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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 22/12 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

 

 

---------Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e doze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

de GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, MANUEL CORREIA MARQUES e CARLA JACINTA GARRUÇO DE 

ALMEIDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. ---------- 

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

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

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

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos 

Senhores Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e BRITO ANTÓNIO 

RODRIGUES SALVADOR. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------

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

VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de trabalhos o Sr. Presidente principiou por comunicar 

que esteve reunido com a Direção do Centro Hospitalar do Baixo Vouga para se 

inteirar das obras que se pretendem realizar no Hospital de Águeda e das perspetivas 

de financiamento das mesma através do QREN, e que percebeu, por parte da referida 

Direção, alguma preocupação quanto à concretização do financiamento não sendo 

possível, sem isso, executarem-se as obras previstas. -------------------------------------------

--------- Disse, também, o Sr. Presidente que pensa que as dificuldades de 

financiamento se devem a falta de vontade política, porque entende que dinheiro 

existe, muitos outros projetos têm vindo a ser comparticipados e o setor da saúde 

também deverá ser apoiado, se houver vontade e empenho por parte das entidades 

intervenientes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nesta perspetiva, acrescentou o Sr. Presidente, que comunicou à Direção do 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga que a Câmara estaria na disposição de 

comparticipar com 15% do valor das obras, até ao montante de 3 milhões de Euros, no 

caso das obras virem a ser contempladas com financiamento de Fundos Europeus. ----
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--------- O Sr. Vereador Manuel Marques, que interveio a seguir, referiu-se à construção 

da Variante à EN 333, de Águeda a Mamodeiro, que já teve comparticipação 

financeira de Fundos Europeus garantida e que não foi executada, o que lamenta, 

porque é uma obra prioritária para o Município e considera que, na altura, não foram 

desencadeados todos os esforços para que a obra fosse concretizada. --------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Manuel Marques disse que 

apoiava as iniciativas tomadas pelo Sr. Presidente relativamente às obras do Hospital, 

e que, na sua opinião, o Executivo Municipal deve-se empenhar para que as mesmas 

sejam realizadas, ainda que a Câmara tenha que comparticipar com maior apoio 

financeiro que o anunciado pelo Sr. Presidente. ---------------------------------------------------

--------- De seguida, o Sr. Manuel Marques referiu algumas notícias que têm circulado 

acerca da eventual privatização dos serviços de distribuição domiciliária de água e da 

rede pública de saneamento para dizer que entende que estes setores, que pela sua 

natureza desempenham uma função de âmbito social, têm que ser públicos, pelo que 

apela ao Sr. Presidente e ao Executivo para que ponderem essa questão. ----------------

--------- Relativamente ao pedido formulado pelo Sr. Vereador Manuel Marques, o Sr. 

Presidente comunicou que também entende que os serviços de distribuição de água e 

rede de saneamento devem ser públicos e que tudo fará para que assim continuem. ---

--------- Prosseguindo este ponto da Ordem de Trabalhos, a Sra. Vereadora Carla 

Jacinta quis saber a situação das obras a desenvolver pela AdRA no Concelho de 

Águeda, tendo o Sr. Vice-Presidente informado que se espera, para breve, o início da 

1ª fase das obras, estando neste momento a Câmara a desenvolver processo para 

compatibilização da reposição dos pisos nas valas que forem abertas para a execução 

dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Retomando o uso da palavra, a Sra. Vereadora Carla Jacinta quis saber como 

está a decorrer a venda de terrenos no Loteamento Empresarial do Casarão, se tem 

havido empresas a manifestar interesse em adquirir lotes. O Sr. Presidente informou 

que algumas empresas interessadas em adquirir lotes se têm dirigido à Câmara a 

colocar questões relacionadas com dificuldades no financiamento dos projetos pelo 

que a Câmara, tendo em vista colmatar algumas dessas situações, está a diligenciar a 

alteração do respetivo Regulamento de Venda de Lotes por forma a permitir a 

cedência do Direito de Superfície dos terrenos em causa. --------------------------------------

--------- A seguir, a mesma Sra. Vereadora colocou algumas questões relacionadas 

com a elaboração do Plano de Atividades Autárquico, nomeadamente se foram tidas 

em conta as sugestões e as obras prioritárias para as Juntas de Freguesia e se estão 

previstas delegações de competências da Câmara para todas as Juntas de Freguesia. 

