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ACTA NÚMERO 17/16 DA REUNIÃO DO EXECUTIVO REALIZADA NO DIA 6 DE 

SETEMBRO DE 2016 

 

-------- Aos seis dias de setembro 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, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL 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. Vice-Presidente declarou aberta 

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

--------- FALTAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadora Elsa Margarida de Melo Corga, que se encontram fora do concelho, em 

representação do Município. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Vereador Miguel Oliveira para dizer que, sendo esta a primeira reunião ordinária 

realizada a seguir ao incêndio que tanto prejuízos causou no concelho e tanta gente 

envolveu no seu combate, queria que, para além de todas as pessoas e entidades que 

constam do Voto de Louvor que hoje vai ser apreciado, seja, também, reconhecido, e 

objeto de louvor e apreço, todo o esforço, empenho e espírito de solidariedade com 

que autarcas e funcionários das autarquias trabalharam, sem medir esforços, no apoio 

à população atingida pelo incêndio. ------------------------------------------------------------------ 

---------- A seguir o mesmo Sr. Vereador disse que, no intuito de manter a população 

informada acerca das resoluções tomada pela Câmara, uma vez que os jornais de 

Águeda fecham as suas edições às terças-feiras não permitindo a inclusão, na edição  

da respetiva semana, do que se delibera na reunião do executivo, vai apresentar, na 

próxima reunião, uma proposta para alterar o dia da reunião, para permitir a 

divulgação atempada do que se passa nas mesmas, e/ou, também a sua transmissão 

através da Águeda TV. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, também se referiu ao 

incêndio que assolou o nosso concelho para dizer que está solidária com toda o 

população que sofreu prejuízos e que também apoia o louvor e reconhecimento a 
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todos que com empenho e boa vontade ajudaram a população do concelho, que, na 

região, foi o mais fustigado. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vice-Presidente, que acompanhou de perto e no terreno toda a 

envolvência do incêndio, fez uma resenha do que presenciou do empenho, sacrifício  

e sofrimento a que assistiu, afirmando que tem muita dificuldade em particularizar 

porque tanto as forças operacionais, como os autarcas, até de freguesias que não 

foram atingidas, empresas de vários locais do concelhos e a população em geral, 

disponibilizaram meios, e ajudaram de forma inexcedível. ------------------------------------- 

---------- Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Miguel Oliveira perguntou o que 

está previsto, por parte do Governo, para apoio aos munícipes que ficaram sem as 

pastagens para o seu gado e, muitos, sem a parte florestal, que era um suplemento 

económico às suas pequenas reformas. ------------------------------------------------------------ 

----------O Sr. Vice-Presidente informou que o apoio para a reflorestação do eucalipto 

será difícil, mas existem programas de apoio para as demais situações. ------------------ 

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo tomou 

conhecimento de que a ATIVAMAIS – Associação para a Promoção da Atividade 

Física, Saúde e Bem-Estar prescindiu do apoio concedido pela Câmara para 

organização da 4ª Corrida e Caminhada Solidária +, a realizar no dia 18 de setembro 

de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ATAS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES -------------------------------------------------------- 

---------- Continuando os trabalhos, foram presentes as atas das reuniões a seguir 

indicadas, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foram disponibilizadas aos 

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

reunião, tendo sido tomada, relativamente a cada uma delas, a seguinte resolução: -- 

-------- Ata da reunião n.º 13/16, realizada em 5 de julho – Aprovada por unanimidade; 

--------Ata da reunião n.º 14/16, realizada em 19 de julho –Aprovada por unanimidade; 

-------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ---------------------------------- 

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

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

--------- REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 3 (PROPOSTA 461/16) - 
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--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 1 do corrente mês de agosto, através do qual aprovou, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, a manutenção da suspensão do 

prazo de entrega das propostas para a Reabilitação de Ruas do Concelho – lote 3, por 

mais 15 dias, tendo em vista o exposto na ata n.º 2 do respetivo júri do concurso. ----- 

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

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

-------- -EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE CENTER 

(PROPOSTA 462/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de julho último, através do 

