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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 24/16 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

--------- Aos vinte dias do mês de dezembro 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   LUíS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA,  JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA,  ELSA MARGARIDA DE 

MELO CORGA, JOSÉ MANUEL GOMES OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE,  e  EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS. ----------------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS.---------- 

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

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

----------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, com as alterações 

subsequentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 76º por remissão do n.º 7 do artigo 77º da já mencionada 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente comunicou 

como decorreu a visita que efetuou ao Open Lab da Huawei, em Munique, onde se 

inteirou de várias soluções que estão a ser desenvolvidas na área da iluminação 

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Informou, também, o Sr. Presidente, que visitou o Mercado de Natal que está 

a decorrer no Luxemburgo, onde o Município está representado, em parceria com a 

Confraria Saberes e Sabores do Botaréu e a Associação Juntos Somos Arte, com 

uma mostra dos produtos regionais de gastronomia e artesanato. Teve a oportunidade 

de conviver com a comunidade aguedense no Luxemburgo e dar a conhecer um 

conjunto de ações em prol do desenvolvimento empresarial e cultural do Município de 

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

-------- A seguir, o Sr. Presidente informou que foi atribuída a Águeda a II Bandeira – 

Cidades de Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho que a 
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autarquia tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de regeneração urbana da 

cidade e na área da mobilidade suave. -------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, solicitou que lhe fosse 

fornecida a listagem de todos os lotes do Parque Empresarial do Casarão, 

identificando os livres e os comprometidos, com indicação da data em que foram 

assumidos os compromissos ou da assinatura dos contratos de promessa de compra 

e venda ou de venda, e ainda, indicação das candidaturas que foram preteridas. ------ 

 -------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o Sr. Vereador José 

Oliveira para dizer que não entende porque foi pavimentada agora a estrada do Vale 

Grande. Há mais de 20 anos que a aqueles trabalhos eram reivindicados, face ao 

muito mau estado da via, e, sempre foi informado que se tinha que aguardar a 

colocação de saneamento, para evitar que fosse pavimentada duas vezes, mas o 

saneamento não foi instalado. O Sr. Vereador Jorge Almeida informou que se tratou 

de uma exceção à atuação da Câmara, face ao mau estado da via e à recente 

informação da AdRA, de que não seria possível, antes de 2020, colocar o 

saneamento naquela zona. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira solicitou 

informação acerca do acordado, no âmbito da adesão da Câmara à AdRA, 

relativamente à execução de obras no concelho, com indicação do que já foi feito e do 

que falta fazer, solicitando, também, informações sobre o valor investido, desde 2009, 

com obras de expansão da rede e obras de manutenção e o que se prevê fazer até 

final do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Sr. Vereador José Oliveira questionou quais os critérios usados 

pela AdRA para a realização de obras porque, em seu entender, deveria ser  

coordenado com as autarquias que são quem mais conhece  as necessidades dos 

munícipes. O Sr. Presidente informou que se desconhecem os critérios, e, no seu 

entender deveriam relacionar-se com o número de pessoas a usufruir do serviço. ----- 

-------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador José Oliveira referiu-se à 

colocação da fibra ótica no concelho, para saber o ponto da situação, e alertou para 

que, de futuro, se tenha em atenção a altura a que esses cabos atravessam os 

arruamentos porque, em alguns locais, viaturas de grande porte têm dificuldades de 

passar sem lhes tocar. ----------------------------------------------------------------------------------  

---------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga 

informou que, mais uma vez, Águeda foi galardoada com a Bandeira Verde de 

reconhecimento como Autarquia Familiarmente Responsável. ------------------------------- 

----------ATAS DA REUNIÃO N.º 23/16 -------------------------------------------------------------- 
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---------- Continuando os trabalhos, foi presente e aprovada por unanimidade a ata da 

reunião n.º 23/16, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada 

aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta 

reunião. O Sr. Presidente e o Sr. Vereador José Oliveira não participaram na votação 

uma vez que não compareceram à reunião a que esta acta respeita. ---------------------- 

