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ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 21/19 DO EXECUTIVO 

      REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

---------Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove, 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, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE,  PAULO ALEXANDRE GUERRA 

AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL GAMA DUARTE e  ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, 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 a falta dada pela Sr.ª Vereadora Elsa 

Corga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Dando início a este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou da forma 

como decorreu a viagem da comitiva da cidade de Águeda que se deslocou à cidade 

de Newark para participar nas celebrações do 25.º aniversário do Núcleo Humanitário 

de Águeda, onde se realizou um jantar e outras iniciativas para angariação de fundos 

destinados à reparação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, interveio o Sr. Vereador Antero Almeida para dizer que na rua 

Joaquim Valente de Almeida, junto à Escola Adolfo Portela, na hora de entrada e 

saída dos alunos naquele estabelecimento de ensino, torna-se quase impossível 

circular, devido ao elevado número de automóveis que ali param, ocupando toda a via, 

opinando que, uma vez que o passeio existente no lado oposto à escola nunca é 

utilizado, se desfaça o mesmo e o espaço que ocupa serviria para alargamento da via, 

permitindo, dessa forma, que mesmo com uma viatura parada, houvesse espaço para 

o trânsito circular. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção o mesmo Sr. Vereador comentou as 

dificuldades de circular na cidade, realçando alguns casos mais críticos, 

nomeadamente na rua Manuel Alegre, junto ao restaurante “O Típico” no cruzamento 

das ruas Eng.º José Bastos Xavier com a rua Dr. Dionísio Pinheiro, devido a 

sinalização confusa. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------A terminar a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador referiu-se a emails que 

tem mandado para a Câmara, a solicitar informação de que necessita, aos quais não 

lhe é dada qualquer resposta, o que denota uma falta de respeito por um membro do 

Executivo e contraria todos os princípios de colaboração que o Sr. Presidente  defende 

que deveriam existir no executivo. ------------------------------------------------------------------- 

--------A propósito das dificuldades de circulação na cidade, o Sr. Presidente informou 

que as alterações operadas na rua Adolfo Portela estão a dar resultado, que ainda 

existe um ou outro automobilista que transgride mas, aos poucos, a situação vai-se 

regularizando. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Informou, também, o Sr. Presidente, que a abertura ao trânsito da rua dos 

Bombeiros não acarretou a hecatombe que se vaticinou na altura, devido ao 

cruzamento dos carros que circulam naquela rua com os que circulam na rua Armando 

Castela com destino à rua Adolfo Portela e ao estacionamento da Câmara, 

acrescentando que, concluídas as obras em curso, se poderá pensar em nova 

orientação de trânsito, ponderando-se com os resultados obtidos e as necessidades 

que então se farão sentir.------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, tanto o Sr. Vereador Antero Almeida como o Sr. Vereador António 

Duarte afirmaram que têm observado dificuldades de trânsito na Avª Dr. Eugénio 

Ribeiro, devido à pouca largura da via e estacionamento de trânsito sendo, em 

algumas situações difícil uma viatura de socorro aceder a edifícios naquela artéria da 

cidade mas que, segundo dizem, com o alargamento de apenas um metro da via , já 

permitiria o estacionamento habitual, a circulação rodoviária e o acesso a viaturas de 

socorro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que não entende que 

o largo Dr. António Breda esteja todo relvado, que não tem qualquer utilização e não 

seja, parte dele, transformado em parque de estacionamento de que tanto se carece 

no local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Disse, também, o Sr. Vereador Paulo Seara, que deve ser ponderado o sentido 

de trânsito da rua Adolfo Portela, porque se observa que, não obstante a alteração da 

sinalética no local, ainda há muitos veículos que circulam no sentido norte/sul, o que 

denota que é esse o sentido que mais convém aos munícipes, acrescentando que, 

relativamente à rua dos Bombeiros, é do parecer que deveria ter apenas um sentido, 

do largo da Venda Nova para a rua José Sucena, com escoamento do trânsito pela 

rua Luís de Camões, que tanto beneficia quem se dirige à EN1 como quem vai pela 

EN 230, em direção a Paredes, Casaínho etc. --------------------------------------------------- 