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

de esclarecimentos apresentado por um interessado, bem como a retificação do 

template, relativos à obra de execução de um centro de BTT – Águeda Bike Center, 

em conformidade com o exposto na ata n.º 1 do respetivo júri do concurso, a qual se 

encontra em anexo à presente proposta. ----------------------------------------------------------- 

----------TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS N.º 1 ------------------------------ 

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

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

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

CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO (PROPOSTA 472/16) ---------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, relativamente à obra de Repavimentação 

da EM 605-1 – Ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova da Areia e das Flores, na 

Freguesia de Aguada de Cima e nas Uniões de Freguesias de Águeda e Borralha e 

de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, aprovar os preços unitários 

dos trabalhos a mais a preços de acordo, bem como dos trabalhos a mais a preço de 

contrato e respetiva prorrogação de prazo, para a conclusão da obra, por um período 

de 15 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ERROS E OMISSÕES N.º 2 --------------------------------------------------------------------------- 

---------- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA (PROPOSTA 486/16)  

--------- A seguir, relativamente à obra de Construção do Centro de Artes de Águeda, a 

Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções da Sra. Vereadora Paula Cardoso 
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e do Sr. Vereador Miguel Oliveira, aprovar o mapa de trabalhos a mais a preços 

contratuais, no valor de € 32.047,43, trabalhos a mais a preços de acordo, no valor de 

€ 108.750,50, trabalhos a menos, no valor de € 4.655,22 e de suprimento de erros e 

omissões a preços contratuais (100% encargo do Município), no valor de € 11.835,08 , 

elaborado nos termos dos artigos 370.º, 373.º, 377.º, 378.º e 379.º do Código dos 

Contratos Públicos e, consequentemente, aprovar os preços unitários dos trabalhos a 

mais a preços de acordo, bem como dos trabalhos a mais a preços de contrato, dos 

trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos a menos. ------------------ 

--------- A estas importâncias será adicionado o IVA à taxa legal em vigor. --------------- 

--------- PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (PROPOSTA 487/16) ------------ 

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

relativamente à obra de Controlo de Cheias em Águeda – Intervenções nas Secções 

de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira e no Canal Secundário do 

Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda – Ponte de Óis 

da Ribeira – Conclusão, aprovar o mapa de trabalhos a mais a preços contratuais, no 

valor de € 7.702,80, trabalhos a mais a preços de acordo, no valor de € 11.611,23, 

trabalhos a menos, no valor de € 8.125,44 e de suprimento de erros e omissões a 

preços contratuais (100% encargo do Município), no valor de € 788,00, elaborado nos 

termos dos artigos 370.º, 373.º, 377.º, 378.º e 379.º do Código dos Contratos Públicos 

e, consequentemente, aprovar os preços unitários dos trabalhos a mais a preços de 

acordo, dos trabalhos a mais a preços de contrato, dos trabalhos de suprimento de 

erros e omissões e dos trabalhos a menos, bem como a prorrogação do prazo para a 

conclusão dos trabalhos, por um período de 15 dias. ------------------------------------------- 

--------- A estas importâncias será adicionado o IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

--------- ACEITAÇÃO DAS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES ------------------------------- 

--------- EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE CENTER 

(PROPOSTA 479/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. Presidente, datado de 16 de agosto último, através do qual aceitou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, a resposta aos erros e omissões detetados 

pelos interessados em apresentar proposta para a execução de um Centro de BTT  

Águeda Bike Center, e aprovou a publicação de novo template, da nova peça 

desenhada, da peça desenhada atualizada, bem como o novo prazo de entrega das 

propostas, para o dia 24, sem alteração do preço base, de acordo com a ata n.º 3 do 
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júri do concurso, que se encontra anexo à presente proposta. ------------------------------- 

---------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS --------------- 

--------- REABILITAÇÃO DAS RUAS DO CONCELHO LOTE 3 (PROPOSTA 480/16) - 

--------- Depois de analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 16 de agosto findo, 

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

prorrogação do prazo para a apresentação das propostas para a execução da 

Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3, nos termos do n.º 2 do artigo 64º do 

Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o exposto na ata n.º 3 do júri do 

concurso, que se encontra anexo à presente proposta. ---------------------------------------- 