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

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

---------NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRATAR ----------

---------AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES DESTINADOS AO 

APETRECHAMENTO DOS BUFETES DAS ESCOLAS DO 2º, 3º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 671/16) ----------------------------------------------------------------------- 

---------- Analisada as atas do Júri do Concurso Público Internacional para aquisição 

de bens alimentares destinados ao apetrechamento dos bufetes das escolas do 2º e 

3º ciclo e ensino secundário da rede pública do concelho de Águeda, a Câmara 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, tendo em 

vista o exposto na mesma, não adjudicar o presente procedimento, nos termos 

previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 79º do CCP, e, consequentemente, revogar a 

decisão de contratar, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 80º do referido 

Código. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO DE RESPOSTA A LISTA DE ERROS E 

OMISSÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------ILUMINAÇÃO SOLAR DO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA 

(PROPOSTA 675/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 2 do corrente mês de dezembro, 

através do qual, relativamente ao concurso público sem publicidade internacional para 

aquisição, fornecimento e instalação de candeeiros de iluminação autónomos com 

produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou a resposta aos erros e omissões detetados pelos 

interessados e aprovou a publicação da resposta aos mesmos, sem alteração do 

preço base, bem como autorizou a prorrogação do prazo para a entrega das 
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propostas até ao dia 9 do referido mês.-------------------------------------------------------------- 

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

-----------LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

-----------PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS EM GIESTEIRA, RIO 

COVO E CATRAIA DE ASSEQUINS, NA FREGUESIA DE ÁGUEDA E BORRALHA E 

NOVO TRAÇADO DA CURVA NA E.M. 575 NA FREGUESIA DE MACINHATA DO 

VOUGA (PROPOSTA 684/16) ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisado o auto de vistoria geral efetuada à obra de “Pavimentação em 

Diversos Arruamentos em Giesteira, Rio Côvo e Catraia de Assequins, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha e Novo Traçado da Curva na E.M. 575 na 

Freguesia de Macinhata do Vouga” 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 unanimidade, nos termos das 

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

autorizar a liberação de 30% da respetiva caução.----------------------------------------------- 

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

---------REQUALIFICAÇÃO URBANA NA MARGEM NORTE DO RIO ÁGUEDA - 

ILUMINAÇÃO DA MARGEM NORTE DO RIO ÁGUEDA (PROPOSTA 689/16) ---------- 

---------- Presente a seguir, o auto de vistoria geral efetuada aos trabalhos referentes à 

Requalificação Urbana da Margem Norte do Rio Águeda, nos termos do artigo 398.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 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 229º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março. -------- 

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

----------DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS ---------------------------------------------------------------- 

---------MUDAR DE LINHA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

SERNADA DO VOUGA (PROPOSTA 672/16) ----------------------------------------------------- 

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

unanimidade, doar, à associação Mudar de Linha – Associação Cultural e Recreativa 

de Sernada do Vouga, 3 armários metálicos provenientes das antigas instalações da 
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EB1 de Macinhata do Vouga. -------------------------------------------------------------------------- 

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

----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ------------------------------------ 

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

BRINCO (PROPOSTA 673/16) ------------------------------------------------------------------------ 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, relativamente à empreitada de 

“Requalificação Urbana a Nascente – Rua António da Silva Brinco”, ratificar o 

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 30 de novembro último, através do qual 

aprovou, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, a resposta ao pedido de 

esclarecimentos apresentado por um interessado, em conformidade com o exposto 

na ata n.º 1 do respetivo júri. --------------------------------------------------------------------------- 

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

OMISSÕES N.º 1 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE ARRANCADA DO VOUGA 

(PROPOSTA 674/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por unanimidade aprovar os preços unitários dos trabalhos a mais a preços de acordo 

bem como dos trabalhos a mais a preço de contrato e dos trabalhos de suprimento de 

erros e omissões relativos à obra de Construção do Quartel da GNR de Arrancada do 

Vouga, bem como aprovar o auto n.º 1, elaborado nos termos do disposto nos artigos 

