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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/17 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

---------No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezassete, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

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

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

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, e EDSON CARLOS VIEGAS 

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

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

---------Eram nove horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente da 

reunião declarou a respetiva abertura . --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

---------- Neste ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Presidente deu conhecimento aos 

restantes membros do Executivo Municipal da aprovação de duas candidaturas 

formalizadas pela câmara municipal de Águeda. A primeira referente à Ampliação do 

Parque Empresarial do Casarão, no valor de cerca de 1.840.000,00€, e à  construção 

do Canal By-Pass, em regime de overbooking, no valor de 1.258.000,00€ . A segunda, 

referente ao ERASMUS + SPORT. -------------------------------------------------------------------- 

–-------- Informou ainda o Sr. Vereador Jorge Almeida, presidente da reunião, que a 

cidade de Águeda foi escolhida como uma das 12 cidades portuguesas que irá receber 

um Laboratório Vivo para a Descarbonização. ----------------------------------------------------- 

–-------- Dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira, o mesmo solicitou que lhe 

fosse disponibilizada uma estimativa da atividade do Centro de Artes de Águeda, e a 

ficha de bilheteira das sextas feiras culturais – receita de bilheteiras e ocupação dos 

espetáculos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A tal solicitação, respondeu o Dr. Edson referindo que a bilheteira não estava  

a cargo da câmara municipal, mas que iria tentar obter os dados solicitados. ------------- 

–-------- Interveio, em seguida, a Dr.ª Paula Cardoso, que reiterou a disponibilização 

das contas das viagens efetuadas em representação do município, pelos membros do 

executivo municipal e terceiros, durante o presente mandato, discriminando as 

despesas de voo, alimentação e alojamento, bem como os gastos com a viagem feita 
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com a AFA, que a Câmara apoiou, para angariação de fundos na Austrália, 

discriminando-se todas as despesas e os donativos recebidos. ------------------------------- 

–-------- Finalmente, e dada a palavra ao Sr. Vereador Edson Santos disse que o 

Agitágueda foi, mais uma vez, um grande êxito, e que o investimento efetuado teve um 

retorno económico que muito agradou a todos, tanto a nível do comércio, como da 

hotelaria e da restauração , aproveitando o ensejo pata  agradecer a colaboração de 

todos os que participaram neste evento.-------------------------------------------------------------- 

--------- ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES ---------------------------------------------------- 

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

realizadas em 20 de junho e em 4 e 18 de julho último, tendo-se dispensado a sua 

leitura, uma vez que foram disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, 

juntamente com a documentação referente a esta reunião. ------------------------------------- 

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

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

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

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

----------PROTOCOLOS E ADENDAS AOS PROTOCOLOS E CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS AAAF, PND E FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES (PROPOSTA 461/17) -------------------------------------------------------------------- 

----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas i) do n.º 1 do artigo 25º e m) do 

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

consideração e aprovação da Assembleia Municipal, as alterações aos Contratos 

Interadministrativos constantes do ponto 1 e a elaboração de novas parcerias 

constantes do ponto 4 da referida proposta, nos precisos termos em que são indicados 

na mesma, a qual se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda 

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

---------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - AEC - CUSTOS MÊS DE JUNHO - ANO 

LETIVO 2016/2017 (PROPOSTA 477/17) ----------------------------------------------------------- 

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

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

conjugado com o n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 

ratificar o Despacho do Sr. Presidente, datado de 25 de julho último, através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, autorizou a transferência do montante 

de 18.844,72€ para os respetivos parceiros, no âmbito do Programa das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, referente aos custos do mês 

de junho e aos acertos respeitantes ao ano letivo 2016/2017. --------------------------------- 
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---------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL A PRESTAR SERVIÇO EM 

ESCOLAS DO 1º CICLO E OUTROS NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2017 

(PROPOSTA 480/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

complemento da proposta n.º 2172017, aprovada em 17 de janeiro do corrente ano, 

autorizar a transferência da importância de 6.165,06€, referentes ao pagamento, nos 

meses de maio a julho do ano letivo 2016/2017, a pessoal contratado para suprir 

necessidades verificadas ao nível de substituição de baixas médicas prolongadas e de 

novas tarefas afetas à gestão dos estabelecimentos de educação. --------------------------- 

