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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 21/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

---------Aos oito dias do mês de novembro 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 e JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

---------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. Vereador 

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

---------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, alterada pela Lei n.º 5-A/2002.---- 

---------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 artigo 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a redação que lhe é 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por remissão do n.º 7 do artigo 77º da já 

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

----------Feito isto foi dada a palavra ao Sr. Vereador José Oliveira que, a propósito da 

abertura de procedimento para a reabilitação das ruas do concelho – lote 4, quis saber 

quanto é que a Câmara já investiu com estas reabilitações, ao que o Sr. Presidente 

respondeu de imediato, dando conhecimento de que estariam previstos cerca de três 

milhões de euros para alcatroamento. Continuou o Sr. Vereador José Oliveira, 

alegando que desde que este Executivo está em funções sempre defendeu que o 

alcatroamento é sempre feito depois das infraestruturas, mas que neste momento 

estamos a assistir a alcatroamento sem terem sido feitas as infraestruturas. 
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Acrescentou ainda o Vereador José Oliveira que houve situações em que as 

infraestruturas estavam incompletas e foi colocado o “tapete” sem que aquelas fossem 

corrigidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Agradeceu o Sr. Vereador Jorge Almeida a intervenção antecedente, tornando 

assim possível esclarecer a situação. Continuou o Sr. Vereador Jorge Almeida, 

dizendo que a regra é repavimentar, apenas, as ruas servidas de todas as 

infraestruturas mas que, após contacto estabelecido com a ADRA, foi esclarecido por 

esta entidade que há locais onde, até 2020, não está prevista a realização de 

quaisquer obras de saneamento, como é o caso do Vale Grande, e que, tendo em 

consideração o mau estado das respetivas vias, optou-se por proceder à sua 

reabilitação nesta altura. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira disse que, em sua 

opinião, deveria haver prioridades para a execução dos trabalhos em causa, devendo 

ter-se em consideração o estado da via, a sua importância para a população e as 

infraestruturas instaladas. Continuou o Sr. Vereador José Oliveira, referindo não 

compreender que em determinados sítios onde não são realizadas infraestruturas, se  

encetem rapidamente trabalhos na via, onde não são prioritários. Chamou o Sr. 

Vereador à atenção um caso, na sua opinião extremamente gravoso, em Aguada de 

Cima, mais precisamente na Rua da Mata, onde na altura do Verão o pó provocado 

pela estrada é insuportável para quem ali reside ou passa.------------------------------------ 

---------O Sr. Presidente reiterou que as indicações são sempre iguais para todos os 

casos, mas que, efetivamente, quem decide pode ter prioridades que podem não 

reunir consenso, mas, tendo competência para o efeito, e considerando tratar-se de 

zonas onde não está prevista a realização de infraestruturas, então decidiu-se 

intervencionar o pavimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, questionou se é 

expectável a repetição dos cenários de cheia que vivemos, caso se repitam as 

condições atmosféricas do inverno passado. Mais questionou se existe alguma 

diferença no dispositivo preparado para o combate aos efeitos das cheias, levando em 

conta, nomeadamente, o agravamento de condições resultante da enorme área ardida 

neste verão, que pode influenciar a rapidez da subida dos caudais e aumentar a 

quantidade de detritos transportados até aos cursos de água.-------------------------------- 

---------Continuou o Sr. Vereador  lembrando que, no ano passado, pediu que fosse 

realizado um estudo que permitisse identificar as principais causas das cheias atuais e 
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quantificar a importância relativa a cada fator, de forma a permitir à Câmara definir 

uma estratégia eficaz de combate a um fenómeno que pode estar a ser agravado por 

fatores novos, nomeadamente pelas descargas das barragens. Perguntou se esse 

estudo está a ser feito e pediu acesso aos respetivos relatórios preliminares ou às 

conclusões, se estiver terminado. -------------------------------------------------------------------- 

----------O Sr. Presidente informou que existem multi - influências e está em curso uma 

prestação de serviços para realização de um estudo sobre o impacto da Barragem de 

Ribeiradio e as obras no Rio Novo do Príncipe, acrescentando que a montante de 

Águeda não se vislumbram grandes soluções, quanto a jusante, continuam a ser 

desenvolvidos esforços para resolver o problema. Quanto aos detritos dos incêndios, 

acrescentou o Sr. Presidente, que é de facto um risco acrescido, mas que a Câmara 

vai estar mais atenta, manter mais informada a população, e agir, a cada momento, 

em conformidade com as necessidades que se verifiquem. ----------------------------------- 