370º, 373º e 378º do Código dos Contratos Públicos com os seguinte valores, aos 

quais será adicionado o IVA:---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Trabalhos a mais a preços contratuais – 5.266,92€;----------------------------------- 

---------- Trabalhos a mais a preços de acordo – 547,23€, -------------------------------------- 

---------- Trabalhos de suprimento de erros e omissões (50% encargo do município) --- 

330,50€ . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA NA ÚLTIMA REUNIÃO, 

DECISÃO DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR  

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

701/16)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José 

Oliveira, relativamente à empreitada de construção de pavilhões – Parque Industrial, o 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Revogar a deliberação tomada na última reunião acerca deste assunto; --------
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-- Não adjudicar os trabalhos nos termos da alínea d) do artigo 79.º do Código dos 

Contratos Públicos; --------------------------------------------------------------------------------- 

---------  Revogar a decisão de contratar, nos termos do artigo 80.º do referido diploma 

legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

TENDERNESSCAPACITY, LDA (PROCESSO 670/16) ----------------------------------------- 

--------- A seguir, foi presente o processo em nome de TENDERNESSCAPACITY, LDA 

(processo n.º 164/16), com sede no lugar de Raso de Paredes, na União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, referente à construção de edifício destinado a 

indústria e muros de vedação a levar a efeito no referido lugar de Raso de Paredes, 

verificando-se que a proposta não cumpre a dotação de lugares de estacionamento 

exigida na alínea b) do número 2 do artigo 66º do regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Águeda, uma vez que não prevê qualquer lugar quando deveria prever 

três. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do número 3 do artigo 66º do 

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

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

237,25€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------AUTOFER- FÁBRICA DE ARTIGOS PARA AUTOMÓVEIS E FERRAGENS, 

LDA (PROPOSTA 676/16) ------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Foi também presente o processo em nome de AUTOFER – Fábrica de Artigos 

para Automóveis e Ferragens, Lda. (processo n.º 3744/97), com sede na Travessa da 

Central Elétrica, em Barrô, na União de Freguesias de Barrô e Aguada de Cima, 

referente à alteração e ampliação de um estabelecimento industrial tipo 3, incluindo 

demolições, no referido lugar de Barrô, verificando-se que a proposta não cumpre a 

dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea b) do número 2 do artigo 66º 

do regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda, uma vez que não prevê 

qualquer lugar quando deveria prever dois. -------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do número 3 do artigo 66º do 

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

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

265,49€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------CERTIDÃO DE DESTAQUE ----------------------------------------------------------------- 

 ----------ADOLFO ZANANCHO SOARES (PROPOSTA 677/16) ----------------------------- 

--------- Tendo em consideração que a respetiva petição cumpre o disposto no n.º 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, uma vez que o prédio em questão se 

situa em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam 

com arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque 

de uma parcela de terreno com a área de 832,75 m2, a destacar de um prédio com a 

área total de 1.290,60 m2, sito na rua Padre Camelo, na União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira, propriedade de Adolfo Zanancho Soares (processo n.º 

233/16). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

tendo em vista as propostas apresentadas, declarar a intenção de caducidade dos 

seguintes processos, pelos motivos referidos: ------------------------------------------------ 

----------ANTÓNIO MARQUES DIAS (PROPOSTA 678/16 ------------------------------------- 

---------- Processo n.º 971/00, em nome de António Marques Dias, residente na 

Avenida Calouste Gulbenkian, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

atendendo a que tendo sido aprovado, em 8 de junho de 2015, o projeto de 

construção de um ginásio, a edificar num terreno sito em Barrô, na União de 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, até à data não foram apresentados os 

projetos de especialidades. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------PAULO JORGE SILVA FÉLIX (PROPOSTA 679/16) ----------------------------------- 

--------- Processo n.º 514/07, em nome de Paulo Jorge Silva Félix, residente na rua do 

Outeiro, em Catraia de Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

que tendo levantado, em 18 de janeiro de 2013, o alvará de licença para construção 

de anexos de apoio à habitação, válido até 18 de janeiro de 2016, até à presente data 

não iniciou a obra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ILDA VIDAL SANTOS (PROPOSTA 680/16) ---------------------------------------------- 

