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ATA NÚMERO 5/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2016 

 

---------No primeiro dia do mês de Março de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

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

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

CARDOSO,   LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e  EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.--------------------------------------------- 

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

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente, que presidia à 

reunião a considerou aberta. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Sr. 

Presidente e pela Sr. Vereadora Elsa Corga, que se encontram numa reunião na 

Associação Nacional de Municípios, em representação do município.------------------------  

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

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

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

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

Vereador Miguel Oliveira, questionando se já foi elaborado relatório sobre os prejuízos 

causados pelas cheias que fustigaram o concelho de Águeda, com especial 

intensidade nos dias 12 e 13 de fevereiro, e se já foram tomadas algumas medidas 

com vista à obtenção de comparticipação para ressarcir alguns dos danos causados.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Em resposta, o Sr. Vice – Presidente informou que tal relatório já se encontra 

concluído, informando que no final da presente reunião, entregará uma cópia do 

mesmo aos Srs. Vereadores, adiantando no entanto que,  quanto aos prejuízos 

causados pelas cheias, apenas foram registadas algumas derrocadas e queda de 

muros, que já se encontram a ser reparados.-------------------------------------------------------- 

----------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira solicitou 

informações sobre as conclusões decorrentes da reunião recentemente havida com o 

Sr. Secretário de Estado, designadamente se foi debatida a questão do problema da 

Pateira, ao que o Sr. Vice-Presidente informou não ter conhecimento do que resultou 

da dita reunião, porquanto não terá estado presente. Informou ainda o Sr. Vice-

Presidente que se tratou de uma reunião no âmbito da CIRA, mas que, certamente, na 
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próxima reunião do Executivo Municipal, o Sr. Presidente facultará todas as 

informações necessárias.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------Continuando os trabalhos, foram aprovadas, por unanimidade, as atas das 

reuniões 3/16, 4/16 e 1/16 Extraordinária, depois de efetuadas algumas correções 

evidenciadas pelo Sr. Vice-Presidente nas atas 3/16 e 4/16, e de corrigido, após alerta  

feito pelo mesmo, o sentido de voto do Sr. Vereador Miguel Oliveira na votação da 

deliberação tomada relativamente ao orçamento participativo, que,  por lapso estava 

em desconformidade com o que efetivamente ocorreu na reunião e consta da 

respetiva Minuta de Ata. A leitura das  mesmas foi dispensada, uma vez que foi 

disponibilizada 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. ------------------------------------ 

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

----------PROGRAMA ÁGUEDA EDUCAÇÃO + -------------------------------------------------- 

----------NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

(PROPOSTA 121/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Vice-

presidente, datado de 15 do passado mês de fevereiro, através do qual aprovou a 

não adjudicação da Aquisição de Equipamentos e Plataformas de Ensino Digitais para 

Implementação de Projeto de Educação Digital nas Escolas do Concelho de Águeda   

“Águeda Educação +” e a revogação da decisão de contratar (proposta 121/16).------- 

----------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO ------------------------------------------------------ 

---------Analisados cada um dos processos que seguidamente foram presentes e se 

arquivam na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara 

deliberou aprovar as propostas que a seguir se transcrevem parcialmente, e 

conceder parecer prévio vinculativo para as diversas contratações:----------------------- 

----------IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 124/16);------------------------------------------ 

-----------”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 disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
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31 de dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º da Lei 159-

A/2015 de 30 de dezembro a qual prevê a eliminação progressiva da redução 

remuneratória definida no artigo 2.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 

temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em anexo, 

designada por Prestação de Serviços de impressão gráfica de material de promoção 

e divulgação do Município 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” (PROPOSTA 124/16).---------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

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

-----------DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA CULTURA 

(PROPOSTA 125/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------”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 disposto no n.º 5 artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º da Lei 159-A/2015 

de 30 de dezembro a qual prevê a eliminação progressiva da redução remuneratória 

definida no artigo 2.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 

temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em anexo, 

designada por prestação de serviços para desenvolvimento do Plano Municipal da 

Cultura, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------CONSULTORIA NA ÁREA DE MECÂNICA DE CENA (PROPOSTA 138/16);  