O Sr. Presidente comunicou que todas as Juntas de Freguesia foram ouvidas e 
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atendidas as suas pretensões acrescentando que, relativamente à Junta de Freguesia 

de Agadão, tendo em vista os fatos que são do conhecimento público, a Câmara 

apenas mantém com ela relações institucionais pelo que as obras previstas para a 

freguesia serão executadas pela Câmara não havendo, por isso, qualquer delegação 

de competências na mesma. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Face aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, a Sra. Vereadora 

Carla Jacinta apelou ao bom senso, para que a população da freguesia de Agadão 

não seja prejudicada, e reforçou a ideia de que, embora não esteja previsto qualquer 

delegação de competências, as obras previstas para a freguesia deverão executadas 

pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar este ponto das Informações, o Sr. Vice-Presidente comunicou que 

Águeda foi premiada com a Bandeira Verde ECO XXI da Associação Bandeira Azul da 

Europa (ABAE), que distingue de forma exemplar as boas práticas ambientais no 

Município, tendo atingido 70% a nível nacional, o que coloca o Município de Águeda 

nos quatro primeiros lugares. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Bandeira em causa será oficialmente hasteada no próximo dia 20, antes da 

reunião do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ---------------------------------------------------------------

--------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada a Ata da reunião anterior, tendo-se 

dispensado a sua leitura, 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. ------------------------------------

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

--------- AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO-

-------- Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas se 

encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentado deficiências, indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se devam 

responsabilizar as firmas adjudicatárias, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder à liberação das cauções respetivas, nas percentagens indicadas, em 

conformidade com o disposto nos nº 2 e 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 

22 de agosto: - -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Arranjos Exteriores à Biblioteca de Águeda – liberação de 30% da caução 

(proposta 545/12); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pavimentação da Rua do Cabeço em Vale Domingos – liberação de 60% da 

http://www.abae.pt/home/inicio.php
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caução (proposta 546/12); -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pavimentação da Rua da Ossela, na zona industrial, em Oronhe – liberação de 

60% da caução (proposta 547/12); --------------------------------------------------------------------- 

--------- Emissário de São Tiago, Borralha – liberação de 60% da caução (proposta 

549/12); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Requalificação da rua de Santo António em Serém - Macinhata do Vouga – 

liberação de 60% da caução (proposta 562/12); ---------------------------------------------------- 

--------- Arranjo Urbanístico da Av. José Augusto Seabra, em Aguada de Baixo – 

liberação de 60% da caução (proposta 564/12); ---------------------------------------------------- 

--------- Repavimentação da Urbanização do Souto do Rio – Agueda – liberação de 

60% da caução (proposta 565/12); --------------------------------------------------------------------- 

--------- Repavimentação da Rua Correia Miranda, em Travassô – liberação de 60% da 

caução (proposta 566/12);--------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Repavimentação da Rua da Boavista, em Belazaima do Chão – liberação de 

60% da caução (proposta 567/12); --------------------------------------------------------------------- 

--------- Extensões da Rede de Saneamento doméstico no Concelho - Travessa da 

Tapada Velha - Rede de Águas Pluviais – liberação de 60% da caução (proposta 

568/12); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pavimentação da Rua do Moinho do Vento, em Belazaima do Chão – liberação 

de 60% da caução (proposta 569/12); ----------------------------------------------------------------- 

--------- Repavimentação da Rua do Cabeço em A-Dos-Ferreiros e Rua Central no 

Ventoso, Préstimo – liberação de 60% da caução (proposta 570/12); ------------------------ 

--------- Pavimentação dos Arruamentos Públicos Envolventes ao Centro Paroquial, em 

Fermentelos – liberação de 60% da caução (proposta 571/12); -------------------------------- 

