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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 13/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE JULHO DE 2015 

 

---------Aos sete dias de julho de dois mil e quinze, 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, 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 

que se encontra ausente do país em representação do Município. --------------------------- 

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

---------Esteve presente, neste período de intervenção do público, o Sr. Claudino Alves 

Pinto para saber qual a posição parecer do executivo relativamente à situação que 

expôs na reunião de 16 de junho último a propósito do processo de contraordenação 

que lhe foi instaurado e que culminou na aplicação de coima.---------------------------------- 

----------Foi informado o munícipe de que, analisado todo o processo de 

contraordenação, se concluiu, por unanimidade, que o processo se encontra 

devidamente instruído, e a decisão devidamente fundamentada, considerada a defesa 

apresentada, e o facto do Sr. Claudino ser reincidente.------------------------------------------ 

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

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

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

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra a Srª 

Vereadora Paula Cardoso para informar que participou, com o Sr. Presidente da 

Câmara, numa reunião com a Dr.ª Susana Videira, diretora-geral da Direcção-Geral da 

Política de Justiça, sobre a instituição de um Julgado de Paz no concelho. Nesta 

reunião foi sugerida uma abrangência diferente para o Julgado de Paz, que 

englobasse os municípios da CIRA, tendo ficado de se analisar esta solução, 

designadamente na próxima reunião desta comunidade.---------------------------------------- 

---------- A seguir, o Sr. Vice-Presidente deu conhecimento de que se iniciaram hoje as 

obras do Centro de Artes, tendo o Sr. Vereador Miguel Oliveira informado que, em 

consonância com a posição que tem assumido acerca da execução daquela 

infraestrutura, lamenta o início das obras. ----------------------------------------------------------- 

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

--------- DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE------------------------------------ 
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-------- -JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA & FILHOS ----------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista que a firma JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA & FILHOS, LDª, com 

sede na Praça do Município, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

apresentou, em 1 de fevereiro de 2013, os projetos de especialidades com vista ao 

licenciamento da construção de uma habitação na Quinta dos Oliveiras, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, (Processo nº. 32/12), e, até à presente data, não 

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

dois anos, a contar da data da notificação do ato de licenciamento (5.02.2013), 

conforme o referido no nº 3, do artigo 1º do Decreto-Lei nº 120/2013, de 21 de agosto 

(Regime excecional de extensão de prazos), a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o do nº 2, do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, declarar a 

intenção de caducidade do processo em causa (proposta 349/15).---------------------------- 

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

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

na alínea a), do nº 3 artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de16 de dezembro, e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, declarar a caducidade 

dos seguintes processos, por não ter sido dado início às respetivas obras dentro dos 

prazos regulamentares:----------------------------------------------------------------------------------- 

----------ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA----------------------------------------------------------- 

----------Processo nº 11/05 em nome de António Pereira de Almeida, residente na Rua 

do Forno da Cal, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão, referente às obras de urbanização de um prédio sito na Rua 

Arcebispo Primaz, na União de Freguesias de Águeda e Borralha (proposta 362/15);--- 

----------SANDRA CARINA PEREIRA JESUS ------------------------------------------------------- 

----------Processo nº 341/06 em nome de Sandra Carina Pereira Jesus, residente na 

Rua Principal, em Catraia de Assequins, na União de Freguesias Águeda e Borralha, 

referente à construção de um armazém em Catraia de Assequins (proposta 363/15);--- 

----------HUGO LUIS ALVES VENTURA --------------------------------------------------------------- 

----------Processo nº 363/11, em nome de Hugo Luís Alves Ventura, residente na Rua 

do Tojal, em Belazaima do Chão, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira e Agadão, referente à construção de uma habitação na referida Rua do 

Tojal (proposta 350/15);------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------ANGELO BESSA SOUSA --------------------------------------------------------------------- 

-----------Processo nº 808/07, em nome de Ângelo Bessa Sousa, residente na Rua 

Eduardo Caldeira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, referente à 

execução de obras para adaptação do imóvel para habitação, comércio e serviços 

(proposta 351/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------DISPENSA DE DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO -------------- 