--------- RESSARCIMENTO DEVIDO A INACESSIBILIDADE AO PARQUE 

AUTOMÓVEL MARQUES CASTILHO, EM ÁGUEDA, NA SEQUÊNCIA DE OBRAS 

NA VIA PÚBLICA (PROPOSTA 501/16) ----------------------------------------------------------- 

--------- Analisado o processo que foi presente, constatou-se que aquando da 

execução da empreitada de Regeneração Urbana – Requalificação do Espaço Público 

da Cidade / Avenida Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua Fernando 

Caldeira e Rua José Sucena, os trabalhos efetuados na Rua Fernando Caldeira 

impediram, durante o mês de junho de 2013, o acesso de veículos automóveis ao 

parque de estacionamento Marques Castilho, localizado naquela rua, o que lesou 

financeiramente a exploradora do referido parque, que deixou de receber as taxas de 

estacionamento, quer de clientes mensais quer diários, durante aquele mês. ----------- 

----------- Ponderada a situação, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e 

para os efeitos do disposto na Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, assumir a 

responsabilidade pelo ocorrido e aprovar o pagamento, à Sra. Ana Bárbara Castilho, 

responsável pela exploração económica do imóvel em causa, de uma indemnização 

no montante de € 500,00, correspondente ao prejuízo estimado, tendo em vista a 

média aproximada da faturação anual. ------------------------------------------------------------- 

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

---------- DESPESA PLURIANUAL -------------------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE CONTAS DE CANDIDATURA 

EUROPEIA (PROPOSTA 466/16) ------------------------------------------------------------------- 

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

retirar o processo, para análise em próxima reunião. ------------------------------------------  

---------- NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR  -------
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----AQUISIÇÃO DE VIATURAS ELÉTRICAS, ALUGUER DE BATERIAS E 

RESPETIVO SISTEMA DE CARGA PARA A FROTA MUNICIPAL (PROPOSTA 

471/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

com o exposto na ata n.º 2 do respetivo júri do concurso, aprovar a não adjudicação 

da aquisição de viaturas elétricas, aluguer de baterias e respetivo sistema de carga 

para a frota municipal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como a revogar a decisão de contratar, conforme previsto no 

n.º 1 do artigo 80º do referido diploma legal. ------------------------------------------------------ 

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

---------- AQUISIÇÃO DE VIATURAS ELÉTRICAS, ALUGUER DE BATERIAS E 

RESPETIVO SISTEMA DE CARGA PARA A FROTA MUNICIPAL (PROPOSTA 

476/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- De seguida, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com o exposto na mesma, proceder à abertura de um 

procedimento, por ajuste direto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

24.º do Códigos dos Contratos Públicos, para aquisição de viaturas elétricas, aluguer 

de baterias e respetivo sistema de carga para a frota municipal. ---------------------------- 

---------- AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA APETRECHAMENTO DOS 

BUFETES DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS 2º E 3º CICLOS DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO (PROPOSTA 490/16) -------------------------------------- 

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

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

conjugado com o nº 3 do artigo 164º do Código do Procedimento Administrativo, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 24 de agosto findo, através do qual 

autorizou a abertura de procedimento para concurso publico sem publicidade 

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, bem como aprovou os respetivos Programa de Concurso, Caderno de 

Encargos e Júri proposto em quem delegou, desde já, todas as competências para a 

gestão do procedimento, nos termos do nº 2 do artigo 69º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE RUÍDO --------------------------------- 
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--------- FESTEJOS EM HONRA DA SENHORA DA SAÚDE EM FERMENTELOS 

(PROPOSTA 467/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Vereador João Clemente., datado do passado dia 3, através do qual aprovou a 

isenção do pagamento de taxas de licença especial de ruído para o arraial e 

lançamento de foguetes, a levar a efeito nos dias 12 a 15 do corrente mês de agosto, 

nos festejos em honra da N.ª Senhora da Saúde, em Fermentelos. ------------------------ 