--------- Repavimentação da Rua do Canto da Carvalha – liberação de 60% da caução 

(proposta 572/12); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Repavimentação da rua da Casa do Povo, em Valongo do Vouga – liberação 

de 60% da caução (proposta 577/12); ----------------------------------------------------------------- 

--------- Reposição de piso na Travessa Canto da Carvalha, em Fermentelos – 

liberação de 75% da caução (proposta 578/12). ---------------------------------------------------- 

--------- Relativamente às empreitadas que se seguem, as deliberações foram tomadas 

por maioria, uma vez que os Senhores Vereadores Carla Jacinta e Manuel Marques, 

por uma questão de coerência com as posições que sempre tomaram acerca destas 

duas obras, votaram contra a resolução: ------------------------------------------------------------ 

--------- Repavimentação da Estrada Real - 2ª fase, nas freguesias de Águeda e 

Borralha – liberação de 90% da caução (proposta 548/12); -------------------------------------
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--------- Pavimentação e repavimentação de vias do concelho - Águeda - 2ª fase – 

liberação de 30% da caução (proposta 563/12). ---------------------------------------------------- 

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

ERROS E OMISSÕES  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 19 de novembro último, que aprovou os 

mapas de Trabalhos a Mais, de Trabalhos a Menos e de Suprimento de Erros e 

Omissões da obra de Construção do Relvado Sintético no Campo 1º de Maio, em 

Macinhata do Vouga, a que se refere a proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, bem como autorizou 

a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos por um período de 10 dias 

(proposta 550/12). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- AUTO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS --------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado do dia 12 do passado mês de novembro, 

que aprovou o Auto de Suspensão dos trabalhos da obra de Construção do Relvado 

Sintético no Campo 1º de Maio, em Macinhata, nos termos da proposta e 

documentação que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião (proposta 580/12). -------------------------------------------------- 

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

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Manuel Marques e Carla Jacinta de Almeida, aprovar o Auto de Revisão 

de Preços nº 8, provisória, da obra de Regeneração Urbana – Requalificação do 

Espaço Público da Cidade - Av.ª Dr. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua José Sucena, no valor de 2.719,46€ (proposta 581/12). ------- 

--------- ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------ 

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A AUTARQUIA E A FEDERAÇÃO 

DE FOLCLORE PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo 

de Colaboração a celebrar com a Federação de Folclore Português, com vista à 

melhoria do serviço prestado por ambas as entidades no âmbito da recolha, 

preservação e divulgação do património cultural e tradicional do Município (proposta 

552/12). --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

---------Analisada a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara, deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a isenção do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxas a cobrar 

pela utilização das Piscinas Municipais, aos atletas da ARCOR que alcançaram os 

títulos de Campeões Nacionais e aos atletas que integram a equipa da Seleção 

Nacional na modalidade de canoagem (proposta 553/12). -------------------------------------- 

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

-------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

das propostas que foram presentes e conforme o previsto no artigo 26º da Lei nº 64-

B/2011, de 30 de dezembro, que estabelece o Orçamento de Estado, conferir parecer 

prévio favorável e autorização, em conformidade com o previsto no artigo 18º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38º do 

Código dos Contratos Públicos, para a contratação das aquisição de serviços a seguir 

mencionadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Auditoria energética, certificação energética e da qualidade do ar interior e 

Plano de Racionalização Energética das Piscinas Municipais, do Estádio Municipal, do 

Fórum da Juventude e da Biblioteca Municipal – ratificação de Despacho do Sr. Vice-

Presidente (proposta 554/12); --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Técnico Superior de Serviço Social (proposta 556/12); --------------------------------- 

--------- Técnico Superior de Serviço Social (proposta 557/12); --------------------------------- 

--------- Elaboração do Plano Municipal de Redução de Ruído para o Concelho de 

Águeda (proposta 558/12). ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ----------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento 

do horário de funcionamento do Bar denominado “Tantas Coisas Até Às Tantas” sito 

na rua Vasco da Gama, nº 70, em Águeda, para as sextas, sábados e vésperas de 

feriado, até às 04:00 H (proposta 555/12). ----------------------------------------------------------- 

