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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 

 

---------Aos dezanove dias de abril 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 ,  ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA,  LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE,  EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS e JOSÉ GOMES OLIVEIRA .-------- 

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

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

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

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

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

se encontra fora do País, em representação do município.-------------------------------------- 

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

----------Principiando os trabalhos foi presente um pedido de Suspensão de Mandato, 

apresentado pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso nos termos do disposto na alínea c) 

do n.º 3 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-

A/2002 de 11 de janeiro, tendo o mesmo merecido a concordância do Executivo 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Verificando-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista – José Gomes Oliveira - se encontrava presente, após a verificação da sua 

identidade e legitimidade, operou-se, de imediato a respetiva substituição, nos termos 

do disposto no n.º 4 do artigo 76.º por remissão do n.º 7 do artigo 77.º da já 

mencionada Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 

janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Operada a substituição, seguiram-se as informações do público presente, tendo 

sido dada a palavra ao Sr. Fernando Pereira Figueiredo, residente em Segadães, que 

veio alertar para a necessidade de proceder ao arranjo de um passeio na Rua Dr. 

Eduardo Santiago, arranjo este que já havia sido solicitado ao Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia, mas que lhe foi informado não haver disponibilidade orçamental para o 

efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Ato contínuo, e ainda no uso da palavra, o referido munícipe apelou aos bons 

ofícios da câmara para verificar o pagamento de uma taxa de resíduos sólidos que 

terá pago no ano de 2011, em duplicado. ------------------------------------------------------------ 

--------- Em relação a esta questão o Sr. Vereador Miguel Oliveira reiterou a sua 

posição, de acordo com a qual às pessoas sem água e saneamento deveriam ser 

aplicadas taxas de resíduos distintas. ----------------------------------------------------------------- 

--------- Ao terminar a sua intervenção, o munícipe referiu a necessidade de se asfaltar 

a estrada do Beco do Sargedo, onde foi feita intervenção ao nível do saneamento. ---- 

--------- Às solicitações e preocupações apresentadas pelo munícipe atendeu o Sr. 

Vice-Presidente, informando que se iriam analisar as situações expostas. ----------------- 

--------- Prosseguindo a intervenção do público, usou da palavra o Sr. Amilcar Ferreira 

Marques que, acompanhado de um grupo de moradores em Alagôa, veio entregar um 

abaixo-assinado para que se resolvam os problemas existentes naquela zona, 

nomeadamente valetas muito fundas, que têm originado problemas em viaturas, e que 

precisam de ser “emanilhadas”, e a necessidade de colocação de lombas de redução 

de velocidade e correção de rotunda que em sua opinião em vez de facilitar o transito, 

atrapalha e tem ocasionado acidentes.---------------------------------------------------------------- 

--------- A esta intervenção respondeu o Sr. Vice-Presidente informando ser de 

conhecimento público que irão ser promovidas obras naquele local. ------------------------- 

--------- Terminada a intervenção do público, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel 

Oliveira, que, tendo acompanhado a comitiva da Câmara Municipal de Águeda na sua 

deslocação ao 3.º Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos, que teve lugar em 

Ponta Delgada, e à cerimónia de assinatura do Protocolo de Geminação com a Vila de 

Madalena na Ilha do Pico, referiu ter aquele encontro sido muito útil para perceber as 

grandes divergências de visões sobre o orçamento participativo entre os nossos 

companheiros da Península Ibérica, cuja visão é muito mais ideológica. -------------------- 

--------- Saudou ainda o Sr. Vereador Miguel Oliveira o facto de, em Portugal, o 

orçamento participativo ser visto como um instrumento de fomento da participação 

cívica, considerando ser fundamental que os orçamentos participativos sejam 

credíveis, ponto este que foi bastante mencionado e considerado no mencionado 

Encontro. Esclareceu ainda o Sr. Vereador que, na sua opinião, o orçamento 

participativo é um instrumento de democracia direta que não substitui a democracia 

representativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira referiu que todo o 

processo inerente ao Orçamento Participativo de Águeda foi muito enriquecedor, 

congratulando a Câmara Municipal de Águeda pela distinção feita pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, através da atribuição do Prémio Boas Práticas Participativas, no 

