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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 12/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 

 

---------Aos dezasseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, na sala de reuniões 

do executivo dos Paços do Concelho, 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 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 dada pelo Sr. 

Presidente que se encontra a participar no Seminário Internacional “A Competitividade 

Sustentável nos Territórios do Futuro”, a decorrer no Cineteatro S. Pedro, na cidade de 

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

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

---------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELOS SRS. MEMBROS DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL, ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ----------------------------------------------- 

----------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra a Srª Vereadora Paula 

Cardoso para informar que, no âmbito de projeto em que participa, efetuou, juntamente 

com os deputados eleitos pelo PSD no distrito de Aveiro, uma visita ao Hospital de 

Águeda onde se inteiraram das condições de funcionamento daquela unidade de 

saúde e dos projetos existentes para o melhoramento do serviço de urgência, tendo-

lhes sido solicitado o empenho para sensibilizar o Ministério da Saúde e a Câmara 

Municipal, no sentido de apoiarem a concretização dos melhoramentos que se 

pretendem implementar.--------------------------------------------------------------------------------- 

---------Estando a decorrer no concelho o Seminário Internacional “A Competitividade 

Sustentável nos Territórios do Futuro”, integrado na Semana do Ambiente e da 

Sustentabilidade, com a presença do Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza, e outras entidades nacionais e 

internacionais, onde a presença dos membros do executivo será indispensável, optou-

se por, nesta reunião discutir e deliberar apenas sobre os alguns dos assuntos 

constantes da ordem do dia, nomeadamente os seguintes:------------------------------------- 

---------AGITÁGUEDA 2015 ----------------------------------------------------------------------------- 

---------CONTRATOS PARA A EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS -------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, aprovar o teor do contrato a celebrar 

com os respetivos participantes, que se encontra anexo à presente proposta, e que 

define as condições de participação para exploração dos espaços existentes no 

AgitÁgueda 2015 (proposta 336/15).------------------------------------------------------------------ 

----------PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS – 

BATEIRAS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ARCOR E COM A UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA --------------------------------------------- 

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

considerando a crescente procura da Pateira como destino turístico, o aumento do 

interesse pelas bateiras, embarcações típicas desta região, bem como a existência de 

artesãos locais (freguesia de Travassô e Óis da Ribeira e freguesia de Recardães e 

Espinhel) com conhecimento na construção das mesmas, mediante a utilização de 

técnicas artesanais de construção e tratamento, de entidades locais interessadas na 

preservação deste legado cultural – ARCOR e a União de Freguesias de Travassô e 

Óis da Ribeira, e tendo em conta a pertinência da preservação deste legado cultural, 

contribuindo para a promoção turística da área, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, o Protocolo a celebrar entre o Município de Águeda, a União 

de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira e a ARCOR, com vista à preservação e 

Valorização de Embarcações Tradicionais – Bateiras (proposta 341/15).------------------- 

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

---------AJUDICAÇÃO DE CONTRATO --------------------------------------------------------------- 

---------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A 319 (TREZENTAS E 

DEZANOVE) INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Presidente, datado de 26 de maio último, através do qual adjudicou o contrato de 

“Fornecimento de Energia Elétrica a 319 (trezentas e dezanove) Instalações de 

Iluminação Pública do Município de Águeda”, à empresa Galp Power, S.A., pelo valor 

global estimado de € 691.684,61 (seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta 

e quatro euros e sessenta e um cêntimos), ao qual será adicionado o IVA à taxa legal 

em vigor (proposta 337/15).------------------------------------------------------------------------------ 

----------MINUTA CONTRATO --------------------------------------------------------------------------- 

----------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A 319 (TREZENTAS E 

DEZANOVE) INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente, datado de 11 do corrente mês de junho, através do qual procedeu à 

aprovação da minuta do contrato de Fornecimento de Energia Elétrica a 319 

(trezentas e dezanove) Instalações de Iluminação Pública no Município de Águeda 

(proposta 340/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES AO CADERNO DE ENCARGOS 

POR OMISSÃO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO, 

PARA AS INSTALAÇÕES/INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA--------- 

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

Sr. Presidente, datado 20 de maio último, através do qual aprovou os esclarecimentos 

e retificações ao Caderno de Encargos por omissão, do Fornecimento de Energia 

Elétrica, em mercado liberalizado, para as instalações/infraestruturas do Município de 

Águeda (proposta 338/15).-------------------------------------------------------------------------------- 

-----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS---- 

-----------VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ÂMBITO DO EVENTO ANUAL 

AGITÁGUEDA 2015--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria com a abstenção 

dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Edson Santos, que dada a urgência invocada na respetiva proposta, 

aprovou o parecer prévio favorável e respetiva abertura do procedimento para a 

prestação de serviços de vigilância e segurança a realizar no âmbito do evento anual 