----------- RETIFICAÇÃO DOS VALORES DA REPARTIÇÃO DA DESPESA - 

CIRCUITOS ESPECIAIS (PROPOSTA 479/17) ---------------------------------------------------- 

------------ Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 174.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovar e remeter para conhecimento da Assembleia 

Municipal, a retificação dos valores da repartição da despesa para aquisição de 

serviços de transportes escolares para alunos com necessidades educativos 

especiais, nos precisos termos que são indicados na referida proposta a qual se 

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

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

----------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS - TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICIPANTES 

(PROPOSTA 484/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

foi presente, atribuir as verbas a seguir indicadas aos estabelecimentos de ensino que  

se seguem, para concretização dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 

das Escolas:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Escola Secundária Marques Castilho - 1.000,00 €; -------------------------------------- 

----------Escola Básica de Aguada de Cima  - 500,00 €; ------------------------------------------ 

----------Escola Básica Artur Nunes Vidal – 500,00 €; ---------------------------------------------- 

----------Escola Secundária Adolfo Portela – 1.000,00 €; ------------------------------------------ 

----------Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga – 500,00 €; -------------------------- 

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

---------- APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DA 14.ª EDIÇÃO DAS MARCHAS 

POPULARES (PROPOSTA 460/17) ------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, aprovar a transferência dos valores mencionados na proposta que foi 
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presente, no total de 5.280,00€, destinados a comparticipar a organização da 14ª 

edição das Marchas Populares. ------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO NO ÂMBITO DA REABILITAÇÃO DO LARGO 

DA CAPELA DE ASSEQUINS - ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO (PROPOSTA 

471/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Depois de indevidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, face à necessidade de desocupar um prédio adquirido 

pela autarquia para reabilitação do Largo da Capela de Assequins, e tendo em conta a 

concordância do agregado familiar que ocupa o imóvel, por arrendamento, atribuir uma 

indemnização no valor de 10.000,00€  para que os munícipes António Jorge de Sousa 

Moreira e esposa  Alzira Ferreira Monteiro desocupem o imóvel em causa. --------------- 

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

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

---------- JOSÉ JÚLIO FERREIRA DUARTE (PROPOSTA 472/17) ---------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade declarar a caducidade do  

Processo n.º 93/15, referente à construção de uma habitação a levar a efeito em 

catraia de Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, em nome de 

José Júlio Ferreira Duarte, uma vez que, tendo sido notificado da intenção de 

caducidade do processo, por não terem sido apresentados os projetos de 

especialidade, conforme o previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de 

setembro, até ao momento, não apresentou qualquer argumento que levasse o 

executivo a alterar a intenção manifestada. -------------------------------------------------------- 

----------REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA - INCENTIVO JOVEM ------------------- 

---------- SAMUEL ALEXANDRE GUERRA PINA (PROPOSTA 473/17)--------------------- 

----------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Samuel Alexandre 

Guerra Pina (processo n.º 89/17), residente na cidade de Águeda, solicita a redução 

de pagamento da taxa relativa à construção de uma habitação a levar a efeito num 

terreno sito em Casal de Álvaro, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel. ---  

---------Analisado o assunto e verificando-se que o requerente reúne os requisitos 

mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, uma vez que o rendimento mensal do casal não excede o montante 

equivalente a quatro salários mínimos nacionais, a soma das idades não é superior a 

70 anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e permanente por um 

período mínimo de cinco anos, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o 
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requerido e aplicar uma redução de 80% nos termos do disposto no artigo 20º/I do 

Código referido, ficando o requerente sujeito ao pagamento de 136,15 €. ----------------- 

--------- LUÍS MIGUEL CHAVES OLIVEIRA (PROPOSTA 474/17) --------------------------- 

---------Presente, também, um requerimento através do qual Luís Miguel Chaves 

Oliveira (processo n.º 97/16), residente em Óis da Ribeira, solicita a redução de 

pagamento da taxa relativa à construção de uma habitação a levar a efeito num 

terreno sito na rua Joaquim Valente de Almeida, na cidade de Águeda. ------------------- 