---------De seguida, o Sr. Presidente informou o Sr. Vereador Antero Almeida de que se 

vai entregar o documento que solicitou por e-mail, tendo o Sr. Vereador replicado que, 
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não obstante o facto de não lhe terem remetido o documento que solicitou, de que 

precisava, o que mais o melindrou e considera uma falta institucional importante, foi o 

facto de nem sequer lhe responderam. ------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara solicitou as cópias das 

faturas de aquisição de telemóveis, de material informático e de gastos com refeições 

com valor superior a 75,00€, referentes ao último mandato do Executivo, porque, 

segundo afirmou, ficou com dúvidas quanto a algumas despesas que viu pagas com 

os cartões de crédito usados pelo Presidente e Vereadores em regime de 

permanência. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Solicitou, também, o mesmo Sr. Vereador que sejam enviadas cópias das 

ações intentados pelo município contra as firma adjudicatários da obras na cidade, 

nomeadamente, na rua Luís de Camões e rua José Bastos Xavier, por incumprimento 

dos prazos contratuais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador  de que se está a ponderar a 

situação, que o setor jurídico do município está a estudar o assunto, por forma a que 

não haja problemas que possam prejudicar as comparticipações financeiras de que  

essas obras beneficiaram. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara solicitou que lhe fosse 

informado do estado em que se encontra o Estudo adjudicado à firma Ernest & Yong 

sobre a atratividade do concelho de Águeda, dos processos referentes às aquisições 

no Bazar do Desporto e do processo de obras da firma JADE ------------------------------- 

---------Sobre a entrega de cópia do processo de obras da firma JADE o Sr. Vereador 

João Clemente disse que nada tem a opor a que o mesmo seja entregue ao Sr. 

Vereador, em papel, em pen, por e-mail, da forma que entender melhor, mas que o 

mesmo não será facultado com o seu login. ------------------------------------------------------- 

---------Colocadas algumas dúvidas sobre a entrega de cópia do referido processo   

poder originar o incumprimento da Lei da Proteção de Dados Pessoais, o Sr. 

Presidente sugeriu que se pedisse parecer sobre o assunto e em caso de não haver 

qualquer desconformidade, que se fornecesse a cópia solicitada pelo Sr. Vereador. -- 

---------Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara referiu que na escola 

Marques Castilho e na de Fermentelos, por terem criado uma tarde livre além da que 

estava prevista, não tendo sido acautelado o transporte para esse horário, as crianças 

ficam na escola desnecessariamente, sem terem aulas, todo o dia, pelo que propõe, 

para remediar essa situação, solicitar o apoio das IPSS’s do Concelho no sentido de 

transportarem aqueles alunos no final das aulas.------------------------------------------------- 

---------Reforçando o que disse o Sr. Vereador, o Sr. Presidente referiu que, 

efetivamente, foi uma má decisão daqueles estabelecimentos escolares terem,  
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unilateralmente, alterado os horários que estavam estabelecidos, quando a Câmara já 

tinha aprovado os circuitos dos transportes escolares, o que originou um grande 

transtorno para os alunos abrangidos. -------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador António Duarte questionou o Sr. Presidente, no sentido 

de ser informado se já foi feita a consulta, e em que termos, relativamente à solicitação 

que fez, no sentido de ser pedido parecer à CCDRC sobre o procedimento da Câmara 

a propósito de um Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho e  de um Congresso 

da Unidade de Saúde Publica e da ACT do Baixo Vouga, realizados no Centro de 

Artes de Águeda, e o fornecimento de Catering nos eventos referidos. -------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador António Duarte perguntou se já 

foi aferido se há ou não alguma irregularidade na proposta de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda nos moldes que em foi 

apresentada ao executivo. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara parabenizou os 

atletas a seguir indicados, que praticam desporto no Concelho de Águeda, pelo 

sucesso alcançados nas respetivas modalidades e por terem sido galardoados na 

Gala organizada pelo Jornal da Bairrada em parceria com a Câmara Municipal de 

Anadia, onde se pretendeu premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, equipas, 

dirigentes desportivos, treinadores e entidades que mais se destacaram na prática das 

suas modalidades em toda a Bairrada, ou seja, nos concelhos de Anadia, Oliveira do 

Bairro, Águeda, Cantanhede, Mealhada e Vagos, na época desportiva de 2018/2019:  

--------Associação Gímnica de Águeda, Paulo Lino, Luís Tavares, Pedro Correia, João 

Branco, Vasile Sava, André Vieira, Sandra Cruz, Ana Petinga, equipa sénior feminina 

do Recreio Desportivo de Águeda Fábio Simões, Carla Martinho, Hugo Costa, 

Elisabete Pereira, Celso Moreira, Luís Miguel, Hugo Ramalho, Pedro Carvalho, André 

Santos, António Brinco, António Monteiro, Mariana Carvalho, Beatriz Oliveira, equipa 

sénior feminina do GICA, Daniela Santos, Vasco Titorov, Maria Tavares e Micael 

Titorov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DA REUNIÃO N.º 11/19 ------------------------------ 

