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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/18 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2018 

 

---------Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, realizou-se uma reunião 

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

ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, e JOÃO CARLOS GOMES 

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

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA. ------------------------------ 

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

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

----------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA ANTÓNIO, MANUEL 

GAMA DUARTE e  MARIA LUÍSA LEITE CARVALHO. ----------------------------------------- 

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

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA.------------------------------- 

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

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

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Edson Santos 

disse  que o  AgitÁgueda superou, mais uma vez, todas as  expetativas, que foi um 

grande sucesso, manifestando o seu agradecimento pelo empenho e dedicação de 

todos aqueles que se esforçaram para que tudo corresse pelo melhor, nomeadamente 

forças de segurança, equipas de limpeza, de jardinagem, bares, restaurante, etc. ----- 

--------Também o Sr. Presidente se referiu ao Agitágueda, realçando que foi notório o 

êxito do evento, que nunca se viu tanta gente em Águeda, que este ano houve um 

grande incremento de visitantes, e que o ter-se estendido as manifestações artísticas 

à parte alta da cidade, nomeadamente à Avª Dr. Eugénio Ribeiro, se revelou um 

grande sucesso e que agora há que gerir esta nova situação e envidar todos os 

esforços para que no próximo ano se continue a melhorar o evento-------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Presidente referiu que o Açude no Rio Águeda está com 

problemas, eventualmente uma rotura, o que não tem permitido repor o caudal das 

águas, depois das obras de reparação de emissário situado no leito do rio, levadas a  

efeito pela ADRA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Neste ponto da Ordem, de Trabalhos, interveio, ainda, a Sr.ª Vereadora Elsa 

Corga para informar que o programa Férias em Movimento 2018, que aconteceu entre 

os dias 25 de junho e 27 de julho, correram da melhor forma, tendo proporcionado a 

muitas crianças e jovens, em média de 125 por semana, durante cinco semanas, 

muita aventura e diversão. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente a este assunto a Sr.ª Vereadora informou que no decurso do 

Programa os serviços receberam a visita da ASAE que analisou todos os 

procedimentos, que, em termos elogiosos para o município, foram considerados pelos 

inspetores daqueles serviços, corretos e feitos no estrito cumprimento da lei. ----------- 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Edson Santos 

entregou aos membros do Executivo cópia de uma carta endereçada pelo Presidente 

da firma Horoshima Toyo Co., Ltd, em que, em termos entusiásticos, se agradece a 

colaboração no evento comemorativo dos 10 anos do Estádio Mazda. -------------------- 

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

----------PROPOSTA 314/18 - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DA BORRALHA ------------------------------------ 

---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Remodelação e Ampliação do 

Centro Educativo da Borralha, e verificando-se que a mesma 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 respetivo 

empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da totalidade 

da caução e das retenções existentes, nos termos do n.º 5 do artigo 295.º do Código 

dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 315/18 - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CONSTRUÇÃO DO 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA PRAÇA 1º DE MAIO, JUNTO A E.N.333. ------- 

-------- A seguir,tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Construção do Parque de 

Estacionamento na Praça 1º de Maio, junto à E.N.333, e verificando-se que a mesma 

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 respetivo empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a liberação de 45% da caução da referida obra, nos termos das alíneas b) e 

c) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.-------------- 

----------- RECEÇÕES DEFINITIVAS ---------------------------------------------------------------- 

--------- Constatando-se que foram vistoriadas, nos termos do artigo 398.º do Código 

dos Contratos Públicos, a totalidade das empreitadas e verificando-se que as 
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mesmas se encontram concluídas, nenhuma observação havendo a fazer e não 

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

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os autos de vistoria geral, para efeitos de receção definitiva, das obras a 

seguir indicadas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 316/18 - Manutenção e Conservação de Estradas, Valetas, 

Muros, Pavimentos, Sarjetas, Calçadas, Passeios, etc – Demolição de um  Imóvel  em  

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

----------PROPOSTA 317/18 - Arranjos Exteriores da Biblioteca Municipal de Águeda - 

----------PROPOSTA 318/18 - Arranjos Exteriores da Biblioteca Municipal - 

Alargamento na Rua da Infantaria 28 e Melhoramentos na Área Envolvente à Nova 

Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude. ------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 319/18 - APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E 

DELIBERAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM 

CASTANHEIRA DO VOUGA, AGUADA DE BAIXO, BARRÔ, PARADELA, CASAL 

D´ALVARO E GRAVANÇO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

da ata n.º 5 do respetivo Júri, datada de 18 de junho último, aprovar todas as 

propostas admitidas e adjudicar o contrato para a empreitada de “Repavimentação de 

vias em Castanheira do Vouga, Aguada de Baixo, Barro, Paradela, Casal D´Alvaro e 

Gravanço”, à empresa PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE 

COMUNICAÇÃO, S.A., pelo valor global de 259.990,00 € (duzentos e cinquenta e 

nove mil, novecentos e noventa euros), ao qual será adicionado o IVA à taxa legal .-- 

----------PROPOSTA 329/18 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO 

ADICIONAL - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE – RUA 

MARIA DE MELO CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE 

DO OUTEIRO E RUA DR. EDUARDO CALDEIRA” --------------------------------------------- 

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

do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,  aprovar a minuta do 1º 

contrato adicional da empreitada de “Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de 

Melo Corga, Rua Capitão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. 

Eduardo Caldeira”, que foi analisada e se encontra arquivada na Aplicação 

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

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

---------Seguidamente, analisado cada um dois processos, a Câmara deliberou atribuir 
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os seguintes apoios financeiros. ---------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 320/18 - À BANDA MARCIAL DE FERMENTELOS – Um apoio 

financeiro no valor de 2.955,00€  pela participação no “XIX Certamen Internacional de 

Bandas de Música “Villa de Aranda”, em Aranda de Duero (Burgos).----------------------- 

----------PROPOSTA 321/18 - AOS GRUPOS PARTICIPANTES NA 15.ª EDIÇÃO DAS 

MARCHAS POPULARES DE ÁGUEDA E À SOL NASCENTE – ASSOCIAÇÃO 

INFANTO-JUVENIL DE ÁGUEDA. ------------------------------------------------------------------- 

----------Aos diversos grupos e associações a seguir mencionados, participantes na 

15ª edição das Marchas Populares Águeda, um apoio no valor total de 6.392,50€, 

assim distribuído: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Sol Nascente - Associação Infanto-Juvenil - 840,00 €; Associação  Acredita -

875,00 €; Catraio – Centro Social de Catraia de Assequins - 570,00 €;  Associação 

Cultural e Recreativa de S. Martinho - 607,50 €; Aquacantante - 675,00 €;  Associação 

Filarmónica de Óis da Ribeira - 930,00 €;  Associação Recreativa e Cultural de Óis da 

Ribeira  (ARCOR) -  945,00 € 3 e CERCIAG - 950,00 €. --------------------------------------- 

----------Relativamente à Associação Sol Nascente - Associação Infanto-Juvenil  o 

apoio referido foi acrescido do montante de 500,00€ pela sua participação na 

organização do evento. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 330/18 -  AO CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO, DEPOIS DA 

ACEITAÇÃO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO APRESENTADO FORA DE PRAZO, 

NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO ÁGUEDA STREET STAGE TRAVOCAR (RALI) 

– 27 DE ABRIL -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo em vista os fatos apresentados para o atraso da entrega da documentação, 

aceitar o Relatório de Execução, apresentado fora de prazo, referente à organização 

do Águeda Street Stage Travocar (Rali), que teve lugar no passado dia  27 de abril e, 

consequente, proceder à transferência, para o Clube Automóvel do Centro, da verba 

de 1.000,00€, referente à 2.ª prestação, que corresponde a 20% do apoio atribuído 

para o evento, nos termos do Contrato-Programa oportunamente celebrado para o 

efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 334/18 - AO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA, NO 

ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCERTO DE FINAL DE ANO -------------------------- 

-------- Um apoio financeiro no valor de 1.000,00€ ao Conservatório de Música de 

Águeda destinado a comparticipar as despesas com o concerto de final de ano.------- 

---------PROPOSTA 338/18 - AO CLUBE SPORT ALGÉS E ÁGUEDA, NO ÂMBITO DA 
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DINAMIZAÇÃO DE NATAÇÃO ADAPTADA E OUTRAS ATIVIDADES AQUÁTICAS, 

NAS PISCINAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------- 

--------Um apoio financeiro  no montante de 8.000,00€ ao Clube Sport Algés e Águeda, 

destinado a dinamizar a natação adaptada e outras atividades aquáticas, nas piscinas 

municipais de Águeda, entre setembro e dezembro de 2018, conforme Contrato-

Programa que foi presente e aprovado. ----------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 335/18 - ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO PARA O LANÇAMENTO DE FOGUETES, REQUERIDA PELA ASSOCIAÇÃO 

PRÓ-EMIGRANTE --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a 

Associação Pró Emigrante do pagamento de taxas da licença especial de ruído para 

o lançamento de foguetes, no âmbito dos festejos do Emigrante, a realizar nos 

próximos dias 24, 25 e 26 de agosto, em Fermentelos, tendo em vista que a 

Associação tem por fim a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus 

associados, podendo tornar extensiva a sua ação à população de toda a freguesia.-- 