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

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

----------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 DO CAMPO (PROPOSTA 589/16);------------------------------- 

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

ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 13 de outubro último, 

através do qual, 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 do Campo,  dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aceitou a 

listas de erros e omissões detetados pelos interessados e aprovou a publicação de 

novo template, do ficheiro de respostas aos erros e omissões, bem como a alteração 

do preço base, cujo valor passa de 767.411,22€ para 872.736,97€, aos quais será 

adicionado o IVA, e fixou o dia 31 de outubro como novo prazo para a entrega das 

propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

 ----------REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 3 (PROPOSTA 602/16) - 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, relativamente à obra de 
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reabilitação de ruas do concelho - lote 3, ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge 

Almeida, datado de 20 de outubro último, através do qual, dadas as circunstancias 

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

interessados e aprovou a publicação de novo template, do ficheiro de respostas aos 

erros e omissões sem alteração do preço base, bem como a prorrogação do prazo de 

entrega das propostas por mais 30 dias, de acordo com o exposto na ata n.º 4, do 

respetivo júri, que se encontra anexo à proposta que foi presente.--------------------------  

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

 --------REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO-LOTE 4 (PROPOSTA 595/16)------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador José Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 

18 de outubro, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 

aprovou a abertura de concurso público, sem consulta internacional, nos termos 

legalmente propostos na proposta de abertura de procedimento que foi presente, o 

projeto de execução, o Programa de concurso e o Caderno de Encargos, bem como a 

constituição do Júri, delegando no mesmo todas as competências para a gestão do 

procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP. ------------------------------------- 

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

----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE TROFA (PROPOSTA 590/16)- 

---------Analisado o Auto de Vistoria Geral efetuada à obra de construção do centro 

Educativo da Trofa 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 n.º 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 ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTO ANTÓNIO, EM SERÉM - MACINHATA 

DO VOUGA (PROPOSTA 593/16) -------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado os trabalhos referentes à Requalificação da Rua de Santo 

António, em Serém – Macinhata do Vouga, nos termos do artigo 398.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e verificando-se 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 
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quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

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

do disposto no artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março ---------------------- 

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

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

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

DO RIO ÁGUEDA – PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (PROPOSTA 

594/16)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vereador Jorge Almeida, datado de 24 de outubro, através do qual aprovou o mapa 

de Trabalhos a Mais, Trabalhos a Menos e de Suprimentos de Erros e Omissões n.º 2 

da empreitada de Controlo de Cheias em Águeda – Intervenções nas Secções de 

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

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

Ribeira – Conclusão.-------------------------------------------------------------------------------------  

----------MINUTA DO 2º CONTRATO ADICIONAL DE OBRA ----------------------------------- 

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

DO RIO ÁGUEDA – PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (PROPOSTA 

597/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Presidente, datado de 27 de outubro último, através do qual aprovou a Minuta do 

2.º Contrato Adicional da empreitada de Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira 

e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass' em Águeda – Canal Secundário do 

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

---------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E DO DESPACHO DE 

ADJUDICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(PROPOSTA 611/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Presidente, datado de 26 de outubro último, através do qual aprovou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovar todas as propostas admitidas e 

adjudicar o contrato execução de um Centro de BTT – ÁGUEDA BIKE CENTER, à 

empresa CIVILCASAII – CONSTRUÇÕES, S.A., pelo valor de 212.860,86€, ao qual 

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

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

---------DESPESAS PLURIANUAIS ------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, dadas as dúvidas suscitadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o processo referente ao procedimento para 

Desinfestação e Controlo de Pragas (PROPOSTA 591/16), para que os respetivos 

proponentes esclareçam o tipo de procedimento que irá ser levado a efeito. ------------ 

----------Quanto ao procedimento referente à manutenção de elevadores (PROPOSTA 

603/16), a Câmara, depois de analisar todo o processo e de reconhecer a necessidade 

da prestação dos respetivos serviços, deliberou, por unanimidade, aprovar os 

encargos plurianuais referentes à aquisições desse serviço, indispensáveis ao bom 

funcionamento dos equipamentos em causa. ----------------------------------------------------- 