----------”De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e conforme o disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
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31 de dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º da Lei 159-

A/2015 de 30 de dezembro a qual prevê a eliminação progressiva da redução 

remuneratória definida no artigo 2.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 

temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em anexo, 

designada por Prestação de Serviço Consultoria na área de Mecânica de Cena, 

mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do CCP , com convite a “J. Aidos - 

Consultoria e Gestão de Projetos, Lda” NIF n.º 505 309 874”-------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora 

Paula Cardoso e com o voto contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, que justificou o 

seu voto por uma questão de coerência com a posição por si assumida 

anteriormente em relação à construção do Centro de Artes.--------------------------------- 

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

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

 ----------JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA (PROPOSTA 122/16); 

----------Considerando o interesse e impacto que a celebração das Festas da Vila de 

Valongo do Vouga, têm para a freguesia e, simultaneamente, para o Concelho, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir para o efeito, à junta de freguesia, um 

apoio financeiro no valor de 3.535,49€, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.------------------------------- 

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

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

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

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

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

--------Tendo-se vistoriado a totalidade das obras, e verificando-se que as mesmas 

se encontras concluídas, 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 da 

alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, 
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proceder à liberação da caução das seguintes empreitadas:--------------------------------- 

---------- Conceção e Execução para Reconstrução da Ponte na E.M.575 – Ponte de 

Arrancada sobre o Rio Marnel  - 15% da caução (PROPOSTA 126/16). ----------------- 

-----------Retificação dos Pontões na E.M.575, em Valongo do Vouga - liberação de 

30% da caução (PROPOSTA 127/16);. ----------------------------------------------------------- 

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

----------Face às duvidas suscitadas, foi deliberado, por unanimidade, retirar o 

processo referente à construção de pavilhões - parque industrial, para 

esclarecimento das questões colocadas (PROPOSTA 137/16);----------------------------- 

----------MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO --------------------------------------- 

--------- REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO-LOTE 1(PROPOSTA 143/16);-- 

----------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade,  ratificar o 

despacho do Sr.  Vice-Presidente, datado de 22 de fevereiro ultimo, através do qual, 

tendo em conta o mencionado na ata n.º 03  do respetivo júri do concurso, que se 

encontra arquivada junto à Agenda desta reunião, aprovou a manutenção da 

suspensão do prazo de entrega das propostas da empreitada de “Reabilitação de 

Ruas do Concelho – Lote 1”, por mais 2 (dois) dias contínuos, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 

redação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------CEDÊNCIA DE MÓVEIS DA ESCOLA BÁSICA PROF. ARTUR NUNES 

VIDAL, EM FERMENTELOS (PROPOSTA 128/16); ------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, tendo em vista o disposto na Lei n.º 75/2013 

de 12 de Setembro, que no seu artigo 33.º e na sua alínea cc),a Câmara, a 

solicitação da referida instituição, deliberou, por unanimidade, doar à Associação de 

Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Fermentelos, o fogão avariado, 

constante das fotografias anexas à proposta que foi presente e que faz parte do 

espólio da Escola Básica Prof. Artur Nunes Vidal, cita naquela freguesia.--------------- 

---------- TOPONÍMIA------------------------------------------------------------------------------------ 

----------REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA; MACINHATA DO 

VOUGA; UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA E UNIÃO DE 

FREGUESIAS DO PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA (PROPOSTA 129/16);---- 

----------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos da  alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
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na parte A2 do Código Regulamentar do Município de Águeda, aprovar a Toponímia 

de Rede Viária da Freguesia de Aguada de Cima; Macinhata do Vouga; União de 

Freguesia de Águeda e Borralha; e União de Freguesias do Préstimo e Macieira de 

Alcôba, conforme é indicada na documentação que se encontra junto à proposta 

que foi presente e se encontra arquivada junto à Agenda desta reunião. ---------------- 

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

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

 ----------UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA (PROPOSTA 120/16);------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à União de 

Bandas de Águeda, no âmbito da participação da Banda Castanheirense na 

“Cerimónia dos Passos 2016”, um subsídio no valor de 2.350,00€.------------------------ 