---------Analisado o assunto e verificando-se que o requerente reúne os requisitos 

mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, uma vez que o rendimento mensal do casal não excede o montante 

equivalente a quatro salários mínimos nacionais, a soma das idades não é superior a 

70 anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e permanente por um 

período mínimo de cinco anos, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o 

requerido e aplicar uma redução de 70% nos termos do disposto no artigo 20.º/I do 

Código referido, ficando o requerente sujeito ao pagamento de 376,74 €. ----------------- 

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

---------- TRIANGLES - CYLING EQUIPMENTS, SA. (PROPOSTA 478/17) --------------- 

---------- Considerando o disposto na alínea e) do artigo 19.º/l do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, isentar a firma 

TRIANGLES - CYLING EQUIPMENTS, SA (processo n.º 176/15), com sede no lugar 

do Eixo, em Aveiro, do pagamento das taxas relativas à ampliação da edificação 

destinada a indústria no lote n.º 42 do Parque Empresarial do Casarão tendo em 

consideração que se trata de uma obra de interesse relevante para o concelho. -------- 

---------- RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL--------------------- 

---------- HILÁRIO FERREIRA ROCHA (PROPOSTA 481/17) ---------------------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi 

presente e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do regime excecional e transitório do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com base na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, aprovar e 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público 

municipal, para permitir a viabilidade da regularização da atividade pecuária, que o 

requerente Hilário Ferreira Rocha (processo n.º 525/87) explora, numa edificação 

situada na Travessa da Chousa, no Sobreiro, freguesia de Valongo do Vouga . ---------- 

----------- MARIA DE LURDES TAVARES SANTOS (PROPOSTA 482/17) ----------------- 

---------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi 
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presente e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do regime excecional e transitório do 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com base na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, 

aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o reconhecimento de 

interesse público municipal, para permitir a viabilidade da regularização da atividade 

pecuária, que o requerente Maria de Lurdes Tavares Santos (processo n.º 233/17) 

explora, numa edificação situada em Rio das Maças, na União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba . ------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- GERALDO MARTINS ROSA (PROPOSTA 499/17) ------------------------------------ 

---------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, provisoriamente, as 

obras de urbanização do loteamento urbano, titulado pelo Alvará n.º 1/2010, localizado 

em S. Martinho, na freguesia de Aguada de Cima, licenciado em nome de Geraldo 

Martins Rosa, uma vez que efetuada a vistoria às respetivas obras, se verificou que as 

mesma se encontram concluídas, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, 

tendo merecido parecer favorável por parte dos referidos peritos. ----------------------------- 

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

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

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

A REQUEIXO (PROPOSTA 490/17) ----------------------------------------------------------------- 

---------- Considerando o valor do contrato a celebrar, a Câmara, a seguir, deliberou, 

por unanimidade, nos termos dos artigos 98.º do Código dos Contratos Públicos, 18.º, 

n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8/06, e 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do contrato da obra de 

Requalificação do Caminho Ribeirinho que liga Óis da Ribeira a Requeixo. -------------- 

---------- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS ------------------------------------------------------------------------ 

---------- REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA ALTA VILA - ÁGUEDA (PROPOSTA 

491/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, de acordo com o disposto no n.º 3 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 3 

do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 14 de julho último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a prorrogação do prazo de entrega 
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das propostas para a obra de Requalificação do Parque da Alta Vila, em Águeda, nos 

termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. --------------------------- 

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

----------RATIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PRAZO DE ENTREGA DE 

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

----------AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PROPOSTA 

475/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

despachos do Sr. Presidente, datados de 10/07/2017 e de 18/07/2017, que 

aprovaram, respetivamente, a manutenção da suspensão do prazo de entrega das 

propostas por mais 10 (dez) dias contínuos, nos termos do disposto nos n.º 4 do 

artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, e a anulação 

administrativa da decisão de contratar do procedimento de Concurso Público com 

Publicidade Internacional para a locação de luminárias de iluminação pública, em 

regime de locação operacional e respetivos serviços associados ao Município de 

Águeda, nos termos do artigo 165.º do Código do Procedimento Administrativo, e 

consequente extinção do procedimento nos termos do n.º 1 do artigo 95.º do Código 

do Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------------- 

----------- RATIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA ADMITIDA E DO 