--------- EDUCAÇÃO – PAGAMENTO A AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS --------------- 

--------- TAXA DE TELEFONE E IMPULSOS ------------------------------------------------------- 

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

da proposta que foi presente e se arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião, atribuir aos Agrupamentos de Escolas constantes da mesma, a verba 

de 13.626,12 €, destinada ao pagamento de despesas de telefone relativas ao ano 

letivo 2012/2013 nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 

Concelho (proposta 573/12). ----------------------------------------------------------------------------- 
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--------- MATERIAL DIDÁTICO / TONERS ----------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta que foi 

presente e se arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, atribuir 

aos Agrupamentos de Escolas constantes da mesma, as verbas mencionadas, no 

montante de 16.827,81 €, destinada á aquisição de tinteiros/toners no ano letivo de 

2012/2013 (proposta 575/12).---------------------------------------------------------------------------- 

--------- PRÉMIOS ESCOLARES CÂMARA MUNICIPAL DE ÀGUEDA --------------------- 

--------- INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ------------------------ 

--------- Tendo em vista o exposto na proposta que foi presente e se encontra 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com os critérios de seleção utilizados e atribuir, 

relativamente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, os dois prémios, no 

valor de 500,00€ cada, aos melhores formandos, Tiago Daniel Matos Pedro, na 

modalidade de Aprendizagem do Curso “Técnico de Maquinação e Programação 

CNC” e ao melhor formando Joaquim dos Santos Silva, na modalidade de EFA – Nível 

Secundário do Curso de Técnico Instalador de Sistemas Solares Térmicos (proposta 

574/12).---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES --------------------------------------------- 

--------- APROVAÇÃO DE MINUTA DE ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO ------------------- 

--------- Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a Minuta das alterações ao Protocolo de Parceria entre a 

Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal os Municípios de Alvaiázere, 

Ansião, Penela, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Mealhada, Anadia, Águeda e Albergaria-

a-Velha, no âmbito do Caminho Português de Santiago – Centro de Portugal (proposta 

576/12).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------A seguir, a Câmara, considerando o interesse do projeto “Dá-me Asas”, 

desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Águeda, deliberou, por unanimidade, 

isentar todos os alunos com necessidades educativas especiais, pertencentes ao 

Agrupamento e que participem no referido projeto, do pagamento de taxas inerentes à 

utilização das Piscinas Municipais (proposta 579/12). -------------------------------------------- 

---------  LUTO MUNICIPAL E VOTO DE PESAR -------------------------------------------------- 

--------- Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

Despacho do Sr. Presidente, datado de 24 do passado mês de novembro, que 

determinou Luto Municipal no dia 25, pelo falecimento do antigo Presidente da Junta 
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de Freguesia de Fermentelos e Vereador Municipal, Amílcar de Lemos Dias. -------------

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Amílcar de Lemos Dias (proposta 559/12). ---------------------------------     

--------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR -------------------------------------------------------------------- 

--------- PROGRAMA EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR -------------- 

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

da proposta que foi presente e se arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião, aprovar a atualização do Acordo de Cooperação celebrado entre a 

Câmara Municipal de Águeda e a Direção Regional de Educação, em julho de 1998, 

com o objetivo de apoiar as famílias na tarefa da educação da criança, visando a 

sua integração equilibrada na sociedade e preparando-a para uma escolaridade 

bem-sucedida (proposta 582/12). ------------------------------------------------------------------- 

--------- DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do valor de 105,00€ a cada uma das Instituições “O Mágico” e “O Catraio”, para 

apoio à contratação do pessoal não docente que assegura o programa das 

Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, relativa ao 

mês de dezembro (proposta 583/12). -------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, um subsídio no valor de 3.300,00 €, 

destinado a comparticipar a aquisição de Serviço de Psicologia para 

acompanhamento psicológico a alunos das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

pré-escolar da sua área de abrangência, em complemento do trabalho desenvolvido 

pelo Gabinete de Psicologia da Câmara Municipal de Águeda (proposta 588/12). ---- 

