prazo de entrega das propostas para o concurso de aquisição 

fornecimento, e instalação de candeeiros de iluminação autónomos com produção de 

energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, por mais quatro contínuos, nos 

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

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

---------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E SUA ORDENAÇÃO, 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA ---------------------------------------------------- 

---------AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO (UPAC) 

PARA INTERVENÇÕES EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS COM VISTA À PROMOÇÃO DA 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO / MONTAGEM DAS UPAC 

NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (PROPOSTA 655/16) ------------------------------------------- 

---------No prosseguimentos dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

164º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. Vice-

Presidente, datado de 24 de novembro último, através do qual, relativamente à 

“aquisição de unidades de produção para autoconsumo (UPAC) para intervenções em 

edifícios municipais com vista à promoção da eficiência energética, incluindo a 

instalação / montagem das UPAC nos edifícios municipais” aprovou as propostas 

admitidas e sua ordenação, adjudicação à empresa NRG – Sistema de Energias 

Renováveis, Limitado, pelo valor global de 145.047,00€, ao qual será adicionado o 

IVA, tendo, também, aprovado a respetiva Minuta de Contrato.------------------------------ 

--------SERVIÇOS A MAIS --------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROJETO DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS (PROPOSTA 660/16) --------------------------------------------------- 

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

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

do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 21 de novembro último, através do qual 

aprovou a proposta de serviços a mais, no valor de 9.000,00€, ao qual será adicionado 

o IVA, no âmbito do contrato de aquisição de serviços, celebrado com a empresa 

ACCOGER – Sociedade Portuguesa de Cogeração, Ld.ª, para o Projeto de execução 

de melhoramentos das instalações das Piscinas Municipais. --------------------------------- 

---------CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE 

REGENERAÇÃO URBANA DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 664/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------A seguir, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, 

ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 18 de novembro último, 

através do qual aprovou, no âmbito do contrato de aquisição de serviços para o projeto 

de Regeneração Urbana de Ruas no centro da Cidade de Águeda, aprovou a 

realização de Trabalhos a Mais no valor de 21.871,06€ ao qual será adicionado o IVA 

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

----------VERBAS PAGAMENTO A PESSOAL ------------------------------------------------------ 

-------- ESCOLAS DO 1º CICLO E OUTROS 2016/2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO  

- ADENDA (PROPOSTA 654/16) ---------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, em complemento do deliberado em reunião de 06 de setembro 

último, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o montante de 9.141,18€, 

previsto gastar nos meses de setembro a dezembro do ano letivo 2016/2017, para 

pagamento a pessoal das escolas do 1º ciclo, não previstos no Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências e resultantes das necessidades 

verificadas ao nível do apoio a outros serviços, nomeadamente apoio a refeições, 

vigilância dos alunos no período de desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

curricular, substituição de baixas médicas prolongadas entre outras. ---------------------- 

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

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

PARA DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 

662/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

conta o disposto nas alíneas o), r) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar a alteração da cláusula segunda do Protocolo de 

Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento em Parceria de Programas 

e Projetos de Requalificação das Instalações no Hospital de Águeda, o qual se 

encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, retificado o 

lapso evidente na menção nas alterações efetuadas, constantes da proposta que foi 

presente, uma vez que se trata de pontos/números que fazem parte das alíneas b) e c) 

da clausula 2.ª do anexo I.------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista que se trata de uma despesa plurianual, 

submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------- 
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---------IMPOSTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

---------DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE PRÉDIO OU FRAÇÃO AUTÓNOMA 

DEVOLUTOS (PROPOSTA 663/16) ----------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos e ouvidas as explicações dadas pelo Sr. Vereador 

João Clemente, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, nos termos do artigo 4.º, nº 1 do 

Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, para os efeitos do disposto nos n.ºs 3, 13 e 