--------- Processo n.º 620/77, em nome de Ilda Vidal Santos, residente na rua do 

Canto, em Pedaçães, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga, que tendo levantado, em 9 de julho de 2015 o alvará de licença para 

ampliação de um armazém, sito no lugar de Toural, em Lamas do Vouga, válido até 9 

de julho de 2016, até à presente data não iniciou a obra. -------------------------------------- 

----------CERAGUEDA - CERÂMICA ARTÍSTICA, LDA. (PROPOSTA 681/16) ------------ 
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--------- Processo n.º 286/92, em nome da CERAGUEDA – Cerâmica Artística, Lda., 

com sede na rua dos Moleiros, na zona Industrial de Alagoa, na União de Freguesias 

de Águeda e Borralha, que tendo levantado, em 21 de setembro de 2010 o alvará de 

licença para a construção de balneários no interior das instalações, abertura de vão 

de iluminação no alçado lateral esquerdo para permitir a ventilação/iluminação, válido 

até 21 de março de 2012, até à presente data não iniciou a obra. --------------------------- 

---------ANTÓNIO AUGUSTO ABRANTES MARQUES (PROPOSTA 693/16) ------------- 

--------- Processo n.º 85/93, em nome de António Augusto Abrantes Marques, 

residente na rua do Seixo, em Aguada de Cima que tendo procedido ao levantamento 

do alvará de licença para construção de habitação a erigir no lugar de Póvoa de Vale 

Trigo, na freguesia de Aguada de Cima, e apesar de ter dado início aos trabalhos, os 

mesmos se mantém parados desde 2012, além dos 6 meses fixados no nº 3 do artigo 

71º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro. -------------------------------------------------- 

--------ANA RITA CARDOSO OLIVEIRA (PROPOSTA 694/16) -------------------------------- 

--------- Processo n.º 509/81, em nome de Ana Rita Cardoso Oliveira, residente na rua 

das Cruzes, na União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, que tendo sido 

aprovado, em 17 de dezembro de 2013, o projeto de arquitetura que apresentou para 

ampliação e alteração da habitação, sita em Barrô, até à presente data não levantou o 

alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo de um ano. --- 

---------ISABEL CRISTINA RODRIGUES ALMEIDA SANTOS (PROPOSTA 695/16) ---- 

---------- Processo n.º 41/11, em nome de Isabel Cristina Rodrigues Almeida Santos, 

residente na rua das Valinhas, em Arrancada do Vouga, na Freguesia de Valongo do 

Vouga, que tendo levantado, em 12 de julho de 2012 o alvará de licença para 

construção de habitação e anexos, a levar a efeito no lugar do Quintal, na referida 

freguesia de Valongo do Vouga, até à presente data não iniciou a obra. ------------------ 

----------ANTÓNIO ALBERTO FERREIRA COSTA (PROPOSTA 696/16) ------------------- 

--------- Processo n.º 20/06, em nome de António Alberto Ferreira Costa, residente na 

rua Principal, em Sangalhos, apresentou, em 7 de julho de 2015, os projetos de 

especialidade com vista ao licenciamento da alteração e ampliação de habitação, sita 

no lugar de Póvoa do Salgueiro, em Aguada de Baixo, na União de Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo, verificando-se que, até à data, o requerente não levantou o 

Alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo de um ano. -- 

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

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

----------ORQUESTRA TÍPICA DE ÁGUEDA (PROPOSTA 683/16) -------------------------- 
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---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Orquestra 

Típica de Águeda um apoio financeiro no valor de 500,00 € pela sua participação, a 

convite do município na Gala Comemorativa dos 25 anos da ADICES em Santa 

Comba Dão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------ASSOCIAÇÃO FANFARRA KÁUSTIKA (PROPOSTA 685/16) ---------------------- 

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando o 

interesse municipal da iniciativa, atribuir à Associação Fanfarra Káustika, pela 

organização do Concerto com Jerry González e alunos do Workshop de Latin Jazz, 

um apoio financeiro no valor de 450,00 €.---------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto no n.º 3 do artigo 164º do 

Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho da Sra. Vereadora Elsa 

Corga, através do qual autorizou a cedência do espaço da Incubadora Cultural (Café-

Concerto), para a realização do workshop de latin jazz nos dias 3 e 4 de dezembro 

corrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS (PROPOSTA 691/169 --------------------------------------------------------------------- 

---------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 

3 do artigo 164º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar os despachos da 

Sr.ª Vereadora Elsa Corga, datados de 18 e 26 de novembro último, respetivamente, 

através dos quais autorizou a utilização de equipamentos de som pela Associação 

Glocal Music, aquando da realização do evento Sons do Rio e utilização de 

equipamento de som e do Cineteatro S. Pedro pelo Centro Social de Belazaima do 

Chão para a realização de um Concerto. ----------------------------------------------------------- 

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

-----------PRÉMIOS ESCOLARES CMA 2015/2016 - ESTGA (PROPOSTA 686/16)------ 

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

acordo com o número 3 do artigo 5º/G2 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, o número 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e ainda 

nos termos do n.º 3 do artigo 164º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar 

a seleção efetuada pela respetiva escola e atribuir a Pedro Alexandre Patacão de 

Oliveira, o  melhor aluno da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, no 

ano letivo 2015/2016, o prémio respetivo, no valor de 1.000,00 €.--------------------------- 

----------ACÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------- 

----------APOIO A FAMÍLIA NUMEROSA (PROPOSTA 687/16) -------------------------------- 
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---------- Tendo em conta o relatório sócio/económico do respetivo agregado familiar, 

agravado pelo nascimento de três gémeos prematuros, e a proposta que foi presente, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alínea v) do n.º 1 do artigo 33º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

atribuir a Liliana Marisa da Costa Branca, um apoio no valor de 3.750,00 €, destinado 

à aquisição de fraldas, leite em pó e vacinação (de acordo com recomendação do 

pediatra e não incluídas no Plano Nacional de Vacinação). ----------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado que 30% deste apoio será pago de imediato e o restante 

mediante a apresentação de comprovativos de despesa, até ao máximo do valor 

atribuído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ACOLHIMENTO DE REFUGIADOS ------------------------------------------------------- 

---------- MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (PROPOSTA 688/16) ----------------------- 

---------- Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, tendo em 

conta o disposto no artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar o protocolo que foi presente, a celebrar com o Conselho Português para os 

Refugiados, que prevê o acolhimento de famílias (adultos e crianças), até ao máximo 

de 12 pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO (PROPOSTA 690/16) -------------------------------- 

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

ao abrigo do disposto no artigo 35º/E1 e da alínea a) do artigo 36º/E1 do Código 

Regulamentar, realojar o agregado familiar de António Manuel Ximens numa moradia 

de tipologia T3, sita no n.º 2 da Urbanização de Vale Domingos. O valor da renda, 

calculado de acordo com a legislação em vigor será, atualmente, de 38,46 € por mês, 

sendo, no futuro, calculadas anualmente de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/93, de 

7 de maio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DESPESAS --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL DECORRENTE DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JURÍDICO, APOIO E ASSESSORIA 

JURÍDICA NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA (PROPOSTA 692/16) ----- 

---------- Tendo em vista o disposto na proposta que foi presente e o disposto na alínea 

ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

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

Oliveira e José Oliveira, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a 

autorização para a realização da despesa plurianual decorrente da aquisição de 

serviços de patrocínio jurídico, apoio e assessoria jurídica na modalidade de contrato 
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de avença, mediante procedimento por ajuste direto, com convite ao Sr. Dr. Pontes 

Amaro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------AQUISIÇÃO DE BENS FUTUROS --------------------------------------------------------- 

 ---------EMPRESA RENTANDGO (PROPOSTA 697/16) ---------------------------------------- 

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

retirar este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------------CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE ------------------------------------- 

------------SANTOS & GOMES, LDA. (PROPOSTA 698/16) ------------------------------------- 

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

nos termos do disposto no artigo 169º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo, revogar a decisão tomada de aceitação da candidatura da empresa 