--------- JCTIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA ----------------------------------------------- 

----------Tendo em vista o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dispensar a firma JCTIMO – Sociedade imobiliária, Lda., com sede no 

Lugar de Barrosinhas, na União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, 

da dotação de estacionamento público, (5 lugares de estacionamento de veículos 

ligeiros públicos) a que estava obrigada pela construção de edificação destinada a 

armazém e indústria em regime de propriedade horizontal, num terreno sito na Rua da 

Mina, Afurado, na referida União de Freguesias, tendo em conta que se verifica a 

condição disposta na alínea c) do nº 3 do artigo 66.º do regulamento do plano diretor 

municipal, e, optar pelo pagamento da compensação em numerário, no valor de € 

470,79 (proposta 352/15).-------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, emitir as seguintes 

certidões de destaque:------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PAULINO AUGUSTO ALMEIDA OLIVEIRA ------------------------------------------------ 

----------Por unanimidade, a requerimento de Paulino Augusto Almeida Oliveira, 

residente na Rua da Portela, no Lugar da Veiga, na Freguesia de Valongo do Vouga 

(processo nº 272/14), certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 

1.831,50 m2, de prédio com a área de 3.663,00 m2, sito na Rua do Vale do Rico, no 

Lugar da Cumeada, na referida Freguesia de Valongo do Vouga (proposta 359/15);----- 

---------- MACAFER- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª ---------------- 

----------Por unanimidade, a requerimento da firma MACAFER – Comércio de Máquinas 

e Ferramentas, Lda., com sede na Rua do Vale do Rico, no Lugar da Cumeada, na 

Freguesia de Valongo do Vouga (processo nº 791/97), destaque de uma parcela com a 

área de 5.238,00 m2, de um prédio com a área de 21.227,00 m2, sito na referida Rua 

do Vale do Rico, no lugar de Cumeada, na Freguesia de Valongo do Vouga (proposta 

360/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CRISTINA ISABEL FERREIRA SILVA------------------------------------------------------- 

----------Por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, a requerimento 

de Cristina Isabel Ferreira Silva, residente na Rua das Quintas, em Almas da Areosa, 

na Freguesia de Aguada de Cima,  Procº. nº. 18/75, certidão de destaque de uma 

parcela de terreno com a área de 1.119,00m2, a retirar de um prédio com a área de 

3.298,00m2, sito em Almas da Areosa, na referida Freguesia de Aguada de Cima 

(proposta 361/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA ----------------------------------------------------- 

----------FERNANDO JOAQUIM DUARTE ------------------------------------------------------------ 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de 
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taxas as obras de construção, alteração e ampliação de um edifício de habitação e 

comércio, em regime de propriedade horizontal, que Fernando Joaquim Duarte 

pretende levar a efeito na Rua Soberania do Povo, na União de Freguesias de Águeda 

e Borralha, nos termos da alínea c), do artigo19.º/I, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, uma vez que se trata de obras em imóvel antigo localizado na 

zona histórica da cidade (proposta 366/15).---------------------------------------------------------- 

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

-----------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR ----- 

-----------Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para a contratação dos respetivos serviços: -------------------------------------------------------- 

----------TÉCNICO SUPERIOR PARA A ÁREA DE ELETROTECNIA DE ALTA E MUITO 

ALTA TENSÃO----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como 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, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração 

do Senhor Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente 

proposta, caderno de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por 

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

20º do Código dos Contratos Públicos (CCP) com convite a Fernando Jacinto Leitão 

Ansejo Pinto Ribeiro, NIF n.º 185506550, ficando obrigado a prestar o serviço nos 

termos e condições definidas na cláusula 10ª do Caderno de Encargos” (proposta 

355/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade, depois de decidida a alteração 

da cláusula 10ª do Caderno de Encargos, anexo à presente proposta, cujas alíneas g) 

e h) passaram a ter a seguinte redação:-------------------------------------------------------------- 

g) Fazer todas as deslocações que forem necessárias no âmbito do presente contrato.- 

h) A título acessório, o prestador de serviços fica obrigado, designadamente, a recorrer 

a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e 

adequados à prestação de serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.--------- 