âmbito do encontro “Portugal Participa”. -------------------------------------------------------------- 

--------- Ainda sobre a sua deslocação aos Açores, e especificamente no que se refere 

à geminação com a vila de Madalena, agradeceu antes de mais a forma como foram 

recebidos, considerando existir uma forte complementaridade entre a realidade 

daquela vila e a realidade de Águeda. Crê o Sr. Vereador que Águeda tirará 

ensinamentos valiosos na área do turismo e da gastronomia, enquanto que a vila de 

Madalena beneficiará dos ensinamentos na área da modernização administrativa. ------ 

--------- Mais referiu o Sr. Vereador Miguel Oliveira acreditar que esta geminação trará 

mais valor aos municípios envolvidos do que eventualmente outras com que Águeda já 

celebrou protocolos de geminação. -------------------------------------------------------------------- 

--------- Ao terminar a sua intervenção, reiterou o Sr. Vereador Miguel Oliveira o pedido 

já anteriormente formulado, no que se refere à disponibilização dos dados detalhados 

sobre o número de famílias abrangidas pela cobrança da taxa de RSU e que não 

dispõem de saneamento, e sobre o número de pessoas que optaram pelas 

modalidades de pagamento e quantas pessoas já procederam a esse pagamento, 

para, com base nesses dados, poder apresentar uma proposta, a concertar com os 

restantes membros do Executivo Municipal e, assim, poder ser dado cumprimento à 

deliberação da Assembleia Municipal sobre eventuais descontos a aplicar aos 

munícipes que não tenham saneamento. ------------------------------------------------------------ 

--------- Dada a palavra ao Sr. Vereador José Oliveira, e ainda no âmbito do Orçamento 

Participativo, referiu ter participado na sessão que ocorreu na Junta de Freguesia de 

Aguada de Cima, tendo funcionado tudo muito bem. Referiu, neste seguimento, ter 

apresentado uma proposta que foi aprovada. . Nessa sequência, referiu o Sr. Vereador 

José Oliveira ter sido contactado, num determinado dia de manhã, pela Câmara 

Municipal para, nesse mesmo dia, às 15 horas, reunir com os serviços responsáveis. 

Atenta a antecedência com a reunião fora marcada, o Sr. Vereador terá contactado a 

Câmara Municipal, tendo sido reagendada a referida reunião para o dia seguinte de 

manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Continuou  o Sr. Vereador José Oliveira, referindo que,  já no dia seguinte, na 

reunião marcada, lhe terá sido informado que apesar da sua proposta ter sido 
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aprovada, a mesma não poderia prosseguir, porquanto  carecia de pareceres da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, os quais se 

afiguravam obrigatórios atento o local para o qual foi apresentada a proposta, inserido 

em  RAN e REN. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Referiu o Sr. Vereador José Oliveira que teve o cuidado de fazer cálculos 

exatos, apresentando uma proposta tecnicamente viável, e quando a Câmara 

Municipal o confrontou com a necessidade de tais pareceres, questionou se a mesma 

os solicitou, ao que lhe foi respondido negativamente, e a razão pela qual não lhe foi 

comunicada com antecedência essa mesma necessidade, para que pudesse ter 

diligenciado em tempo útil pela solicitação dos referidos pareceres. Certo é que, por 

força destes acontecimentos a proposta apresentada no âmbito do Orçamento 

Participativo não avançou, acabando o Sr. Vereador José Oliveira por propor que os 

trabalhos subjacentes à proposta apresentada fossem contemplados no Plano e 

Orçamento da Câmara Municipal, o que se veio a verificar também não acontecer. ----- 

--------- Terminou o Sr. Vereador José Oliveira reiterando a importância da proposta 

apresentada ser tida em consideração e executada. ---------------------------------------------- 

--------- A título de esclarecimentos, foi dada a palavra à Sr.ª Chefe de Gabinete de 