AgitÁgueda 2015, a efetuar por ajuste direto regime geral, aprovando, também, o 

convite, o caderno de encargos e o técnico proposto para gerir o processo em quem 

delegou todas as competências para a gestão do mesmo, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º do CCP (proposta 321/15).---------------------------------------------------------------- 

----------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ----------------------------------------------------------- 

----------DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRELIMINAR PARA CONCURSO DE 

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CORTE E LINHA DE ALTA TENSÃO 

PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO – ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, de acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 

82-B/2014, de 31 de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 

4.º da Lei 75/2014 de 12 de setembro, o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade, conferir parecer prévio favorável e autorizar, em conformidade com o 
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previsto no 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, a contratação da prestação 

de serviços, nos temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em 

anexo à mesma, designada por Prestação de Serviço para Aquisição de serviços para 

desenvolvimento do programa preliminar para Concurso de Conceção e Construção 

de Posto de Corte e Linha de Alta Tensão (60kV) para abastecimento de energia 

elétrica ao Parque Empresarial de Águeda, mediante aplicação de procedimento, por 

Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do 

CCP, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º, com convite à empresa 

Speed-of-Light, Engineering Consulting, Design and Supervision Unipessoal, Ld.ª, 

NIPC n.º 510 180 213” (proposta 326/15).----------------------------------------------------------- 

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

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E  ADJUDICAÇÃO----------------- 

----------ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO À REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL ----------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Presidente, datado 9 de junho corrente, através do qual aprovou 

todas as propostas admitidas e adjudicou o contrato de prestação de serviço para a 

“Elaboração de Projeto de Acesso do Parque Empresarial do Casarão à Rede Viária 

Fundamental”, à empresa Ripórtico Engenharia, Ld.ª, pelo valor global de € 89.332,00 

(oitenta e nove mil, trezentos e trinta e dois euros) ao qual será adicionado o IVA 

(proposta 333/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------ACEITAÇÃO DE CANDIDATURAS SUBMETIDAS FORA DE PRAZO NO 

ÂMBITO DO ASSOCIATIVISMO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- De seguida, considerando a relevância social do trabalho desenvolvido pelas 

organizações de solidariedade social no concelho assim como a justificação 

apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas 

candidaturas submetidas fora de prazo no âmbito do Associativismo de Solidariedade 

Social e aprovar os projetos apresentados e atribuir, à ACAPO um subsídio no valor 

de € 1.18,75 e aos PIONEIROS um subsídio no valor de € 3.525,00. ----------------------- 

---------Mais foi deliberado, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

submeter a atribuição destes apoios a autorização prévia da Assembleia Municipal 

(proposta 330/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------APOIOS PARA PAGAMENTO DE PROPINAS - ANO LETIVO 2014/2015 -------- 

---------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, excluir, dos respetivos apoios financeiros, a candidatura 

de Ana Lúcia Moura Batista, por não estar conforme o requisito previsto na alínea b) 

do artigo 84.º/E do Código Regulamentar do Município de Águeda (não ter residência 

no concelho de Águeda)– e, por ter faltado à entrevista. Mais foi deliberado por 

unanimidade, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 82º/E do Código 

Regulamentar, atribuir apoio para pagamento de propinas aos seguintes candidatos: 

António Romeu Pereira Asuelo, Catarina Batista Andrade Henriques, Cláudia Dias 

Quaresma, Rui Daniel de Almeida Rodrigues e Tereza Maria da Conceição Costa 

Meireles que reunião as condições necessárias para o efeito (proposta 322/15). -------- 

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

----------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS -- 

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

nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25º e a alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o contrato interadministrativo de 

delegação de competências - Contrato de Educação e Formação Municipal, previsto 

na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebrar com o Ministério da Educação e 

Ciência e com a Presidência do Conselho de Ministros, com o objetivo de delegar 

competências do referido Ministério no Município de Águeda, na área da educação e 

da formação, relativamente aos Agrupamentos de Escolas constantes do Anexo I, que 

integram a rede escolar pública do Ministério da Educação e Ciência (proposta 

328/15).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL -------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista a 

fundamentação apresentada, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a renovação de autorização conferida ao procedimento concursal 

excecional de recrutamento para ocupação do posto de trabalho para 1 (um) Técnico 

Superior na área de Desporto ao abrigo do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (proposta 327/15).--------------------------------------------------------------- 

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

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

----------JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS ------------------------------------------- 

----------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando o interesse 

turístico e cultural para a Freguesia e, simultaneamente, para o Concelho, e de 

acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, apoiar a realização do “FermentelosFest - Festival das 
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Associações de Fermentelos”, através da atribuição de um subsídio no valor de € 