---------- ARRAIAL DO EMIGRANTE, EM FERMENTELOS (PROPOSTA 491/16) ------ 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, retificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 17 de agosto findo, através do qual aprovou a isenção do 

pagamento de taxas da licença especial de ruído para a realização do arraial do 

emigrante, que teve lugar nos dias 26, 27 e 28, em Fermentelos. --------------------------- 

---------- ACEITAÇÃO PARA ANÁLISE DE CANDIDATURA APRESENTADA FORA DE 

PRAZO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- ASSOCIAÇÃO PRÓ-EMIGRANTE (PROPOSTA 468/16) --------------------------- 

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

vista a justificação apresentada pela associação para o incumprimento do prazo, 

aceitar, para análise, a candidatura apresentada pela Associação Pró-Emigrante, no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural, 

recreativo e Juvenil (F1). ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- APOIOS FINANCEIROS --------------------------------------------------------------------- 

---------- DELEGAÇÃO DE ÁGUEDA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

(PROPOSTA 477/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

termos do protocolo que foi presente e aprovado, atribuir à Delegação de Águeda da 

Cruz Vermelha Portuguesa, um subsídio no valor de € 1.800,00, destinado a 

comparticipar a realização, no próximo dia 21 de outubro, de um concerto com a 

Orquestra Ligeira do Exército, inserido nas comemorações do 10º Aniversário do Coro 

Misto da Delegação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado autorizar a utilização da sala de espetáculos do Cineteatro 

Sr. Pedro para a realização do citado espetáculo, ao abrigo do Protocolo n.º 3/2015 e 

respetiva Adenda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ANDDI PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (PROPOSTA 482/16) ------------------------------------------- 
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--------- De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à ANDDI – Portugal 

– Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, um apoio financeiro 

no valor de € 600,00, destinado a comparticipar a realização “dos Campeonatos de 

Portugal de Ciclismo / Circuito Águeda 2016”, que terão lugar no próximo dia 24 do 

corrente mês de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- AGRADECIMENTO PÚBLICO, VOTO DE LOUVOR E APOIO 

EXTRAORDINÁRIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL DO CONCELHO E 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 499/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

reconhecendo o esforço, empenho e sacrifício de todas as instituições, associações, 

empresas, cidadãos e de todos os bombeiros que combateram o incêndio que 

recentemente atingiu o Município de Águeda, o seguinte: ------------------------------------ 

---------- Aprovar um agradecimento público a todos os envolvidos; ------------------------ 

---------- Aprovar um voto de louvor aos dirigentes e colaboradores dos Bombeiros de 

Águeda, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, Associação 

da Barrosa em Defesa da Floresta (ABARDEF), Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga – Secção de Proteção Civil, Associação Humanitária Castanheirense e á 

Associação de Proteção Civil de Belazaima, bem como a todos os 

Voluntários/Operacionais envolvidos e que constam do anexo I que se arquiva na 

Aplicação Informática junto à presente Proposta. ------------------------------------------------ 

---------- Atribuir um apoio financeiro extraordinário nos montantes e às entidades a 

seguir mencionadas, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 23º e na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista a 

minimizar os impactos do incêndio, assumindo como critério de equidade o número de 

operacionais envolvidos: ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda - € 48.000,00; 

--------- Associação da Barrosa em Defesa da Floresta (ABARDEF) – € 5.000,00; ----- 

--------- Associação de Proteção Civil de Belazaima – € 10.000,00; ------------------------- 

--------- Associação Humanitária Castanheirense – € 11.000,00; ---------------------------- 

--------- Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – Secção de Proteção Civil – € 

6.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, nos termos do disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea j) e 

33º n.º 1 alínea ccc) ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o apoio a conceder à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga. ---------------------------------------------------------------------- 