Apoio à Presidência, Dr.ª Daniela Herculano, tendo a mesma explicado que existiu um 

período de contraditório e que houve uma decisão do Executivo Municipal em reunir 

com todos os proponentes a fim de lhes ser explicado o motivo pelo qual as respetivas 

propostas não avançariam. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Continuou a  Sr.ª Chefe de Gabinete, referindo que a proposta apresentada 

pelo Sr. Vereador José Oliveira ultrapassava o valor de € 50.000,00, por causa do IVA 

devido, mas que este problema era ultrapassável, uma vez que a Junta de Freguesia 

se disponibilizou a suportar o valor correspondente ao IVA. No entanto, mantinha-se o 

problema de não terem sido solicitados os pareceres instrutórios, e necessários. -------- 

--------- A este respeito, e usando da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira esclareceu 

que o Regulamento do Orçamento Participativo prevê que, no caso de eventuais 

propostas apresentadas, e se as mesmas forem consideradas necessárias e de 

relevância para o Município, o Executivo Municipal pode executá-las fora do âmbito do 

Orçamento Participativo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Também o Sr. Vereador João Clemente referiu que a execução da obra em 

questão é importante e necessária para a população, devendo a mesma ser 

contemplada no próximo Plano e Orçamento da Câmara Municipal.-------------------------- 

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

-----------Continuando os trabalhos, foram aprovadas, por maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador José Oliveira, as atas das reuniões ordinárias n.ºs 6/16 e 7/16, depois de 

efetuadas algumas correções, nesta última, evidenciadas pelo Sr. Vereador Miguel 

Oliveira relativamente à sua intervenção sobre a Imagem Peregrina de Nossa Senhora 

de Fátima, e, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e 

José Oliveira, a ata da reunião  extraordinária n.º 2/16. ----------------------------------------- 

--------- 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. ------------------------------------ 

--------CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA II FASE -------------------------------- 

---------ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS (PROPOSTA 229/16); ------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

prémios indicados na proposta respetiva, que se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, correspondentes à 2.ª fase do Concurso de 

Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que se realizou no dia 19 

de março na Sala Polivalente da Escola Secundária Adolfo Portela.-------------------------- 

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

--------DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS ------------------------------------------------------------------- 

-------Seguidamente, analisadas cada uma das propostas que foram presentes, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, doar os seguintes materiais às entidades que se 

mencionam: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ACADEMIA PORTUGUESA DE CULTURA E SOLIDARIEDADE DE ÁGUEDA - 

UNIVERSIDADE SÉNIOR (proposta 230/16): 20 cadeiras e 1 armário em madeira de 4 

portas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ACADEMIA PORTUGUESA DE CULTURA E SOLIDARIEDADE DE ÁGUEDA - 

UNIVERSIDADE SÉNIOR (proposta 233/16): 1 computador marca ACER; ---------------- 

--------PARÓQUIA DE BARRÔ (proposta 236/16) – 1 computador marca ACER; --------- 

--------GRUPO FOLCLÓRICO DA REGIÃO DO VOUGA (proposta 243/16): 2 crucifixos, 

1 armário com livros, 1 relógio de parede, 1 caixa métrica, 1 ábaco, 1 globo e 3 mapas 

(1 mapa do corpo humano, 1 mapa mundo e um mapa de Portugal).------------------------- 
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--------CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE CRASTOVÃES (proposta 

233/16): 1 computador da marca ACER; ------------------------------------------------------------- 

--------CEDÊNCIA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE INSTALAÇÕES ------------------ ----

-----ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE ÁGUEDA (proposta 231/16)--- 

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

direito de ocupação da loja n.º 21, porta 1.76 do Mercado Municipal à Associação dos 

Amigos dos Animais de Águeda, nos termos e condições do Protocolo que foi presente 

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

----------JUNTOS SOMOS ARTE EM ÁGUEDA (proposta 240/16);---------------------------- 

----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, ceder, à associação “Juntos Somos 

Arte em Águeda”, o direito de ocupação da loja 23, porta n.º 1.74, do Edifício do 

Mercado Municipal, em Águeda, nos precisos termos e condições do Protocolo que foi 

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

---------CANDIDATURA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA APRESENTADA FORA 

DE PRAZO, REFERENTE AO ANO 2015 ----------------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE AGUADA DE BAIXO (proposta 