--------- A seguir, foram colocadas à aprovação dos presentes nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as atas da última reunião e da reunião n.º 11/19, tendo-se 

verificado que foram ambas aprovadas por unanimidade. ------------------------------------- 

-------- A sua leitura foi dispensada, uma vez que foram disponibilizadas 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. ---------------------------------- 
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--------OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------- 

 --------PROPOSTA 505/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

3-PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO SENHORA DA SAÚDE, 

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

 ----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Revisão de 

Preços n.º 3 - Provisória, processado nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de janeiro, e com base no disposto no artigo 300.º do Código dos 

Contratos Públicos, no montante de 378,98€ ao qual será adicionado o IVA, referente 

à empreitada de Requalificação do Largo Senhora da Saúde, freguesia de 

Fermentelos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores  

Paulo Seara, António Duarte e Sr. Vereador Antero Almeida, tendo o Sr. Presidente 

usado o seu voto de qualidade.------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida disse que, relativamente a este assunto, 

quer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que 

vota contra qualquer Proposta. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------PROPOSTA 506/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

5 - PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, aprovar o Auto de Revisão de 

Preços n.º 5 - Provisória, processado nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de janeiro, e com base no disposto no artigo 300.º do Código dos 

Contratos Públicos, no montante de 1.145,65€ ao qual será adicionado IVA, referente 

à empreitada de Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias. ---------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores  

Paulo Seara, António Duarte e Sr. Vereador Antero Almeida, tendo o Sr. Presidente 

usado o seu voto de qualidade.----------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida disse que, relativamente a este assunto, 

quer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que 

vota contra qualquer Proposta. ----------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 507/19 . APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

11 - PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ GUSTAVO PIMENTA 

E RUA ENG. JOSÉ BASTOS XAVIER -------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, aprovar o Auto de 

Revisão de Preços n.º 5 - Provisória, processado nos termos do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, e com base no disposto no artigo 300.º do 

Código dos Contratos Públicos, no montante de 1.145,65€ ao qual será adicionado o 
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IVA, referente à empreitada de Requalificação de Edifícios para Residências 

Universitárias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores  

Paulo Seara, António Duarte e Sr. Vereador Antero Almeida, tendo o Sr. Presidente 

usado o seu voto de qualidade.------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida disse que, relativamente a este assunto, 

quer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que 

vota contra qualquer Proposta. ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 508/19 - APROVAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS, POR LOTES, EM A-DOS-FERREIROS, RAIVO E VALONGO DO VOUGA  -------

--Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos da proposta que foi 

presente, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, o Anúncio do 

Procedimento e respetivo Programa de procedimento da Empreitada de 

“Pavimentação e Repavimentação de Vias, por lotes, em Á-dos-Ferreiros, Raivo e 

Valongo do Vouga ” . ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional, nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 111 – B/2017, de 31 de agosto, com vista a dar 

cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, conjugado com o disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99 de 08 de junho, em que as peças de 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: www.acingov.pt;-------------- 

---------Aprovar a decisão de contratar e autorizar a respetiva despesa, em 

conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, conjugado com o definido na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------- 

---------Aprovar a constituição do júri do procedimento, nos termos em que foi proposto 

e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º do 

Código dos Contratos Públicos, a delegar-lhe todas as competências necessárias à 

gestão do procedimento, designadamente: -------------------------------------------------------- 

 --------Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º); ---- 

---------Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os 

quais serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 50.º).-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Aprovar a declaração do gestor do contrato para efeitos de execução do 

mesmo, nos termos do artigo 290.º – A do CCP. ------------------------------------------------ 

---------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 514/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 1 - REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM FERMENTELOS, 

ÁGUEDA, RECARDÃES, MOURISCA DO VOUGA E VALONGO DO VOUGA --------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou aprovar o mapa de trabalhos 

complementares n.º 1, elaborado nos termos dos artigos 370.º, 373.º, 374.º, 378.º e 

379.º do Código dos Contratos Públicos, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, referente à empreitada de Repavimentação de 

Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga, 

que contempla os seguintes valores: ---------------------------------------------------------------- 

---------Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços de contrato: 

17.772,19 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços de acordo: 

660,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Trabalhos complementares circunstâncias não previstas a preços contratuais 

(responsabilidade do município 100%): 20.235,60€; -------------------------------------------- 

----------Trabalhos a menos: 16.942,56€  ----------------------------------------------------------- 

A todos estes valores será adicionado o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista o volume dos trabalhos complementares a 

executar, prorrogar o prazo para  a execução da obra por um período de 30 dias. ----- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores  