----------PROPOSTA 336/18 - ISENÇÃO DE TAXAS - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

PARA OS FESTEJOS DO EMIGRANTE, REQUERIDA PELA ASSOCIAÇÃO PRÓ 

EMIGRANTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a  Associação Pró 

Emigrante do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito dos 

festejos do Emigrante, a realizar nos dias 24, 25 e 26 de agosto, em  Fermentelos, 

uma vez que a Associação tem por fim a promoção cultural, desportiva e recreativa 

dos seus associados, podendo tornar extensiva a sua ação à população de toda a 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------PROPOSTA 322/18 - INTENÇÃO DE CADUCIDADE - ÁGUEDA 99 

CONSTRUÇÕES, LDª ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o Processo n.º 411/05, em nome ÁGUEDA 99 

CONSTRUÇÕES, LDA relativamente a um projeto de alterações na habitação que 

estava a construir no Lote nº. 10., no Passal, em Segadães, encontrando-se a mesma 

insolvente, sendo a empresa Leilovalor, Lda. com domicilio fiscal em Rotunda 1º. de 

Maio, nº. 160, 3º. Andar Sala 1 em Valongo do Vouga, encarregada do processo de 

insolvência. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Através dos serviços municipais de fiscalização verificou-se que a obra se 

encontra parada há mais de 6 meses. -------------------------------------------------------------- 
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 ---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99  de 16 de 

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

declarar a intenção de caducidade da licença. ------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 333/18 - CERTIDÃO DE DESTAQUE - DAVID HENRIQUES 

MARTINS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Considerando que a respetiva petição cumpre o disposto nos n.ºs 4 e 10 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 em questão se situa 

em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque de 

uma parcela de terreno com a área de 922,20m2 de um prédio com a área total de 

1.917,90m2, sito no lugar da Catraia de Assequins na rua das Alminhas, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, propriedade de David Henriques Martins  residente 

na Rua dos Carvalhos, no referido lugar de Catraia de Assequins, (Processo n.º 

223/18).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------PROPOSTA 323/18 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE - 

APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO COM A INCLUSÃO DOS 

AJUSTAMENTOS AO CONTEÚDO DO CONTRATO - CONCESSÃO DA CANTINA 

MUNICIPAL, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE ÁGUEDA ----------------- 

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

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

do n.º 1 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o 

Despacho do Sr. Presidente, datado de 25 de julho findo, através do qual, dadas as 

as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a minuta do contrato com a 

inclusão dos ajustamentos ao conteúdo do mesmo, relativamente à Concessão da 

Cantina Municipal, para Fornecimento de Refeições para os Estabelecimentos de 

Educação do Concelho de Águeda e Bar anexo. ------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 324/18 - ADENDA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO, PARA AS INSTALAÇÕES/ 

INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA, CELEBRADO COM A 

EMPRESA GALP POWER, S.A. – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO -------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos artigos 
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98.º do Código dos Contratos Públicos, 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, e 33.º, do n.º 1, da alínea f) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar a minuta da Adenda ao contrato de fornecimento de energia 

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

Águeda, celebrado com a empresa GALP POWER, S.A. ------------------------------------- 

----------COMISSÃO DE PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) ------------------- 

----------PROPOSTA 325 - APOIO FINANCEIRO - SEMINÁRIO ANUAL DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ÁGUEDA ------------------ 

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

atribuir um apoio financeiro, no valor de 100€, ao Centro Social e Paroquial de 

Recardães, como comparticipação para o fornecimento das refeições a 20 técnicos 

e/ou formadores presentes no Seminário Anual da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Águeda, que vai ter lugar no próximo dia 07 de setembro, uma 

vez que este ano os respetivos Comissários aprovaram realizar esta atividade nas 

instalações do referido Centro,  que é o representante das IPSS/ONG, na Comissão 

Alargada  da CPCJ.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA 326/18 - ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA E ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO APRESENTADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA, 

NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO “FESTAS NA VILA 2018” --------------- 

---------Seguidamente,  por proposta do Sr. Presidente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar este assunto.  ------------------------------------------------------------------ 

----------DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 327/18 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 

QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DE VIDRO DE VIATURA COM MATRICULA 17-

88-UT, PARTIDO EM SEQUÊNCIA DE PROJEÇÃO DE PEDRA NO DECURSO DE 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR TRABALHADORES DA AUTARQUIA NA VIA 