16 do CIMI, e de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

procedimento Administrativo, relativamente aos prédios indicados na proposta que foi 

presente, bem como aos prédios identificados nos anexos à mesma, declarar os 

mesmos devolutos ou não devolutos, consoante análise e proposta efetuada, 

ratificando o despacho que incidiu sobre os mesmos, procedendo-se, posteriormente, 

e no caso dos devolutos, à respetiva comunicação da decisão aos seus titulares e à 

Direção-Geral dos Impostos, para efeitos de majoração da taxa do IMI. ------------------ 

-----------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Miguel Oliveira referiu que o seu 

sentido de voto se deve ao facto de, na sua opinião, a Câmara estar a interpretar mal 

o disposto nos artigos 2.º e 3. do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto.------------- 

-----------TRANSPORTES ESCOLARES ----------------------------------------------------------- 

---------- APROVAÇÃO DE MINUTAS ---------------------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLOS DE PARCERIA ACERCA DE TRANSPORTES ESCOLARES - 

 2016/2017 (PROPOSTA 665/16) --------------------------------------------------------------------- 

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

protocolos a celebrar com o Instituto Duarte Lemos, o Centro de Apoio Social e 

Animação de Segadães, a Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, o 

Centro Social de Belazaima, o Mágico e a Associação de Pais de Mourisca do Vouga, 

os Pioneiros, que estabelecem as parcerias a celebrar para garantir o transporte 

escolar aos alunos do concelho.----------------------------------------------------------------------- 

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

----------SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO 3.ª FASE (PROPOSTA 666/16) --------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as três 

candidaturas propostas ao arrendamento 3.ª fase, no total mensal de 534,00€, na 

condição dos apoios terminarem no corrente mês de dezembro, sendo necessário 

apresentar novas candidaturas para o ano civil de 2017.--------------------------------------- 

----------REVISÃO DOS APOIOS ATRIBUÍDOS (PROPOSTA 668/16) ---------------------- 
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---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

concordar com o teor da mesma e aprovar a revisão dos apoios atribuídos, nos termos 

em que são propostos.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO-DIVIDAS (PROPOSTA 669/16) --------------- 

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

candidatura apresentada por Graça Maria Nunes Veloso para apoio a rendas em 

débito, no montante de 390,00€, correspondente a três meses.------------------------------ 

---------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------PARTE PRIVADA DA REUNIÃO----------------------------------- 

----------DECISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO FUNCIONÁRIO 

JOÃO ANTÓNIO CASTANHEIRA LEITE (PROPOSTA 649/16)------------------------------- 

----------Analisado o Relatório final do processo Disciplinar instaurado ao funcionário 

João António Castanheira Leite, a Câmara deliberou, por unanimidade e mediante 

votação por escrutínio secreto, aplicar-lhe, nos termos das disposições dos artigos 

297º e 187º. Ambos da LTFP, a sanção disciplinar de despedimento, prevista no artigo 

180º, n.º1, alínea d), e nos termos do disposto no artigo 181º, n.º 5, das LTFP, pela 

violação dos deveres de isenção, zelo, lealdade, correção, obediência e 

imparcialidade, que se traduziu numa clara ofensa à dignidade e prestigio da função, e 

desrespeito completo pelas suas funções, pelo local de serviço e por todos aqueles 

com quem direta e frequentemente contacta.------------------------------------------------------ 

----------DECISÃO SOBRE O PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO 

FUNCIONÁRIO RAMIRO ANTÓNIO BRÁS PEREIRA (PROPOSTA 657/16)------------- 

---------Analisado o Relatório Final do Processo Disciplinar instaurado ao funcionário 

Ramiro António Brás Pereira, tudo considerado e em conformidade com o n.º 3 do 

artigo 190º da LGTFP, e uma vez ter-se por verificado os pressupostos estabelecidos 

para atenuação da sanção disciplinar, face à culpa diminuta verificada, e aplicação de 

sanção disciplinar inferior. Neste seguimento a Câmara deliberou, por unanimidade e 

após votação por escrutínio secreto, aplicar ao arguido a sanção disciplinar de 

repreensão escrita, definida no artigo 184º da LGTFP.------------------------------------------ 

---------Eram doze 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 redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice – 

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