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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 19/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2016 

 

---------Aos quatro dias de Outubro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma reunião da 

Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE FONSECA , e com a 

presença dos Srs. Vereadores  MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO,  JORGE 

HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  

LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE,  

e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

VEREADORES ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ----------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos a Sra. Vereadora Paula Cardoso 

questionou sobre o ponto de situação da Alteração do Plano de Pormenor do Casarão 

e se será agora o momento em que se vai proceder à alteração do Regulamento do 

Parque Empresarial do Casarão, e ter, assim, em conta os contributos que 

oportunamente apresentaram para tal, tendo o Sr. Presidente informado que o 

processo está em curso, que está a seguir os trâmites legais, tendo já obtido parecer 

favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, e que 

aquando da alteração do referido Regulamento, tais sugestões irão ser analisadas. -- 

--------- A seguir, a Sra. Vereadora Paula Cardoso questionou se foi solicitado parecer à 

DGAL sobre a questão da reaquisição do lote n.º 13 do Parque Empresarial do 

Casarão, ao que o Sr. Presidente respondeu negativamente. -------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, congratulou os Srs. 

Vereadores e todos os funcionários envolvidos, pela forma como decorreu todo o 

processo de Orçamento Participativo, fazendo votos para que estas atividades tenham 

continuidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de trabalhos, os membros do Executivo tomaram 

conhecimento da realização, no próximo dia 07 de outubro, de um Fórum Participativo, 

intitulado “Modelos de Governação e Inovação de base local”, a realizar no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Águeda, e da 3º Edição do programa Águeda Educa, 
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que terá lugar no Auditório da Escola Secundária Marques Castilho, que tem como 

orador o professor Doutor Carlos Alberto Ferreira Neto e se destina, essencialmente, a 

pais, encarregados de educação, professores, educadores e comunidade educativa 

em geral.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------INCUBADORA DE EMPRESAS EM REDE DE ÁGUEDA - RECUPERAÇÃO 

DO EDIFÍCIO (PROPOSTA 542/16) ----------------------------------------------------------------- 

--------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra de “Incubadora de Empresas em 

Rede de Águeda – Recuperação do Edifício”, e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se possam 

responsabilizar a firma adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, recebe-la, 

definitivamente, e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, garantias 

bancárias ou quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

eventualmente existentes:------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLATAFORMAS DE ENSINO DIGITAIS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ÁGUEDA – “ÁGUEDA EDUCAÇÃO +”(PROPOSTA 543/16) ----- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 19 de setembro último, através do qual, dadas as circunstancias 

excecionais e urgentes, aprovou a Minuta do Contrato a celebrar com vista à aquisição 

de equipamentos e plataformas de ensino digitais para implementação de projeto de 

educação digital nas escolas do concelho de Águeda – “Águeda Educação +”.--------- 

----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DE 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

544/16).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Foi, também, deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador 

Jorge Almeida, datado de 21 de setembro último, através do qual, dadas as 

circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a resposta a pedido de 

esclarecimentos e retificação de peças do procedimento de “Controlo de Cheias em 
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Águeda – Intervenções nas secções de vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis 

da Ribeira e no Canal Secundário do Rio Águeda – Ponte do Campo” nos termos dos 

n.ºs 2 e 3 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos ------------------------------------ 

----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APÓS ACEITAÇÃO DAS 

LISTAS DE ERROS E OMISSÕES ------------------------------------------------------------------ 

----------REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

(PROPOSTA 545/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ratificar o despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 21 de setembro último, 

através do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a resposta a 

pedido de esclarecimentos, apresentado por um interessado, bem como a publicação 

de novo template, após a aceitação das listas de erros e omissões referente ao 

procedimento de requalificação de edifícios para residências universitárias.------------- 

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

----------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ------------------------------------------------ 

----------ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES 

(PROPOSTA 546/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Associação 

Social Desportiva e Cultural de Pedaçães do pagamento das taxas referentes à 

licença especial de ruído da “Feijoada Tradicional” que aquela associação pretende 

levar a efeito no próximo dia 8 de outubro. -------------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL DO CONCELHO - UTILIZAÇÃO DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS(PROPOSTA 554/16) ---------------------------------------------------- 

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

autorizar que os elementos que fazem parte das Associações de Proteção Civil do 

Concelho tenham acesso gratuito às Piscinas Municipais, nos termos dos Protocolos 

que foram presentes e aprovados. ------------------------------------------------------------------- 

---------ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO-UTILIZAÇÃO 

DAS PISCINAS MUNICIPAIS (PROPOSTA 555/16) -------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o artigo 4º/C6, alínea f) do n.º 1 do artigo 18º/I do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, isentar os alunos da Escola Secundária Marques de Castilho, 

inseridos na aula de Educação Física e do Desporto Escolar, do pagamento da tarifa 

de acesso à Piscina Municipal, estabelecida na Tabela de Taxas. -------------------------- 
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----------ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO -

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DO GICA (PROPOSTA 556/16) ------------  

----------À semelhança do ano anterior e tendo em vista que persiste a falta de espaços 

desportivos, na Escola Secundária Marques de Castilho para albergar todas as 

turmas, em simultâneo, para a realização das aulas de educação física, no ano letivo 