234/16)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

justificação apresentada para o atraso, aceitar, para análise, os comprovativos de 

despesa referente à Candidatura a Comparticipação Financeira para o ano de 2015 

apresentados pela Associação Recreativa e Cultura de Aguada de Baixo, não obstante 

os mesmos terem sido entregues fora de prazo.---------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, por unanimidade, informar a respetiva associação de que a 

Câmara não transigirá em mais nenhuma situação de atraso no cumprimento de 

prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA (proposta 237/16);--------------------------------------- 

----------Tendo em vista o esclarecimento das duvidas suscitadas na análise da 

proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o processo, para reformulação 

da mesma e análise na próxima reunião. ------------------------------------------------------------ 

---------ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS CULTURAIS (proposta 251/16)----------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio 

logístico solicitado pelas várias associações aguedenses, conforme proposta que foi 
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presente e se encontra arquivada na aplicação informática, junto à Agenda desta 

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

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

---------Analisadas cada uma das propostas que foram presentes, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, tendo em vista o interesse de cada uma das iniciativas para o 

município, atribuir os seguintes apoios financeiros:------------------------------------------------ 

----------À ALL4GYM - ASSOCIAÇÃO GÍMNICA DE ÁGUEDA (proposta 238/16) - um 

subsídio no valor de 2.000,00€, pela sua participação no Campeonato do Mundo de 

Ginástica Aeróbica, a ter lugar, de 10 a 16 de junho próximo, na Coreia do Sul, nos 

termos do Contrato-Programa que foi presente e aprovado, o qual se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião . -------------------------- 

---------AO CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO (proposta 241/16), pela organização e 

realização do 2.º Rali Cidade de Águeda, a ter lugar nos dias 19 e 20 de novembro 

próximo, um apoio financeiro até 8.500,00€, nos termos do Contrato-Programa o qual 

foi presente e aprovado e encontra-se arquivado na Aplicação Informática, junto à 

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

----------À ORGANIZAÇÃO DA PROVA “BAIRRADA ULTRA MARATHON 150” 

(proposta 248/16) e tendo-se verificado que o processo não estava instruído com a 

respetiva cabimentação orçamental, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este 

assunto, para análise em próxima reunião. ---------------------------------------------------------- 

---------À PAUTA HUMANA ASSOCIAÇÃO CULTURAL (proposta 249/16), um subsídio 

no valor de 5.000€, nas condições do Protocolo de Cooperação a celebrar com a 

Câmara, o qual foi presente e aprovado e encontra-se arquivado na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião.----------------------------------------------------------- 

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

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

----------LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO - 1ª FASE (proposta 232/16); ------------------------------------------------------------ 

----------Analisado o Auto de Vistoria Geral efetuada à obra de Loteamento Municipal 

para o Parque Empresarial do Casarão 1ª fase, e constatando-se que a obra se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da 

alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, autorizar a 
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liberação de 45% da respetiva caução.---------------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINITIVA -------------------------------------------------------------------------  

---------ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MACIEIRA DE ALCOBA-3ª FASE (proposta 

244/16); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de abastecimento de água a Macieira 

de Alcôba - 3ª fase, e constatando-se que a obra se encontra concluída, nenhuma 

observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios 

de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra em causa, nos 

termos dos disposto no nº 5 do artigo 295º do CCP e proceder à restituição de todos 

os depósitos de garantia, garantias bancárias ou quantias retidas como caução e 

diligenciar a extinção de outras cauções eventualmente existentes. -------------------------- 

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

------- REQUALIFICAÇÃO URBANA – R. INFANTARIA 28, R. OUTEIRO, R. CENTRAL 

DE SARGENTOS, PRAÇA CONDE DE ÁGUEDA, INCLUINDO SOLUÇÃO 

MECÂNICA – REFORÇO DA LIGAÇÃO COTA ALTA/COTA BAIXA DA CIDADE 

(proposta 245/16); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Vereadores José Oliveira e Miguel Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente, datado de 8 de abril corrente, através do qual aprovou as propostas 

admitidas e adjudicou a obra de Requalificação Urbana – rua da infantaria 28, rua do 

outeiro, rua central de sargentos, praça conde de Águeda, incluindo solução mecânica 

– reforço da ligação cota alta/cota baixa da cidade, à empresa CIP – Construção S.A, 

pelo valor de 620.300,99€, ao qual será adicionado o IVA à taxa legal.---------------------- 