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

---------- REGULAMENTO PARA APOIO À PINTURA DE FACHADAS E MUROS 

 MEDIDA TRANSITÓRIA - ALTERAÇÃO DE PRAZOS (PROPOSTA 489/16) ----------- 

--------- Analisada a proposta que foi presente, e retificado o lapso evidente na menção 

do ano, a Câmara entendeu pertinentes as razões expostas para a prorrogação do 

prazo das candidaturas para apoio à pintura de fachadas e muros, pelo que, de 

acordo com o proposto na mesma e em conformidade com o artigo 12º, n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo, em conjugação com a alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25º, ambos do Anexo n.º 1 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a alteração do artigo 9º do Regulamento para apoio à Pintura de Fachadas 

e Muros – Medida Transitória, passando, onde se lê “o período para apresentação das 

candidaturas decorrerá entre 1º de Maio e 30 de Setembro de 2016”,a ler-se “o 

período para apresentação das candidaturas decorrerá entre os dias 1 de maio e 30 

de dezembro de 2016”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- ANA MARISA MARQUES FERREIRA (PROPOSTA 463/16) ---------------------- 

--------- Seguidamente, atendendo a que Ana Marisa Marques Ferreira, residente na 

rua do Outeiro do Carneiro, no lugar de Paradela, na União de freguesias de 

Recardães e Espinhel, apresentou, em 20 de março de 2014, os projetos de 

especialidade, com vista ao licenciamento da construção de uma habitação, a que se 

refere o processo n.º 49/12, sem que, até à presente data, não tenha levantado o 

respetivo alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo de 

um ano a contar da data da notificação do ato de licenciamento, o que aconteceu em 

31 de março de 2014, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 5 do 

artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 

136/2014, de 9 de setembro, manifestar a intenção de declarar a caducidade do 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - INCENTIVO JOVEM ---------------- 

--------- FÁBIO MANUEL ALMEIDA PEREIRA (PROPOSTA 483/16) ----------------------- 

---------- Presente a seguir, um requerimento através do qual Fábio Manuel Almeida 

Pereira, residente na rua da Chousa, em Giesteira, na União de Freguesias de 
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Águeda e Borralha, solicita a redução de pagamento da taxa relativa à construção de 

uma habitação num terreno sito na rua Vale das Pereira, em Giesteira, na referida 

União de Freguesias, a que se refere o processo n.º 14/16. ---------------------------------- 

-------- Analisada a proposta apresentada, onde se refere que se trata de um jovem, 

com 29 anos, que reúne os requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 20º/l do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, uma vez que o seu rendimento mensal não 

excede o montante equivalente a dois salários e meio mínimos nacionais e o prédio 

destina-se à sua primeira habitação própria e permanente, por um período mínimo de 

cinco anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, corresponder ao solicitado e, nos 

termos do n.º 4 do artigo 20º/I do Código Regulamentar já referido, aplicar ao 

requerente uma redução no valor de 60%, tendo que pagar € 605,80, uma vez que o 

montante da taxa em questão seria de € 1.514,59, tendo em conta o disposto nos 

artigos 116º e 117º 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, e nos termos 

estabelecidos no Código Regulamentar do Município de Águeda. -------------------------- 

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

--------- ANTÓNIO JORGE GOMES VIDAL (PROPOSTA 485/16) --------------------------- 

--------- Analisada a petição formulada por António Jorge Gomes Vidal e o parecer 

técnico emitido a propósito da mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 554,00 m2, a destacar 

de um prédio com a área total de 1.130,00 m2, sito na Estrada de Pedaçães, na União 

de freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, uma vez que é cumprido 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. ---------------------------- 

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

--------- ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SERÉM (PROPOSTA 469/16) ------ 

---------- Tendo em conta que a Associação Social e Cultural de Serém, com sede na 

rua de Santo António, em Serém de Baixo, na freguesia de Macinhata do Vouga, até à 

presente data, ainda não requereu a emissão do alvará de licença para obras de 

adaptação da escola primária a Jardim de Infância e ATL a que se refere o processo 

n.º 547/10, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, declarar a caducidade do 

processo em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Vice-Presidente, por se considerar impedido nos termos da Lei, retirou-
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se da reunião durante a análise e votação, deste assunto. ------------------------------------ 

---------- ÓNUS DE RENÚNCIA ------------------------------------------------------------------------ 

--------- MARIA CLARA SIMÕES LARANJEIRA (PROPOSTA 481/16) --------------------- 

---------- A seguir foi presente um processo n.º 96/76 referente à aprovação de obras 

de demolição, alteração e ampliação de habitação e construção de muro confinante, 

na rua da Arrotinha, na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira requeridas 

por Maria Clara Simões Laranjeira, residente na rua de São Miguel, naquela União de 

Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, uma vez que é cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 61º do 

Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais, autorizar a pretensão, na 

condição da requerente proceder ao registo de um ónus de renúncia sobre a área 

inserida em zona de construção interdita, correspondente a 2,68 m2, sendo a 

indemnização correspondente, a constar do registo, no valor de € 1.340,00. ------------ 

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

---------- CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE EDIFÍCIOS ESCOLARES ------------------- 

---------- Na sequência da publicação do Aviso n.º 6/2016 da Câmara, que visava a 

cedência de edifícios do ensino primário propriedade do município, para o 

desenvolvimento de atividades de caráter recreativo e de interesse social para a 

comunidade local, analisados os projetos apresentados pelas diversas entidades 

concelhias e as propostas de seguida mencionadas, a Câmara deliberou: --------------- 

---------- Para a ESCOLA BÁSICA DE MACINHATA (PROPOSTA 464/16), por 

unanimidade, não ceder a nenhum dos concorrentes, tendo em vista o teor das 

propostas apresentadas; ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para a ESCOLA DA SOBREIRA E ESCOLA DE CABEÇO DE CÃO 

(PROPOSTA 465/16), por unanimidade, não ceder a nenhum dos concorrentes, tendo 

em vista o teor das propostas apresentadas; ------------------------------------------------------ 

---------- Para a ESCOLA BÁSICA DO AVELAL (PROPOSTA 470/16), por 

unanimidade, ceder à União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão, E, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do 

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

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

---------- Para a ESCOLA BÁSICA DE AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 478/16), por 

unanimidade, ceder o espaço da ala pré-escolar e uma sala do 1º Ciclo do ensino 
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Básico à Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC), para dinamização da resposta 

de centro de atividades de tempos livres que a associação disponibiliza aos alunos do 

1º ciclo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- AQUISIÇÃO DE TERRENO ----------------------------------------------------------------- 

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

(PROPOSTA 474/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

adquirir a António Manuel da Silva Rocha, pelo valor de € 7.000,00, um prédio urbano, 

sito na Póvoa, Freguesia de Valongo do Vouga, com a área de 345 m2, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1174, necessária para a construção do Quartel da 

Guarda Nacional Republicana de Arrancada do Vouga. --------------------------------------- 

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

---------- ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS (PROPOSTA 475/16) ---------------------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 

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 autorizou a isenção do 

pagamento da tarifa a todos os jovens que no dia 12, Dia Internacional da Juventude, 

frequentaram a Piscina municipal. ------------------------------------------------------------------- 

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

---------- ACEITAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE APOIO SUBMETIDO FORA 

DE PRAZO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA (PROPOSTA 

460/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- A seguir, tendo em vista a justificação apresentada para o atraso na 

apresentação da candidatura, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 

Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, aceitar, para análise, o pedido de apoio financeiro da 

União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira para comparticipação do evento 

“500 anos do Foral de Óis da Ribeira”, submetido fora de prazo estabelecido no n.º 1 

do artigo 4.º/F4 do Código Regulamentar do Município de Águeda. ------------------------ 

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

---------- RESOLUÇÃO DE PROTOCOLOS DE PARCERIA/CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS (PROPOSTA 492/16) ---------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 
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Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, depois de analisar a proposta que foi 

presente, aprovar e submeter à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos das alíneas l) do n.º 1 do artigo 25º e m) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, a revogação dos protocolos ou contratos interadministrativos, 

indicados no anexo I que se encontra anexo à referida proposta e se encontra 

arquivada na aplicação informática junto à documentação desta reunião. ---------------- 

---------- PROTOCOLO DE PARCERIA NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (493/16) ---------------------------------------------------- 

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

minuta do protocolo a celebrar com a Associação D' Orfeu, com vista ao 

estabelecimento de parceria no âmbito das atividades de enriquecimento curricular 

destinadas aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------ 

--------- ADESÃO À REDE DAS CIDADES DE APRENDIZAGEM - UNESCO 

(PROPOSTA 494/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

por unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas d), e) e p) do n.º 2 do artigo 23º 

e da alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aderir à rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO. --------------------- 