2016/2017, a Câmara deliberou, por unanimidade, permitir o acesso dos alunos 

daquele estabelecimento escolar ao Pavilhão Multiusos do Ginásio Clube de Águeda 

(GICA), nos âmbito do Contrato-Programa n.º 185/2011, celebrado entre aquele Clube 

e o Município.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ADIANTAMENTO DE VERBA ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – ÉPOCA 

DESPORTIVA 2016/2017 (PROPOSTA 547/16) -------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos 

Contratos-Programa que foram presentes e aprovados, a celebrar com cada uma das 

Associações, e considerando o disposto no n.º 12 do artigo 16.º/F2, o n.º 7 do artigo 

19.º/F2 ambos do Código Regulamentar do Município de Águeda e no artigo 9.º do 

Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de outubro e as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à atribuição dos 

adiantamentos das verbas para a época desportiva 2016/2017, constantes da proposta 

que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

----------ASSOCIAÇÃO DE RECREIO, CULTURA E ASSISTÊNCIA DE AGUADA DE 

BAIXO - ARCA (PROPOSTA 548/16) ---------------------------------------------------------------- 

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

vista a disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro e as alíneas 

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

conjugado com as disposições previstas no Código Regulamentar do Município de 

Águeda – Associativismo Desportivo, atribuir, à Associação de Recreio, Cultura e 

Assistência de Aguada de Baixo – ARCA, um subsídio no valor de 3.938,20€, 

destinado a, na época desportiva 2015/2016, fazer face a despesas com a 

desenvolvimento do seu Plano Anual de Atividades, aquisição de material desportivo, 

deslocações e obras de beneficiação, nos termos do Contrato-Programa que foi 

presente e aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------Mais foi deliberado, tendo em vista que se trata de um compromisso plurianual, 

de acordo com o artigo 6.º da Lei n.º 8/16, de 21 de fevereiro, esta resolução deverá 

ser sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. ------------------------------------- 

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA NO ÂMBITO DO 

EVENTO “500 ANOS DO FORAL DE ÓIS DA RIBEIRA”(PROPOSTA 549/16) ----------- 

---------Considerando a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um subsídio, no valor de 

1.769,11€, à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, destinado a 

comparticipar os festejos efetuados no âmbito do evento “500 anos do Foral de Óis da 

Ribeira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea j) do artigo 25º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução a autorização prévia 

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

---------CANDIDATURA APRESENTADA FORA DE PRAZO - ASSOCIAÇÃO PRÓ-

EMIGRANTE (PROPOSTA 551/16) ------------------------------------------------------------------ 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência do 

deliberado na reunião de 6 de setembro último, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação Pró-Emigrante, um subsidio no valor de 1.721,00€, destinado à 

execução do seu Plano de Atividades. -------------------------------------------------------------- 

----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------- 

----------PLANO MUNICIPAL DE DESPORTO (PROPOSTA 550/16) ------------------------ 

----------Depois de analisar a proposta que foi presente, onde são mencionadas as 

sugestões rececionadas durante o período de discussão publica, de acordo com o 

exposto na mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea ccc) 

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

Plano Municipal de Desporto, que se encontra arquivado na Aplicação Informática, 

junto aos documentos referentes a esta reunião, à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do 

artigo 23.º e da alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS - 1º CICLO DE ESCOLARIDADE - 

ANO LETIVO 2016/2017 (PROPOSTA 552/16) --------------------------------------------------- 
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---------Nos termos da proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com a alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, transferir, para os diversos Agrupamentos de Escolas os 

auxílios económicos para o acorrente ano letivo, respeitantes ao 1º Ciclo de 

Escolaridade, o valor de 10.031,25€, distribuído do seguinte modo: ----------------------- 

---------Agrupamento de Escolas de Águeda – 4.350,46€. ------------------------------------- 

---------Agrupamento de Escolas de Águeda Sul – 3.982,70€. -------------------------------- 

---------Agrupamento de escolas de Valongo do Vouga – 1.698,09€. ----------------------- 

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

---------APROVAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES AO CADERNO DE 

ENCARGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO PARA AUTOCONSUMO 

(UPAC)(PROPOSTA 553/16) ----------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Presidente, datado de 28 de setembro último, exarado dadas as circunstancias 

urgentes e excecionais, através do qual aprovou, relativamente ao procedimento para 

aquisição de Unidades de produção para Autoconsumo (UPAC) para Intervenções em 

Edifícios Municipais, a resposta aos pedidos de esclarecimento e retificação das peças 

concursais nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

EMPRESA J. DIAS FERREIRA, LDA (PROPOSTA 557/16) ---------------------------------- 

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

ao abrigo do disposto na alínea ee) e na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com as disposições do artigo 1129.º e 

seguintes do Código Civil, aprovar o Contrato de Comodato a celebrar com a firma J. 

Dias Ferreira, Lda, com vista à ocupação dos prédios municipais sitos na Av. Dr. 

Oliveira Salazar e em Vila Fria ou Assequins, inscritos na respetiva matriz predial 

urbana sob os artigos 46 e 4047 da União de Freguesias de Águeda e Borralha, na 

condição da cláusula 4ª ser alterada, devendo a renovação ser por um prazo de 6 

meses . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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