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

---------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO 

DE DIVERSAS APÓLICES E FRANQUIAS (PROPOSTA 486/17) ---------------------------  

---------- Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, de acordo com o disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 

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

do Sr. Presidente, datado de 24 de julho último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a única proposta admitida e adjudicou 

o contrato para Aquisição de Serviços de Seguros, através da Contratação de 

diversas apólices e franquias à empresa Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., 

pelo valor global de 462.925,87€, isento de IVA. -------------------------------------------------- 

----------FORNECIMENTO CONTINUO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E TINTAS DE 

MARCAÇÃO RODOVIÁRIA E ASSUNÇÃO DE DESPESAS PLURIANUAIS 

(PROPOSTA 487/17) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, submeter à consideração e aprovação da Assembleia 

Municipal, a proposta de abertura de Concurso Publico sem Publicidade Internacional 

para fornecimento continuo de sinalização vertical e tintas de marcação rodoviária, 

nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a  

despesa seja liquidada durante um prazo de 12 meses, renovável por períodos iguais 

até ao máximo de 36 meses que será o prazo de vigência do Contrato. ------------------- 

------------ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA AS SEGUINTES 

AQUISIÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos das propostas que 

foram presentes, o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

----------CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE GÁS A EDIFÍCIOS 

MUNICIPAIS E ESCOLARES (PROPOSTA 493/17) --------------------------------------------- 

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

de Concurso Publico para fornecimento de gás a edifícios municipais e escolares. ----- 

---------Proceder à abertura do concurso público, para o referido fornecimento, com 

publicação internacional, em conformidade com a conjugação da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, do n.º 1 dos artigos 36.º, e do 

artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e alínea f) do n.º 1 do artigo 

33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que as peças de 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública, com o seguinte endereço: http://www.acingov.pt;---------------------- 

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

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

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ABERTURA CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ESCOLARES (PROPOSTA 494/17) ----------------------- 

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

de Concurso Publico para aquisição de serviços de limpeza em edifícios municipais e 

escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Proceder à abertura do concurso público, para o referido fornecimento, com 

publicação internacional, em conformidade com a conjugação da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, do n.º 1 dos artigos 36.º, e do 

artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e alínea f) do n.º 1 do artigo 

33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em que as peças de 
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procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública, com o seguinte endereço: http://www.acingov.pt;---------------------- 

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

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

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 

EXTENSÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA DO COVÃO (PROPOSTA 495/17) ----------- 

----------Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos para o Ajuste Direto para 

aquisição de materiais para extensão de rede pluvial na rua do Covão. -------------------- 

----------Proceder à abertura de procedimento, por Ajuste Direto para a aquisição de 

materiais para extensão de rede pluvial na rua do Covão; ------------------------------------ 

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

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

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

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

---------ESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ÁGUEDA -------------------------- 

--------- REDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS (PROPOSTA 476/17) ------------------------ 

--------- No prosseguimento dos trabalhos a Câmara analisou a proposta que foi 

presente, que se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião, e deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula 

Cardoso e Miguel Oliveira, o seguinte: --------------------------------------------------------------- 

----------1. Nos termos da alínea a) do artigo 7.º, e dos n.ºs 3 e 4 do artigo 10.º, ambos 

do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual, redefinir as 

competências afetas à Divisão de Desenvolvimento Local e à Divisão de Ambiente e 

Sustentabilidade, nos termos do Anexo A da referida proposta;------------------------------- 

----------2. Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 

de outubro, na sua redação atual, autorizar, de acordo com o exposto e pelos 

fundamentados explanados na proposta referida, alterar e mandar publicar em Diário 

da República as alterações ora propostas, sob pena de ineficácia. -------------------------- 

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

-----------PROPOSTA DE PREÇOS PARA MERCHADISING DO CENTRO DE ARTES 

DE ÁGUEDA (PROPOSTA 483/17) ------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar os 

seguintes preços para o material promocional a seguir mencionado, disponibilizado no 

Centro de Artes de Águeda: ---------------------------------------------------------------------------- 
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----------Catálogo (Livro) de exposições – 5,00€; --------------------------------------------------- 

----------Saco em algodão – 3,00€; --------------------------------------------------------------------- 