2.000,00 à Junta de Freguesia de Fermentelos, organizadora do evento------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea j) do artigo 25º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução a autorização prévia da 

Assembleia Municipal (proposta 307/15).------------------------------------------------------------ 

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPINHEL E RECARDÃES --------------------------- 

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

unanimidade, considerando o interesse turístico e cultural que a realização da 

“Quinzena Cultural – Freguesia em Festa” tem para a Freguesia e, simultaneamente, 

para o Concelho e, de acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um apoio financeiro no valor de  

€ 1.395,00 à União de Freguesias de Espinhel e Recardães, organizadora do evento.- 

---------Mais foi deliberado, em conformidade com a alínea j) do artigo 25º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução a autorização prévia da 

Assembleia Municipal (proposta 320/15).------------------------------------------------------------ 

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

----------EB1 DAS CHÃS MACINHATA ---------------------------------------------------------------- 

----------REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO E NOVA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE DUAS RODAS DE MACINHATA --------------------------------- 

---------Seguidamente, por solicitação da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de 

17 de março último, que cedia o direito de utilização e exploração das instalações da 

antiga Escola Básica de Chãs àquela autarquia, e ceder, esse mesmo direito, à 

Associação Amigos de Duas Rodas de Macinhata, para prossecução das suas 

atividades, nos termos do protocolo que foi presente e aprovado (proposta 323/15).---- 

---------ESCOLA BÁSICA DE AGUADA DE CIMA -------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE DIREITOS DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE AGUADA DE CIMA À RESPETIVA JUNTA 

DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ceder à Freguesia de Aguada de Cima, os direitos de utilização e exploração das 

instalações DA Escola Básica de Aguada de Cima, nos termos do protocolo que foi 

presente e aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, de acordo com o disposto nos artigos 25.º, n.º 1, alínea j) 

e 33.º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter o presente documento a aprovação da Assembleia Municipal (proposta 

324/15).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS------------------------------------------------------------------ 

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

----------ASSOCIATIVISMO CULTURAL, RECREATIVO E JUVENIL-------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na Parte F1 do Código 

Regulamentar do Município de Águeda - Associativismo Cultural, Recreativo e 

Juvenil, atribuir os subsídios propostos que constam dos documentos anexos à 

proposta em apreço e aprovar os respetivos protocolos de atribuição. --------------------- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, submeter esta resolução, de atribuição de apoios, a autorização prévia 

da Assembleia Municipal (proposta 310/15).-------------------------------------------------------- 

----------GRUPO DE CANTARES POPULARES DE BUSTELO -------------------------------- 

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

por unanimidade, aceitar a candidatura do Grupo de Cantares Populares de Bustelo, 

submetida fora de prazo, em conformidade com o disposto na Parte F1 do Código 

Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural, Recreativo e 

Juvenil, e atribuir à referida associação, um apoio financeiro no valor de € 2.230,50, 

sendo € 976,50 para execução do plano anual de atividades e € 1.254,00 para 

aquisição de instrumentos e fardamento, a atribuir, nos termos do Protocolo que foi 

presente e aprovado (proposta 316/15).-------------------------------------------------------------- 

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

--------- ACESSO À PISCINA MUNICIPAL DE ÁGUEDA AOS UTENTES DA CERCIAG 

----------Seguidamente, de acordo com o disposto no artigo 4.º/C6 e a alínea b) do n.º 

1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da taxa de acesso à 

Piscina Municipal de Águeda aos utentes da CERCIAG que tem no seu plano 

individual as atividades formativas aquáticas (proposta 317/15).------------------------------ 

---------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ANUAIS – ASSOCIATIVISMO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL------------------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, e mediante os protocolos que foram presentes e 

aprovados, atribuir os subsídios descritos na tabela que se encontra anexo à referida 

proposta dela fazendo parte integral, encontrando-se arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião (proposta 335/15).---------------------------------- 

----------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -------------------------------------------------------------- 

----------Foi, também deliberado marcar uma reunião extraordinária para análise dos 
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restantes assuntos para o próximo dia 22, pelas 14:30h, para a qual todos os 

membros do executivo se consideram convocados, dispensando-se outro tipo de 

formalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Presente, neste período de intervenção do público, o Sr. Claudino Alves Pinto, 

que veio apelar ao executivo a reanálise do processo de contraordenação que lhe foi 

instaurado por ter procedido a venda ambulante a menos de 500 metros da feira e 

mercado municipais, alegando que cumpriu com as indicação que lhe foram dadas 

pelos funcionários municipais, e, que houve má fé na participação dos factos que lhe 

imputam.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Foi tomada nota do exposto para averiguação e esclarecimento em próxima 

reunião, uma vez que o munícipe manifestou interesse em estar presente.---------------- 

----------Eram dez horas 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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