---------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL - ESCOLAS DO 1º CICLO E 

OUTROS 2016/2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2016 (PROPOSTA 495/16) ------- 

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

aprovar o montante de € 106.195,42 para a verbas a transferir, relativas aos meses de 

setembro a dezembro de 2016, para satisfazer as necessidades verificadas ao nível 

de apoio a refeições, vigilância dos alunos no período de desenvolvimento das 

atividades de enriquecimento curricular, substituição de baixas médicas prolongadas, 

entre outras, nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. --------------------------------------- 

---------- PAGAMENTO DE VERBAS A PESSOAL AUXILIAR DAS AAAF 2016/2017 - 

MESES SETEMBRO A DEZEMBRO 2016 (PROPOSTA 496/16) --------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o montante de € 

93.646,66 para a verbas a transferir para pagamento de verbas a pessoal auxiliar das 

atividades de animação e apoio à família, relativas aos meses de setembro a 

dezembro de 2016, para satisfazer as necessidades verificadas ao nível de apoio a 

refeições, vigilância dos alunos no período de desenvolvimento das atividades de 

enriquecimento curricular, substituição de baixas médicas prolongadas ocorridas no 

17/16,1 2016-08-31



 14 

ensino Pré-Escolar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLO DE PARCERIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

E DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO (PROPOSTA 497/16) ----------------------------------------------------------- 

---------- A seguir, nos termos do exposto na proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos e os contratos interadministrativos 

que foram presentes e se encontram arquivados na aplicação informática junto aos 

documentos desta reunião, a celebrar para constituição de parcerias a estabelecer no 

âmbito da educação Pré-Escolar e das refeições escolares para os alunos do 1º ciclo 

do Ensino Básico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, de acordo com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, submeter os contratos interadministrativos a 

celebrar, à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 

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

---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO BILATERAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 

ÁGUEDA E DE CAUÉ, EM S. TOMÉ E PRINCIPE (PROPOSTA 498/16) ---------------- 

--------- Na continuação dos trabalhos a Câmara, depois de analisar a proposta que foi 

presente, deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea aaa) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o protocolo que foi presente, que 

prevê a Cooperação Bilateral entre os Municípios de Águeda e de Caué, em S. Tomé 

e Príncipe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL, GRAU PRATA, AO 

ATLETA TIAGO TAVARES (PROPOSTA 500/16) ----------------------------------------------- 

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

disposto no n.º 1 do artigo 3º/G1 do Código Regulamentar do Município de Águeda, 

atribuir, nos termos em que foi proposto, a medalha de Mérito Municipal, grau prata, 

ao atleta Tiago Tavares, pela conquista do título de Campeão do Mundo Sub-23, em 

C1200, um dos maiores, mais importantes e mais prestigiosos feitos desportivos 

alcançados por um cidadão de Águeda. ----------------------------------------------------------- 

--------- Acerca deste assunto, tanto a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso como o Sr 

Vereador Miguel Oliveira disseram que, na sua opinião, além da Medalha, a Câmara 

deveria atribuir ao atleta um subsídio que lhe permita ter melhores condições para 

treinar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto no n.º 3 do artigo 3º/G1 do 
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Código Regulamentar do Município de Águeda, remeter a presente deliberação para 

conhecimento do Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

---------- DETERMINAÇÃO DE LUTO MUNICIPAL E PROPOSTA DE VOTO DE 

PESAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- FALECIMENTO DE OLÁVIO RODRIGUES SERENO (PROPOSTA 502/16) - 

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

Presidente, datado de 29 de agosto último, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, determinou Luto Municipal no dia 30, pelo falecimento do 

ilustre aguedense Olávio Rodrigues Sereno. ------------------------------------------------------ 

--------- Mais foi deliberado, aprovar um Voto de Pesar pelo seu falecimento, tendo em 

vista os contributos, em várias áreas, que o Sr. Olávio Rodrigues Sereno, ao longo da 

sua vida, tantas vezes disponibilizou ao município. --------------------------------------------- 

--------- 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 Cristina 

Martins Tomás, técnica superior jurista redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-

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