Paulo Seara, António Duarte e Sr. Vereador Antero Almeida, tendo o Sr. Presidente 

usado o seu voto de qualidade.------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida disse que, relativamente a este assunto, 

quer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que 

vota contra qualquer Proposta. ------------------------------------------------------------------------ 

 -----------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ------------------------------------- 

--------PROPOSTA 509/19 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO ESCOLAR “CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA” - MELHOR ALUNO DA ESCOLA SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA E GESTÃO DE ÁGUEDA – 2018/2019 ----------------------------------------- 

--------Face ao exposto no proposta que foi presente e tendo em vista o disposto no n.º 

3 do Artigo 5º/G2 e alínea c) do artigo 3.º/G2, do Código Regulamentar do Município 

de Águeda, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o prémio Escolar “Câmara 

Municipal de Águeda”, no valor de 1.000,00€, à melhor aluna da Licenciatura em 

Gestão, Comercial (1ºciclo), Alicia da Silva Lourenço Paciência. ---------------------------- 
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---------PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 511/19 - EXPOSIÇÃO SOBRE ESTRAGO EM CARRO NA RUA 

DA VARIANTE RECARDÃES BARRO - PEDRO ABRANTES ------------------------------- 

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

disposto no art.º 2, n.º 1 do Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, 

pagar a Pedro Miguel da Silva Abrantes, a titulo de indemnização, a importância de 

122,24 €, correspondente ao custo da reparação dos danos que sofreu na sua viatura 

de matricula 65–DB–71 (pneu e jante) resultante do batimento num buraco não 

sinalizado, que existia no piso da Variante Recardães/Barrô. -------------------------------- 

---------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 515/19 - 10ª ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos da alínea k) do nº 

1 do artigo 33º do nº 1 do artigo 25º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto nas 

alíneas b) e g) do nº 1 do artigo 25º do mesmo diploma legal, a 10ª Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda, e sua republicação, que foi presente e 

aprovada e se encontra arquivada na Aplicação informática, junto à Agenda desta 

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

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. -------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 523/19 - REGULAMENTO CONCESSÃO REGALIAS SOCIAIS 

BOMBEIROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, tendo em vista o disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, designadamente a alínea k) do nº 1 do seu artigo 33º, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o início do procedimento conducente à aprovação do 

Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a 

publicitar na página da internet da autarquia e determinar que, no prazo de 20 dias a 

contar da data daquela publicitação, os interessados se possam constituir como tal 

e/ou apresentar os seus contributos, devendo fazê-lo por escrito para o endereço da 

autarquia ou para o e-mail: gap@cm-agueda.pt, mencionando no assunto 

“Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários”, e 

indicando o nome completo, número de identificação fiscal, morada ou sede e 

endereço eletrónico. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------Durante a análise deste assunto, tanto o Sr. Vereador Paulo Seara como o Sr. 

Vereador António Duarte, deram indicação para que os bilhetes que lhes estão 
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destinados, nos termos do respetivo Regulamento, para assistirem as espetáculos no 

Centro de Artes de Águeda, sejam entregues ao corpo ativo dos Bombeiros. ----------- 

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

---------PROPOSTA 516/19 - APOIO UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS 

DA RIBEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR --------------------------------------------------- 

 --------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e ccc) e 25.º, n.º 1, alínea j), 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a concessão de um apoio financeiro à União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira, no valor de € 25.000.00, destinado a adquirir um trator.---- 

--------Mais foi deliberado que o apoio financeiro será disponibilizado pela Câmara nos 

seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A aquisição deve ser concretizada até 16 de dezembro de 2019, com a entrega 

da respetiva fatura e cópia do documento único, devendo a Câmara ser ressarcida do 

valor disponibilizado, no caso do apoio referido não se destinar ao fim para que é 

concedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 517/19 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS - ATRIBUIÇÃO DE 

AUXÍLIOS ECONÓMICOS - 2019/2020 – 1ºCEB ------------------------------------------------ 

--------Assim, e de acordo com as candidaturas efetuadas à Ação Social Escolar, com 

vista à atribuição de Auxílios Económicos para o ano escolar 2019/2020, no âmbito do 

1º Ciclo do Ensino Básico a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

transferência de verbas no valor de 9.606,26€, distribuídos do modo que se indica aos 

agrupamentos de escolas mencionados, destinadas a comparticipar o valor das Fichas 

de Atividades aos alunos do 1.º ao 4.º ano, sendo este apoio de 100% para os alunos 

de escalão A e de 50% para os alunos de escalão B: ------------------------------------------ 

---------5.696,57 € para o Agrupamento de Escolas de Águeda;------------------------------ 

---------2.795,61 € para o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul;------------------------- 

---------1.114,08 € para o Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga.------------------