---------- TRANSPORTES ESCOLARES -------------------------------------------------------------- 

-----------PLANO DE TRANSPORTES PARA O ANO ESCOLAR DE 2016/2017 

(proposta 239/16) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-lei 

n.º 299/84, de 5 de setembro, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano 

letivo 2016/2017, o qual se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

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

---------ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE CILINDRO DE AQUECIMENTO DE ÁGUA - ---

------FIRMA MARCO ALEXANDRE PINHO UNIPESSOAL, LDª (proposta 242/16);---- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar e agradecer a 

doação de um cilindro de aquecimento de água, que a firma Marco Alexandre Pinho 

Unipessoal, Ldª fez, para aplicação na Escola do Ensino Básico de Aguada de Baixo.--  

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

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

----------PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO TEIXEIRA (proposta 246/16); ---------------------- 

---------A seguir foi presente o Processo N.º 173/11 pertencente a Pedro Miguel 

Figueiredo Teixeira, residente na rua do Portinho, em Paredes, que apresentou, em 22 

de março de 2012, os projetos de especialidades relativos ao licenciamento da 

construção de uma habitação a levar a efeito no referido lugar de Paredes, 

constatando-se que, em reunião do Executivo realizada em 20 de outubro de 2015, foi 

deliberado declarar a intenção da caducidade do licenciamento da construção em 

virtude do requerente não ter solicitado a emissão do alvará de construção, conforme 

o previsto no nº1, alínea b)do artº.71º. do Decreto - Lei 555/99, de 16 de dezembro 

alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº.136/14, de 9 de setembro. --------------------- 

----------Atendendo a que, até à presente data, o requerente não apresentou qualquer 

justificação para o facto de não ter solicitado a emissão do alvará em questão, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo em causa.----- 

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

---------CRISTINA MARIA ALMEIDA PEREIRA ALVES (proposta 247/16); ----------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, a requerimento de Cristina 

Maria Almeida Pereira Alves, emitir certidão de destaque de uma parcela de terreno 

com a área de 2 780,00m2, a destacar de um prédio com a área total de 3 750,00m2 

que possui na rua da Escola, na Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha, atendendo a que, de acordo com a informação emitida pela Divisão de 

Gestão Urbanística se verifica que a pretensão cumpre o disposto no n.º 4, do artigo 

6.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, uma vez que o prédio se situa em perímetro 

urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------CONSTRUÇÃO DE TRILHOS NO ÂMBITO DO PROJETO DO CENTRO DE 

ORI-BTT - ÁGUEDA BIKE PARK ----------------------------------------------------------------------- 

---------ALTERAÇÃO DA DATA DE EXECUÇÃO (proposta 250/16);-------------------------- 
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----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria com as 

abstenções dos Srs. Vereadores José Oliveira e Miguel Oliveira, tendo em vista os 

argumentos aduzidos pela entidade prestadora de serviços, Mountain Bike 

Association, para construção de trilhos no âmbito do projeto do Centro de ORI-BTT – 

ÁGUEDA BIKE PARK, aprovar a alteração da data de execução dos trilhos referidos, 

para dezembro de 2016 a abril de 2017, nos termos do Acordo anexo à proposta, que 

foi analisado e aprovado e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

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

----------ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA 2016 ----------------------------------- 

----------DEFINIÇÃO DO MONTANTE E DA METODOLOGIA DOS PROJETOS 

IMATERIAIS (proposta 252/16); ------------------------------------------------------------------------ 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente 

e deliberou, por unanimidade, tendo em vista o exposto na mesma e o disposto no nº 

3 do artigo 4.º do respetivo Regulamento, aprovar a metodologia excecional 

apresentada e a percentagem de 10% do montante anual do Orçamento Participativo 

de Águeda para promoção de projetos imateriais.-------------------------------------------------- 

----------Eram treze horas e  dez minutos quando o Sr. Presidente da reunião declarou 

a reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, 

vai ser assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Presidente e por mim, Ana Isabel Serrano 

da Silva, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta no final da reunião, nos 

termos do artigo 57.º, n.º 3, do Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro. ---------- 
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