PUBLICA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ratificação o despacho do Sr Presidente, datado de 13 de julho último, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou o pagamento da 

importância de 102,40€ ao Sr Carlos Alberto Baptista Guerra, proprietário da viatura 

com a matricula 17-88-UT, correspondente ao valor da substituição de um vidro 

quebrado por uma pequena pedra, projetada no decurso de trabalhos de manutenção 

de jardins na cidade, com recurso a roçadora mecânica. ------------------------------------- 
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----------PROPOSTA 339/18 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. VICE-

PRESIDENTE QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO DE VIDRO DE VIATURA COM A 

MATRICULA 24-DH-92, PARTIDO EM SEQUÊNCIA DE PROJEÇÃO DE PEDRA NO 

DECURSO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR TRABALHADORES DA 

AUTARQUIA NA VIA PUBLICA ----------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificação o despacho do Sr Vice Presidente, datado de de 01 de 

agosto corrente, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 

aprovou o pagamento da importância de 85,82€ à Sr.ª Mª Manuela Silva, proprietária 

da viatura com a matricula 24-DH-92, correspondente ao valor da substituição de um 

vidro quebrado por uma pequena pedra, projetada no decurso de trabalhos de 

manutenção de jardins na cidade, com recurso a roçadora mecânica. -------------------- 

---------- BENEFÍCIOS DE REABILITAÇÃO URBANA ----------------------------------------- 

-----------PROPOSTA 328/18 - ORU (OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA) ----- 

-------- Analisado todo o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA - ORU que se 

encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, e 

submeter a mesma a discussão publica, por um período de 20 dias, a contar do 

quinquagésimo dia posterior à publicação em Diário da Republica, nos termos do 

disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2105 de 14 de maio. ------------------------- 

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

---------PROPOSTA 331/18 - ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO 2ªFASE 

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

indeferir cinco das vinte e sete candidaturas apresentadas ao Subsídio ao 

Arrendamento – 2.ª fase, por não reuniram critérios para aprovação, conforme consta 

da referida proposta, e atribuir subsidio às restantes vinte e duas candidaturas, nas 

condições constantes na tabela que foi presente e que se encontra arquivada junto à 

agenda desta reunião, no montante de 24.381,00€. -------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 332/18 - ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO EM REGIME DE RENDA 

APOIADA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista o descrito na proposta que foi presente, realojar o munícipe Júlio Ximens de 

Oliveira na moradia n.º 22, na Urbanização de Vale Domingos, freguesia de Águeda, 

em Regime de Renda Apoiada. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 337/18 - CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA: APROVAÇÃO DE 

PREÇOS DOS BILHETES E ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ----------------- 

Prosseguindo os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da programação cultural 

do Centro de Artes de Águeda, para os meses de setembro a dezembro de 2018 e 

deliberou, por unanimidade, depois de devidamente analisado todo o documento, 

aprovar os preços dos bilhetes para os espetáculos a realizar naquele espaço, 

conforme quadro em anexo à proposta respetiva, que se encontra arquivada na 

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

----------Adicionalmente, e considerando a existência de três espetáculos associativos 

previstos na programação, a Câmara deliberou, também por unanimidade, aprovar os 

seguintes apoios financeiros: ------------------------------------------------------------------------- 

---------- 5.000,00€ à Pauta Humana – Associação Cultural pela realização do 

espetáculo “Flauta de Bloco” e o workshop “Dança Popular Pernambucana: facetas, 

técnicas e movimentos”; ------------------------------------------------------------------------------- 

----------9.075,00€ à União de Bandas de Águeda pela realização do concerto 

comemorativo do 30.º Aniversário da coletividade, sendo que este valor envolve o 

cachet do artista Carlos Guilherme, do Maestro Pedro Neves e dos músicos; ---------- 

----------10.000,00€ à Banda Marcial de Fermentelos pela realização do concerto 

“Marcial Entre Amigos da Nossa Terra” no âmbito do 150.º Aniversário da 

coletividade, sendo que este valor envolve o cachet dos músicos. ------------------------- 

----------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO ----------------------------------------- 

--------- Não teve lugar este período de intervenção do publico, porque o munícipe, 

que esteve presente desde o inicio dos trabalhos, se retirou quando terminou a 

analise dos assuntos constantes da Ordem do Dia. -------------------------------------------- 

---------Eram 15 horas  e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, ANA ISABEL 

SERRANO Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.------ 

 

15/18,1 2018-07-30


		2018-09-10T15:21:10+0100
	ANA ISABEL SERRANO DA SILVA


		2018-09-11T11:58:30+0100
	JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA