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

--------- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E A LAAC ----- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar, com a LAAC 

- Liga dos Amigos de Aguada de Cima, um protocolo de Colaboração, nos termos 

da minuta que foi apresentada e aprovada e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, e que tem por finalidade assegurar o 

transporte de alunos da referida freguesia, contribuindo assim para a criação de 

condições de acesso destes à escolaridade obrigatória (proposta 584/12). -------------  

--------- REGULAMENTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------- 
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--------- ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR ---------------------------------------- 

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

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, os artigos 114º e 119º do 

Código de Procedimento Administrativo e a alínea a) do nº 6 do artigo 64º, da Lei 

nº169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, aprovar a alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda, designadamente o Anexo V, da parte C1, 

onde são enumeradas as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, nos 

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

Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 585/12). --------------------------- ----

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 

53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal. ------------ 

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

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

--------- Tendo em vista a proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião e, ainda, as explicações dadas 

pelo Sr. Vereador João Clemente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

receções provisória e definitiva das obras de urbanização relativas à operação de 

loteamento sito no Lugar da Forcada, na Freguesia de Aguada de Cima, a que se 

refere o processo nº.8/2000, propriedade da firma Sociedade de Construções 

Almeida & Castro, Lda. (proposta 560/12). ------------------------------------------------------- 

--------- DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO --- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de analisar o 

parecer técnico emitido, deferir o pedido de construção de sede, requerido pela 

Irmandade de São Geraldo, com sede na Rua da Cancela, em Bolfiar, na Freguesia 

de Águeda, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, não obstante a 

proposta não contemplar lugares de estacionamento público, de forma a dar 

cumprimento ao disposto no artigo 66º do Regulamento do PDM (proposta 561/12).  

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

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 

da alínea b), do artigo 18º / I, do Código Regulamentar do Município de Águeda, 

isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de Águeda do pagamento de taxas relativas à 

ocupação da via pública com andaimes, por motivo de obras no edifício sito na 

referida Rua Arcebispo Primaz, no valor de 1.350,00 € (proposta 586/12). -------------- 
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--------- Foi, também, deliberado, por unanimidade, isentar Mário Patrício Almeida 

Martins, residente na Rua da Escola, em Catraia de Assequins, na freguesia de 

Águeda, do pagamento de taxas, ao abrigo da alínea a), do artigo 19º / I, do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, no valor de 475.00€, relativas à construção 

de habitação, em virtude de ter cedido gratuitamente 300,15m2 de terreno à Câmara 

Municipal, para integração no domínio público municipal (proposta 587/12). ------------ 

---------- ASSUNTOS URGENTES ------------------------------------------------------------------ 

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se revestem os mesmos, 

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, e na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, 

que se inclua na Ordem de Trabalhos desta reunião os assuntos que se seguem, 

tendo todos os Membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se 

passou, de imediato, à sua análise: ----------------------------------------------------------------- 

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

--------- MINUTA DE CONTRATO ADICIONAL --------------------------------------------------- 

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

Despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 23 de novembro do presente ano, 

através do qual procedeu à aprovação da minuta do 2º contrato adicional da 

empreitada de “Construção do Relvado Sintético no Campo 1º de Maio”, em 

Macinhata do Vouga (proposta 589/12). ----------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS A PARCEIROS RELATIVAS À 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA ----------------------------------------------------------- 

--------- Considerada a proposta que foi presente, em que é mencionada a 

necessidade de proceder a acertos relativos às transferências dos meses de 

novembro e dezembro, no âmbito do pagamento do IVA à funcionária que assegura 

o serviço de componente de apoio à família no Jardim-de-infância da Trofa, que se 

encontra ao encargo dos PIONEIROS, Associação de Pais de Mourisca do Vouga, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência da importância de 

406,05€ para a referida Associação, correspondente à importância em falta 

(proposta 590/12).---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram onze horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que eu, Ana 

Cristina Martins Tomás, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, em 

regime de substituição, redigi e subscrevo. ---------------------------------------------------------- 
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