Socal – Soares & Cal, Lda. à constituição do direito de superfície dos Lotes n.ºs 20 e 

21 do Parque Empresarial do Casarão, por incumprimento dos compromissos que 

assumiu, nos termos do artigo 20º do Regulamento do Parque Empresarial do 

Casarão, e aceitar, nos termos do previsto nos artigos 6º e 8º do Regulamento do 

referido Parque, a candidatura da empresa Santos & Gomes, Lda., à constituição do 

direito de superfície do lote n.º 21 e proceder à comunicação desta resolução 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 20º do Regulamento já mencionado. ----- 

----------AQUISIÇÃO DOS LOTES 4 E 5 ------------------------------------------------------------- 

-----------EMPRESA SOMNIUM, LDA. (PROPOSTA 699/16) ----------------------------------- 

---------- Considerando o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, aprovar a candidatura 

da firma Somnium, Lda. aos lotes n.ºs 4 e 5 do Parque Empresarial do Casarão e a 

consequente 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 20º 

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

--------- Mais foi deliberado aceitar o modelo de pagamento proposto de 11.250,00€ 

para cada lote, sendo o lote n.º 4 pago na íntegra no ato da assinatura do contrato, e  

o lote n.º 5 em três prestações sendo o pagamento da 1ª prestação, no valor de 25%, 

paga, também, no ato da assinatura do contrato, e os restantes 75% em duas 

prestações anuais de igual valor, com reserva de propriedade do lote n.º 5 até ao 

cumprimento integral do pagamento. ---------------------------------------------------------------- 
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--------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou a seguinte declaração de voto: 

”Votei vencido por considerar que não se justifica o benefício concedido pela 

alteração da modalidade de pagamento prevista no n.º 1 do artigo 8º do Regulamento 

do Parque Empresarial do Casarão, na aquisição do lote n.º 5”. ----------------------------- 

-----------AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 18 --------------------------------------------------------------- 

 -----------EMPRESA RAIO - MOVEIS METÁLICOS, LDA. (PROPOSTA 700/16) -------- 

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

por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 169º, n.º 1 do CPA, revogar a 

decisão tomada de aceitação da candidatura da empresa Cardieventos, Lda. à 

aquisição dos lotes n.ºs 18 e 19, do Parque Empresarial do Casarão, por 

incumprimento dos compromissos que assumiu, nos termos do artigo 20º do 

Regulamento do Parque Empresarial do Casarão, e aceitar, nos termos do previsto 

nos artigos 19º e 20º do Regulamento do referido Parque, a candidatura da empresa 

RAIO - Móveis Metálicos, Lda., à aquisição do lote n.º 18 e proceder à comunicação 

desta resolução para que, no prazo de 30 dias, confirme o interesse na aquisição e 

solicite a marcação da assinatura do contrato. ---------------------------------------------------- 

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

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

DA SEDE NACIONAL DA APEE - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA 

EMPRESARIAL (PROPOSTA 702/16) --------------------------------------------------------------- 

---------- Considerando o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, aprovar o protocolo a 

celebrar com a APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial com vista à 

cedência de uma sala do Espaço Multigeracional de Águeda para a instalação da 

sede nacional da referida associação. --------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou a seguinte declaração de voto: 

”Votei vencido por a cláusula terceira não ser suficientemente clara quanto às 

obrigações da APEE, nomeadamente quanto ao tipo de ações a desenvolver.” --------- 

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

----------ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE VIATURAS ELÉTRICAS, 

ALUGUER DE BATERIAS E RESPETIVO SISTEMA DE CARGA PARA A FROTA 

MUNICIPAL (PROPOSTA 703/16) -------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 14 de dezembro último, através do qual dadas as circunstâncias 
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excecionais e urgentes, adjudicou o contrato de aquisição, por lotes, de viaturas 

elétricas, aluguer de baterias e respetivo sistema de carga para a frota municipal à 

empresa Renault Portugal SA, pelo valor global de 201.007,71 €, ao qual será 

adicionado o IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins 

Tomás, técnica superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ---------- 
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