---------- Bloco de Notas – 3,00€; ----------------------------------------------------------------------- 

---------- Lápis pretos – 0,50€; --------------------------------------------------------------------------- 

---------- Esferográficas – 0,50€; ------------------------------------------------------------------------ 

---------- PREÇOS DE VENDA DE PUBLICAÇÕES (PROPOSTA 496/17) ----------------- 

---------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista as duvidas 

suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião, depois de 

esclarecidas as questões colocadas. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

----------PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

DA PERFICHAPA, LDA. (PROPOSTA 485/17) ---------------------------------------------------- 

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

com base no disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque 

Empresarial do Casarão – Águeda e em conformidade com o invocado pela empresa, 

autorizar a prorrogação do prazo para inicio das obras de construção no lote n.º 09, 

com direito de superfície constituído a favor da Perfichapa, até ao próximo dia 30 de 

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

----------REVERSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE CONSTITUÍDO A FAVOR DE 

IMAGENS DE FÉRIAS, UNIPESSOAL -------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Águeda, executar a reversão do 

direito de superfície do lote n.º 12 do respetivo Parque, constituído a favor da 

empresa Imagem de Ferias, Ldª, para a Câmara Municipal. ----------------------------------- 

---------- IMPOSTOS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------- 

---------- ANULAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE IMI (PROPOSTA 500/17) ---------------------- 

---------- Seguidamente, analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião 06 de dezembro de 2016, 

na parte a que se refere a majoração do Imposto Municipal sobre Imóveis aplicado ao 

prédio com a Matriz Predial Rústica 5880 da União de Freguesias de Águeda e 

Borralha, propriedade de Fernando Manuel Marques Ribeiro. -------------------------------- 

---------- FEIRA MUNICIPAL DE ÁGUEDA --------------------------------------------------------- 

---------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS (PROPOSTA 497/17) ------------------- 

---------- Considerando a solicitação de vários feirantes no mercado municipal e 
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reconhecendo os incómodos causados com a realização do evento AgitÁgueda, 

designadamente a ocupação de módulos para venda com o estacionamento de 

viaturas, bem como no decorrer da Festa do Leitão, com ocupação de parte do 

recinto da feira com a vedação, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista 

esses condicionantes isentar do pagamento de taxas a ocupação de espaços da 

Feira Municipal no mês de setembro. ---------------------------------------------------------------- 

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

----------RETIFICAÇÃO DA MINUTA DO ACORDO PARA O USO DA ÁGUA NAS 

HORTAS D’ÁGUEDA E PARQUE BOTÂNICO DE VALE DOMINGOS (PROPOSTA 

488/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

conforme indicado na proposta que foi presente, aprovar a alteração da redação da 

Minuta do Acordo a celebrar com vista ao uso da água e da partilha dos custos de 

instalação do sistema de bombagem e de rega, bem como de consumo nas hortas 

d’Águeda e Parque Botânico de Vale Domingos. ------------------------------------------------- 

----------IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO POSITIVE DRIVE DO PROJETO TRACE 

(PROPOSTA 498/17) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retirar este assunto, para análise após esclarecidas as questões colocadas.------------- 

---------- ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS ÁGUEDA 21 (4.ª EDIÇÃO) (PROPOSTA 

489/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, as respetivas 

normas legais e regulamentares invocadas e, ainda os artigos 8.º, n.º 1 do 

Regulamento do Prémio Águeda 21, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

um apoio no montante de 2.000,00€ à Escola Básica Fernando Caldeira e 2.000,00 

aos Pioneiros – Associação de Pais de Mourisca do Vouga, conforme o disposto no 

n.º 2 do artigo 10.º do referido Regulamento. ------------------------------------------------------ 

---------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------------------------- 

---------- Nesta parte da reunião usou da palavra o munícipe Sr. Amílcar Ferreira 

Marques, residente na Alagoa, para solicitar a realização de benfeitorias naquela 

zona, nomeadamente, construção de passeios, ponte aérea a atravessar o IC2, 

limitação de velocidade na estrada que vai para Aguieira, substituição dos semáforos 

no IC2 por uma rotunda e criação de uma rotunda em frente ao restaurante ‘’O 

Manel”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Isabel Serrano 
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da Silva, Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente da 

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