----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO AUTÓNOMOS COM PRODUÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (PROPOSTA 

592/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

as abstenções dos Srs. Vereadores José Oliveira e Miguel Oliveira, nos termos da 

alínea b) e m) do artigo 23.º, das alíneas f), dd) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua redação atual, aprovar a abertura de procedimento de 

Concurso Público sem publicidade internacional para a aquisição, fornecimento e 

instalação de candeeiros de iluminação autónomos com produção de energia elétrica 

através de painéis fotovoltaicos, nos termos e condições expostos na referida proposta 

e nas peças do procedimento apensa à mesma.-------------------------------------------------- 

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

--------HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - RECLAMAÇÃO SOBRE RUÍDO DO 

ESTABELECIMENTO BIANCHE II (PROPOSTA 598/16) -------------------------------------- 
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---------Presente, a seguir, um abaixo-assinado, apresentado pela Administração do 

Condomínio do Edifício n.º 65 a 79 da Travessa Eng. José Bastos Xavier, em Águeda, 

sobre o ruído provocado pelo estabelecimento denominado Bianchi II, sito no Edifício 

Praça Nova, na Rua José Bastos Xavier, em Águeda. ------------------------------------------ 

----------Analisados os pareceres emitidos pela ACOAG, pela GNR e pela União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

conta o disposto nos artigos 5º/D1 e 12º/D1 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, a Câmara deliberou, indeferir a petição formulada e manter o horário de 

funcionamento do estabelecimento em causa. ---------------------------------------------------- 

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

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

----------REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE 

PORMENOR E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS (PROPOSTA 

599/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista que a Suspensão Parcial do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão e estabelecimento de Medidas Preventivas, para permitir a 

implementação do projeto FJ Bikes Europe na área contigua a sul do Plano de 

Pormenor, não foi concretizado, uma vez que foi encontrada outra solução para o 

caso, que permitiu uma mais célere implementação do referido projeto, 

nomeadamente na parcela 13, a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a 

decisão tomada em 13 de junho último e submeter esta resolução à consideração da 

Assembleia Municipal, para revogação da deliberação tomada em 22 do referido mês 

de junho sobre o mesmo assunto, bem como comunicar essa decisão à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. ----------------------------------------- 

---------ACEITAÇÃO DE DOAÇÕES DE MONOGRAFIAS E MATERIAL AUDIOVISUAL 

- BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE (PROPOSTA 601/16) ---------------------- 

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

termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aceitar a doação, à Biblioteca Municipal Manuel Alegre, das 

monografias e material audiovisual discriminados na proposta que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião.-------------- 

----------RESCISÃO DE PROTOCOLO --------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE SALA À ASSOCIAÇÃO CÃOVIDA 

(PROPOSTA 608/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Tendo em vista as razões invocadas pela associação em causa, que motivou o 

encerramento das atividades no nosso concelho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 165.º e dos artigos 169.º e 

170.º do Código do procedimento Administrativo, proceder à revogação do Protocolo 

n.º 19/2016, oportunamente celebrado com a Associação CÃOVIDA, que teve como 

objetivo a cedência da utilização da sala  22, porta n.º 1.75 localizada  no Edifício do 

Mercado Municipal, para a associação desenvolver a sua atividade de prestação de 

assistência a famílias com crianças com excesso de peso ou que estejam à procura de 

um estilo de vida saudável.------------------------------------------------------------------------------ 

----------CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES ------------------------------------------------------------- 

----------ESCOLA BÁSICA DE Á-DOS-FERREIROS (PROPOSTA 609/16) ---------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar com a ACREAC – Associação 

Cultural e Recreativa de Eventos dos Amigos do Casal, com vista à cedência do direito 

de utilização da antiga Escola Básica de Á-dos-Ferreiros para instalação da respetiva 

sede, desenvolvimento de diversas atividades lúdicas, ações de formação e 

armazenamento de bens. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ACESSO À PISCINA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

MULTIUSOS DO GICA ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES CASTILHO (ESMC) 

(PROPOSTA 600/16)-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vereador Edson Santos, datado de 21 de outubro findo, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou o ajustamento dos horários de 

utilização gratuita dos alunos da Escola Secundária Marques de Castilho ao Pavilhão 

Multiusos do GICA e à Piscina Municipal, para a realização de aulas de educação 

física. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO AOS PIONEIROS -------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA E À CERCIAG, C.R.L. 

(PROPOSTA 604/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os 
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Despachos da Sr.ª Vereadora Elsa Corga, datados de 25 e 31 de outubro findo, 

através dos quais dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a cedência 

de apoio logístico aos pioneiros – associação de Pais de Mourisca do Vouga, por 

ocasião da comemoração do seu 30º aniversário, e à CERCIAG – Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Águeda, aquando da realização 

do Jantar Solidário de Fados, organizado por esta instituição, em conjunto com o 

Rotary Clube de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROJETO JOVEM, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

FERMENTELOS (PROPOSTA 605/16) ------------------------------------------------------------- 

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

Despacho do Sr. Vereador João Clemente, datado de 20 de outubro findo, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou o Projeto Jovem – 

Associação Cultural e Recreativa de Fermentelos do pagamento das taxas devidas 

pela licença especial de ruído do Baile de Halloween, que teve lugar no passado dia 

31, em Fermentelos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ---------------------------------------------------- 

--------UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARRÔ E AGUADA DE BAIXO (PROPOSTA 

607/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, a Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar com a União de 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, relativo à obra de Reabilitação do Largo Dr. 

António Breda – Barrô, sendo o valor global da comparticipação financeiro destinado à 

execução do presente contrato de 18.500,00€. --------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES ------------------------------------------------------------- 

---------INSTALAÇÕES DO JARDIM DE INFÂNCIA DE A - DOS-FERREIROS À UNIÃO 

DE FREGUESIAS DO PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA (PROPOSTA 610/16) -- 

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

protocolo a celebrar com a União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba 

com vista à cedência, àquela autarquia, do direito de utilização  do edifício do antigo 

Jardim de Infância de Á-dos-Ferreiros para aí desenvolver diversas atividades, 
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nomeadamente, projeto RLIS, Ocupação de tempos Livres para Crianças, Aulas de 

Karaté, Aulas de Bordados, catequese, etc sendo o espaço da cozinha e refeitório 

para utilização dos funcionários da autarquia e, uma das casas de banho, será 

transformada em balneários de apoio ás atividades que anualmente se desenvolvem 

na União de Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

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

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

----------COOPERAÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PORTUGAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------REALIZAÇÃO DO ESTUDO “POLÍTICAS URBANAS E A ATRAÇÃO DE NÃO 

RESIDENTES” (PROPOSTA 612/16) ---------------------------------------------------------------- 

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

nos termos mencionados na mesma, aprovar o protocolo de Cooperação com a 

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, com vista à elaboração de um 

Estudo sobre “Políticas Urbanas e a Atração de Não Residentes. --------------------------  

----------INSTALAÇÃO DE ATM NO ESPAÇO MULTIGERACIONAL (PROPOSTA 

613/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em consideração o disposto nas alíneas g) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a instalação de uma caixa multibanco (ATM) no Espaço 

Multigeracional e, para tal, aprovou a celebração do contrato de utilização de espaço 

com o Banco Comercial Português, S.A., para os efeitos aí previstos, conforme Minuta 

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

Agenda desta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- IMORETALHO, S.A. (PROPOSTA 596/16) ---------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo número 3/12, em nome de IMORETALHO, S.A, 

com sede na Rua Actor António Silva em Lisboa, com vista ao licenciamento de um 

posto de abastecimento de combustíveis, a integrar na área do estabelecimento 

comercial Pingo Doce, sito em Quinta da Alagoa, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Em conformidade com o requerido pela firma em causa, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 124.º do 

Código do Procedimento Administrativo, publicado no anexo ao Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, declarar a caducidade do processo, dispensando-se a 

audiência de interessados. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- AIRES MANUEL DA SILVA NEVES (PROPOSTA 606/16) -------------------------- 

----------Atendendo ao disposto na alínea c) do artigo 19.º/I do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, a Câmara deliberou, por unanimidade, não isentar Aires Manuel 

Silva Neves, residente na Avenida Dr. Joaquim Melo, em Águeda, a que se refere o 

processo n.º 128/16, do pagamento das taxas referentes às obras de reconstrução, 

alteração e ampliação de habitação, localizada na referida Avenida, uma vez que o 

imóvel se situa em Espaço Central da freguesia. ------------------------------------------------- 

---------Eram doze horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Isabel Serrano da Silva, 

Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.--------------------- 
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