----------CANDIDATURA DO ÁGUEDA ANDEBOL CLUBE APRESENTADA FORA 

DE PRAZO, NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2)(PROTOCOLO 133/16) ------------ 

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

aceitar, para análise, a candidatura do Águeda Andebol Clube, referente à época 

desportiva 2015/2016, no âmbito da época desportiva 2015/2016 para os 

praticantes e agentes desportivos, aquisição de material desportivo, organização de 

ação pontual e apoio às deslocações, não abstente a  mesma ter sido apresentada 

fora do prazo estipulado na alínea b) do n.º1 do artigo 8.º/F2.------------------------------- 

----------ABIMOTA PELA ORGANIZAÇÃO DA 3.ª PROVA DA TAÇA DE PORTUGAL 

DE  PARACICLISMO (PROPOSTA 144/16);----------------------------------------------------- 

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

um apoio financeiro no valor de 4.000,00€ à ABIMOTA – Associação Nacional das 

Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliários e Afins para comparticipar a 

organização da 3ª Prova da Taça de Portugal de Paraciclismo que vai ocorrer no dia 

12 de junho------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ------------------------------------------------------- 

----------INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

ADMINISTRAÇÃO (ISCIA)(PROPOSTA 123/16);----------------------------------------------- 

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

aprovar o protocolo de cooperação, a celebrar com o Instituto Superior de Ciências 

da Informação e da Administração (ISCIA), cujo teor segue em anexo à referida 

proposta e vai ser arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, 
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que tem  por finalidade, contribuir para a cobertura das necessidades regionais em 

praias marítimas, fluviais e piscinas públicas,  e promover o desenvolvimento de 

cursos de  Salvamento Aquático.-------------------------------------------------------------------- 

----------APOIO LOGÍSTICO --------------------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE TRANSPORTE - À IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS 

PASSOS PARA TRANSPORTE DOS ANJOS, NO ÂMBITO DA “CERIMÓNIA DOS 

PASSOS" (PROPOSTA 130/16). -------------------------------------------------------------------- 

----------À semelhança do que vem acontecendo em anos anteriores, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, ceder transporte à Irmandade do Senhor Jesus dos 

Passos,  para transporte dos anjos que irão incorporar a procissão, nos trajetos 

Igreja – Bicha Moura e Igreja – Paredes, no âmbito da “Cerimónia dos Passos”, a ter 

lugar no próximo dia 13 de março.------------------------------------------------------------------- 

-----------CEDÊNCIA DA SALA DE ESPETÁCULOS DE S. PEDRO E 20 

PRATICÁVEIS  À SOCIEDADE MUSICAL ALVARENSE, NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DE CONCERTO FILARMÓNICO, NO DIA 5 DE MARÇO 

(PROPOSTA 131/16); ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, ao tomar conhecimento de que, no próximo dia 5 de março, 

a Sociedade Musical Alvarense pretende levar a efeito um concerto, que juntará em  

palco várias filarmónicas, desde compositores, maestros e outras bandas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, por considerar meritória esta iniciativa, comparticipar 

para a sua realização, mediante a cedência da sala de espetáculos do Cineteatro S. 

Pedro, equipamento de som, bem como 20 praticáveis que se encontram na 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------INSTALAÇÃO DO CIRCO NA VARZEA-ASSEQUINS NOS DIAS 29 DE 

FEVEREIRO A 13 DE MARÇO (PROPOSTA 136/16);---------------------------------------- 

---------Seguidamente foi presente um requerimento através do qual o Circo Atlas, 

solicita a isenção do pagamento de taxas das licenças para a instalação de circo, na 

Várzea, Assequins, a levar a efeito no período de 29 de fevereiro a 13 de março, 

bem como a colocação de 50 cartazes, pela cidade, o que perfaz a quantia de 

162,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o 

requerido, uma vez que não se encontram reunidas as condições legais para 

corresponder ao solicitado. ---------------------------------------------------------------------------  
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----------EDUCAÇÃO-ESCOLAS -------------------------------------------------------------------- 