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

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

---------PROPOSTA 518/19 - SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO 2ªFASE------------------ 

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

proposta que foi presente e se encontra arquivada na aplicação informática junto à 

Agenda desta reunião, aprovar as 13 candidaturas discriminadas na mesma, nas 

condições constantes da tabela anexa à referida proposta, sendo que o apoio proposto 
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terá retroativos à data da candidatura, atingirá o montante de 11.448,16€, e terminará 

para todas as candidaturas a 31 de dezembro de 2019. --------------------------------------- 

---------PROPOSTA 519/19 - SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO AO ARRENDAMENTO 

/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, no âmbito do Subsídio ao Arrendamento, tendo em vista o 

disposto, secção III, Parte E1, da 8.ª Alteração ao Código Regulamentar do Município 

de Águeda, conforme aviso (extrato) n.º 8418/17, de 27 de julho, nomeadamente no 

estabelecido no n.º 4 do artigo 44.º/E1, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

à munícipe Ana Paula de Jesus Henriques, um apoio de 60% do valor da renda, o que 

perfaz 162,00€ mensais, durante 2 meses, ou seja com início a 1 de novembro e 

terminus a 31 de dezembro de 2019. ---------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 521/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS 

DA CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS APÓLICES E FRANQUIAS - APROVAÇÃO DE 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO CONCURSAL ---------------------------------------------------- 

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

precisos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, autorizar, em conformidade com o previsto 

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

na alínea b) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, para os 

efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, a contratação da 

prestação de serviços, conforme definido na alínea e) do n.º 2 do artigo 16.º do CCP, 

nos termos e condições da presente Proposta e Caderno de Encargos, em anexo à 

referida proposta, designada por Aquisição de Serviços de Seguros, através da 

contratação de diversas apólices e franquias, mediante aplicação de um procedimento 

por Concurso Público com Publicidade Internacional de acordo com o previsto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos.------------------------- 

 --------PROPOSTA 522/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA 

DO TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

setembro, submeter a presente proposta de aquisição de Serviços de Medicina no 

Trabalho, à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto da alínea c) do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a despesa 

seja liquidada em 36 Meses que será o prazo de vigência do Contrato. ------------------- 

---------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ----------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 510/19 -  APOIO AOS GRUPOS QUE ACOMPANHARAM AS 

VIAGENS DO COMBOIO HISTÓRICO E VISITAS AO MUSEU ----------------------------- 

---------Considerando o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em conta os critérios mencionados e o disposto nas alíneas o) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, comparticipar para a 

animação das viagens no Comboio Histórico do Vouga no ano de  2019, através de 

apoio financeiro no montante de 2700€ distribuído da seguinte forma: -------------------- 

---------Grupo de Teatro TEMA – Clube Macinhatense – 1.500,00€; ------------------------ 

---------Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga – 800,00€; --------------- 

---------Grupo Típico Cancioneiro de Águeda – 300,00€; --------------------------------------- 

---------Grupo Folclórico Região do Vouga – 100,00€; ------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 512/19 - ACEITAÇÃO PARA ANÁLISE DO RELATÓRIO DE 

EXECUÇÃO REFERENTE AO CONTRATO - PROGRAMA N.º 14/2019 NO ÂMBITO 

DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNDO MXGP - GRANDE PRÉMIO DE 

PORTUGAL QUE DECORREU DE 18 E 19 DE MAIO DE 2019 ---------------------------- 

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

em vista a justificação apresentada pela associação ACTIB - Águeda Action Club, que 

originou o atraso na entrega da respetiva documentação, aceitar o relatório de 

execução referente ao Contrato-Programa N.º 14/2019 no âmbito da organização do 

Campeonato do Mundo MXGP- Grande Prémio de Portugal, que decorreu de 18 e 19 

de Maio de 2019, para análise e consequente transferência da verba que ainda não foi 

entregue. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 520/19 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO E 

LOGÍSTICO À SOL NASCENTE – ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE ÁGUEDA, 

PELA ORGANIZAÇÃO DO “XIX FESTIVAL DA CANÇÃO & XVII GALA DOS 

PEQUENOS CANTORES” ----------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo que foi presente e que define as 

condições da parceria entre a CMA e a Sol Nascente, no âmbito da organização 

conjunta do “XIX Festival da Canção & XVII Gala dos Pequeno Cantores", que terá 

lugar no dia 9 de novembro de 2019, pelas 21h00, no Cine Teatro São Pedro. --------- 

---------Eram dezoito horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes Duarte da 

Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---- 

21/19,1 2019-10-29


		2020-03-20T13:31:49+0000


		2020-03-24T15:02:29+0000