---------ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA REQUALIFICAÇÃO 

DO LARGO DA SENHORA DA SAÚDE, EM FERMENTELOS-------------------------------- 

---------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
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setembro, e conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º, em conformidade com o 

artigo 4.º da Lei 75/2014, de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor 

Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e 

autorize, em conformidade com o 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 termos e condições da presente proposta 

e caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para os 

Projetos de Especialidades da Requalificação Largo Sr.ª da Saúde – Fermentelos, 

mediante aplicação de procedimento, por Concurso Público sem Publicidade 

Internacional, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP” 

(proposta 356/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA 

PREVENTIVA NOS TERRENOS DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO---------- 

----------”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, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o 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 termos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviços para execução de trabalhos 

de intervenção arqueológica preventiva nos terrenos do Parque Empresarial do 

Casarão, 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 Código dos Contratos Públicos, 

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

empresa Dryas Arqueologia Lda, NIF 504470370”-------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade (proposta 370/15).-------------------- 

----------CONSULTADORIA, ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA 

CONTABILIDADE DE CUSTOS ----------------------------------------------------------------------- 

----------”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 nº 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 
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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, designada por Prestação de Serviço consultadoria e 

acompanhamento e desenvolvimento da contabilidade de custo de mediante aplicação 

de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 20 do CCP, com convite a seguinte entidade: Jorge Silva & António 

Neto, SROC, Lda, NIF n.º 510413900 (proposta 381/15)”.--------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------ 

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

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES 

MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

despacho do Sr. Presidente, datado 17 de junho último, através do qual aprovou os 

esclarecimentos e retificações ao Caderno de Encargos por omissão, referentes ao 

concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços de limpeza em 

instalações Municipais (proposta 365/15).-------------------------------------------------------------- 

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

---------AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS------------------------------------------------------------- 

---------ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA --------------------------------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 23 de junho último, através do qual aprovou o auto de revisão de preços 

definitiva, da empreitada de Espaço Multigeracional de Águeda, adjudicada à empresa 

Soares & Carvalho – Sociedade de Construção Civil e Obras Publicas, Lda., no valor 

de € -217,38 (proposta 364/15).-------------------------------------------------------------------------- 

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E ADJUDICAÇÃO DA OBRA --- 

----------ESTRADA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE AGUADA DE CIMA ------- 

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

Vice-Presidente, datado de 26 de junho último, através do qual aceitou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovar todas as propostas admitidas ao 

concurso público sem publicidade internacional para a empreitada de “Estrada de 

Acesso ao Centro Escolar de Aguada de Cima” e adjudicou o contrato para a execução 

da obra à empresa Manuel Francisco de Almeida, SA, pelo valor global de e 

€187.357,28, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (proposta 367/15).--------------------- 

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

---------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras a seguir indicadas e verificando-se 

que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação 
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havendo a fazer, não apresentado deficiências, indícios de ruína ou de falta de solidez 

pelas quais se devam responsabilizar as firma adjudicatárias, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, recebe-las definitivamente e proceder à restituição de todos os depósitos 

de garantia, quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

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

---------Repavimentação da Rua da Boavista, em Belazaima do Chão (proposta 

368/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Repavimentação da Rua do Canto da Carvalha, freguesia de Fermentelos 

(proposta 369/15);------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Repavimentação da Rua da Casa do Povo, em Valongo do Vouga (proposta 

371/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E OMISSÕES - SUSPENSÃO DO PROCESSO-------------------------------------------------- 

---------INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA 

PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO “BY-PASS” EM 

ÁGUEDA – PONTE DO CAMPO E PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA---------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 25 de junho último, através do 

qual  suspendeu o processo de apreciação/aprovação do mapa de trabalhos a mais, a 

menos e de suprimento de erros e omissões n.º 3 relativo à 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 