----------GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE NAS ESCOLAS DO CONCELHO -  

ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO ESCOLAS DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 132/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

-----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar a proposta de 

adenda ao Protocolo de Apoio à Gestão do Pessoal Não Docente nas Escolas do 

Concelho com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas de Águeda, tendo em vista a sua análise em próxima reunião. ------------- 

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

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

----------RAFAEL MARTINS FERNANDES (PROPOSTA 134/16);------------------------ 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar Rafael Martins 

Fernandes, residente no Largo de Santiago, na Borralha, na União de Freguesias 

de Águeda e Borralha, do pagamento de taxas relativamente ao licenciamento das 

obras de alteração e reconstrução de moradia unifamiliar e muros de estrema, sita 

na Rua de São Braz, no Lugar do Sardão, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha (Processo n.º 73/15) uma vez que se trata de um imóvel antigo na zona 

histórica da cidade, situação contemplada com a alínea c) do artigo 19.º/I, do 

Código Regulamentar do Município de Águeda.------------------------------------------------- 

---------VISTORIA AO PARQUE INFANTIL DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 

DA BORRALHA(PROPOSTA 141/16); ---------------------------------------------------------- 

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

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º/I, do Código Regulamentar do Município 

de Águeda, isentar o Centro Social e Paroquial da Borralha, com sede na Rua Chão 

da Moita, no Lugar do Brejo, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do 

pagamento da taxa relativa à vistoria técnica ao parque infantil, sito na referida Rua 

Chão da Moita.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SERÉM (PROPOSTA 135/16);---- 

----------Analisado o processo n.º 547/100  que se refere à adaptação da escola 

primária a Jardim de Infância e ATL que a Associação Social e Cultural de Serém 

pretende levar a efeito, e verificando-se que até à presente data a requerente não 

levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo 
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de um ano a contar da data da notificação do ato de licenciamento, que ocorreu em 

26 de maio de 2011, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o do n.º 

2, do artigo 71.º do Decreto–Lei n.º 555/99, de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 9 de setembro, emitir declaração de intenção de 

caducidade do processo em causa.----------------------------------------------------------------- 

-----------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vice-Presidente ausentou-se da 

reunião, não votando o mesmo, por se considerar impedido, uma vez que faz parte 

dos Órgãos Sociais da associação em causa. --------------------------------------------------- 

-----------RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - JONOSIL- 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS, Ldª. (PROPOSTA 142/16);-------------- 

----------Face às dúvidas suscitadas a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

processo referente ao reconhecimento do interesse público municipal da firma 

JONOSIL – Indústria e Comércio de Ferragens, Ldª., situada no Lugar de Paredes, 

na União de Freguesia de Águeda e Borralha, que se dedica ao fabrico de 

acessórios para colmeias. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----------CORSOS CARNAVALESCOS ----------------------------------------------------------- 

-----------APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DO "DESFILE DE CARNAVAL DE 

ÁGUEDA" 2016 (PROPOSTA 139/16);------------------------------------------------------------- 

-----------Considerando a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os apoios financeiros no âmbito do “Desfile de Carnaval de 

Águeda” 2016, aos  diversos grupos e associações participantes, provenientes da 

Freguesia de Aguada de Cima, União das Freguesias de Águeda e Borralha, União 

das Freguesias de Recardães e Espinhel, União das Freguesias Préstimo e 

Macieira de Alcôba e União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, nos 

termos da listagem que se encontra arquivada junto à agenda desta reunião.----------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, na sua próxima sessão, a atribuição do referido apoio à União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel.-------------------------------------------------------------- 

----------ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA À ALIANÇA PARA OS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PROPOSTA 140/16) ------ 

----------Face à proposta que foi apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar e  submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal a adesão do 
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Município de Águeda à Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 

a subscrição do compromisso a ela subjacente, que se anexa à proposta e se 

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

---------Eram onze horas quando o Sr. Vice - Presidente  declarou a reunião encerrada, 

da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada, 

obrigatoriamente pelo Sr. Vice-Presidente e por mim, Ana Isabel Serrano da Silva, 

Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta no final da 

reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------- 
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