– Ponte do Campo e Ponte de Óis da Ribeira, adjudicada ao Consórcio Construções 

Europa Ar-Lindo, S.A. / Sonangil – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., tendo em 

conta que o diretor de obra comunicou verbalmente, em reunião realizada no dia 12 do 

mesmo mês, que a entidade executante não iria iniciar os trabalhos de execução das 

estacas no dia 15 do mesmo mês e que tinham solicitado novo PER – Processo 

Especial de Revitalização, dado que o primeiro pedido foi reprovado, podendo, esta 

situação, resultar na rescisão do contrato da empreitada pela impossibilidade da 

empresa continuar a desenvolver os trabalhos (proposta 374/15).----------------------------- 

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

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

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do 

Sr. Vereador João Clemente, através dos quais foi aprovada a isenção de pagamento 

de taxas das licenças especiais de ruído requeridas pelas seguintes entidades:----------- 

----------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE BELAZAIMA DO CHÃO - para a festa 

em honra de S. Pedro, organizada no dia 20 de junho, em Belazaima do Chão 

(proposta 358/15);------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ÁGUEDA - para a festa dos Santos 

Populares, organizada pela Fábrica da Igreja Paroquial de Águeda para o arraial em 

honra de S. Sebastião, nos dias 12, 13 e 14 de junho, na Praça do Município, em 

Águeda (proposta 353/15);------------------------------------------------------------------------------- 

---------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FERMENTELOS - para os festejos em 

honra de Santo António, organizados pela Fábrica da Igreja Paroquial de Fermentelos, 

nos dias 19, 20 e 21 de junho, em Fermentelos (proposta 357/15);--------------------------- 

---------CERCIAG - para a festa dos Santos Populares, organizada pela CERCIAG no 

passado dia 20 de junho, nas instalações da Instituição (354/15).------------------------------ 

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

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

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL -------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro à ANDDI - Portugal - Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual, no valor de € 600,00, destinado a comparticipar a realização do Grande 

Prémio ANDDI 25 anos, que teve lugar no passado dia 4 de julho, nos termos do 

contrato-programa que foi presente e aprovado (proposta 376/15).---------------------------- 

----------GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA (GICA) ----------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo 

anexo à proposta que foi presente, e que estabelece as condições para a atribuição de 

um apoio logístico para a organização do Torneio Internacional Engº Adolfo Roque que 

o GICA (Ginásio Clube de Águeda) pretende levar a efeito nos dias 11 e 12 do corrente 

mês de julho (proposta 377/15).------------------------------------------------------------------------- 

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

----------RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO – PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA A CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL ---------------- 

---------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, referente ao 

recurso hierárquico impróprio, apresentado pela concorrente Cátia Vanessa de Almeida 

Vieira, a propósito do procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 

um posto de trabalho, na modalidade de relação jurídica de emprego público a 

constituir por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para 

1 Técnico Superior para a área de Engenharia Civil, que inclui toda a documentação 

que diz respeito ao processo em causa, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, nos termos e para os 

efeitos do disposto nos artigos 199.º, n.º 1, alínea a), e n.º 5, 195.º, n.º 2, 197.º e 198.º, 

todos do Código do Procedimento Administrativo, o seguinte:----------------------------------- 

---------a) Confirmar o ato recorrido, mantendo a decisão de homologação da lista de 

ordenação final de candidatos, homologada por despacho do Sr. Vice-Presidente da 
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Câmara Municipal em 17-12-2014, negando provimento ao recurso hierárquico 

impróprio interposto pela recorrente, Cátia Vanessa de Almeida Vieira, interposto em 

30-03-2015;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Notificar a recorrente, Cátia Vanessa de Almeida Vieira, do teor da decisão 

proferida, considerando-se o procedimento concursal concluído e efetuando-se o 

arquivamento do processo administrativo (proposta 372/15).----------------------------------- 

----------RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO – PROCEDIMENTO CONCURSAL  

PARA 2 TÉCNICOS SUPERIORES PARA A ÁREA DE GESTÃO URBANÍSTICA -------- 

----------Considerada a proposta que foi presente, onde consta toda a documentação 

que diz respeito ao processo em causa, referente ao recurso hierárquico impróprio, 

apresentado pela concorrente Cátia Vanessa de Almeida Vieira, a propósito do  

procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um posto de trabalho, 

na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para 2 Técnicos Superior para 

a área de Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra 

dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 199.º, n.º 1, alínea a), e n.º 5, 195.º, n.º 2, 197.º e 198.º, todos do 

Código do Procedimento Administrativo, o seguinte:----------------------------------------------- 

-----------“a) Confirmar o ato recorrido, mantendo a decisão de homologação da lista de 

ordenação final de candidatos, homologada por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal em 05-12-2014, negando provimento ao recurso hierárquico 

impróprio interposto pela recorrente, Cátia Vanessa de Almeida Vieira, interposto em 

16-03-2015;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------b) Notificar a recorrente, Cátia Vanessa de Almeida Vieira, do teor da decisão 

proferida, considerando-se o procedimento concursal concluído e efetuando-se o 

arquivamento do processo administrativo (proposta 373/15);------------------------------------ 

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

----------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE PISCINA 

EXTERIOR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acordo com o artigo 4.º/C6 e a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, isentar um grupo de 20 jovens, com carências 

económicas, integrados no atelier de desenvolvimento da Cruz Vermelha, delegação 

de Águeda, do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxas, pela utilização da 

Piscina exterior, para desenvolvimento de atividades lúdicas (proposta 378/15).----------- 

----------COLOCAÇÃO DE 2 CHAPÉUS E UM BALCÃO, AMOVÍVEIS, NO EXTERIOR 

DA CERVEJARIA DUCATI NO LARGO 1º DE MAIO --------------------------------------------- 

---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 
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vista o disposto na alínea f) da cláusula 12.ª do Caderno de Encargos do Concurso 

Público, e considerando que isso irá contribuir para uma maior atratividade do espaço 

nesta altura do ano, autorizar a colocação de um balcão e de dois chapéus amovíveis 

no exterior da Cervejaria Ducati no Largo 1º de Maio, durante os meses de julho, 

agosto e setembro (proposta 379/15).----------------------------------------------------------------- 

----------COLOCAÇÃO DE UM BALCÃO DE APOIO À ESPLANADA NO EXTERIOR DA 

CERVEJARIA TALÁBRIGA NO LARGO 1º DE MAIO --------------------------------------------- 

----------Foi, também deliberado, por unanimidade, de acordo com o disposto na alínea 

f) da cláusula 12.ª do Caderno de Encargos do Concurso Público para a concessão do 

direito de exploração dos bares do Largo 1º de Maio, autorizar a Cervejaria Talábriga, 

sita na referido Largo, a colocar um balcão exterior de apoio à esplanada durante o 

período de verão (proposta 380/15).------------------------------------------------------------------- 

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

----------UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ---------------------------------------------------------- 

----------Depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira e abstenção da Srª Vereadora Paula Cardoso, 

nos termos da proposta apresentada e de acordo com o disposto no artigo 23.º,  n.º 2, 

alíneas. b) e m) e artigo 33.º, n.º 1, alínea ee), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar o Protocolo a celebrar com EDP Distribuição – Energia, 

S.A., com vista à utilização de infraestruturas da rede de distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas 

pelo Município de Águeda (proposta 375/15).-------------------------------------------------------- 

----------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, relativamente a este assunto, apresentou a 

seguinte declaração de voto:----------------------------------------------------------------------------- 

---------”Votei vencido a proposta 375/2015 por entender que a cláusula 2ª do Contrato 

(proibição de cedência) é lesiva dos interesses do Município”.---------------------------------- 

---------Eram doze horas e quinze 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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