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ACTA NÚMERO 12/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2008. 

 

---------Aos doze dias de Junho de dois mil e oito, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, sob a 

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

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, MARIA PAULA 

GRAÇA CARDOSO, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS JORGE PICADO FRANCO. -------

--------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. --

--------- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

--------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo 

Sr. Vereador Carlos Filipe Correia Almeida, que afazeres profissionais 

impediram de participar na reunião. ---------------------------------------------------------- 

--------- CARTA EDUCATIVA ----------------------------------------------------------------- 

--------- Analisado o parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação 

acerca do assunto e as informações prestadas pelo Sr. Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o texto final da Carta Educativa para o 

Concelho de Águeda. ------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, para efeito de aprovação e executoriedade, submeter o 

presente documento à apreciação da Assembleia Municipal. ------------------------ 

--------- REGULAMENTO MUNICIPAL DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMILIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este 

assunto e agendá-lo para próxima reunião, depois de uma melhor apreciação.  

--------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR -------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior. -------------------------------------------------------------------------

---------- Depois de devidamente analisado todo o processo e o parecer emitido 

pelo Conselho Municipal de Educação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Regulamento em apreço. ---------------------------------------------------------

---------- Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do disposto na 
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alínea a) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter este assunto à 

apreciação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------- 

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

--------- De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar 

o Plano Anual de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2008/2009. ------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de concurso 

público para a adjudicação dos circuitos especiais dos transportes escolares 

nºs 26 a 37. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PLANO DIRECTOR MUNICIPAL -------------------------------------------------- 

--------- SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL -----------

-------- Analisado o parecer técnico emitido e ouvidas as explicações do Sr. 

Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: ---------------------

---------- Revogar a deliberação tomada em 11 de Setembro de 2007 

relativamente aos limites de suspensão do Plano Director Municipal de 

Águeda para o Casarão e Giesteira; --------------------------------------------------------

--------- Ao abrigo do artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-lei n.º 316/2007, de 19 de 

Setembro, proceder a nova Suspensão Parcial do Plano Director Municipal 

para as áreas de Giesteira Norte e Casarão, cuja delimitação se encontra na 

proposta de suspensão do PDM, que se junta na pasta de documentos 

referentes a este Livro de Actas, dando-se, assim, por reproduzidas. O prazo 

de Suspensão é de um ano (prorrogável por seis meses), caducando com a 

entrada em vigor dos Planos de Pormenor previstos para as áreas em causa; -

--------- Ao abrigo do artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

Setembro, proceder ao estabelecimento de medidas preventivas para as áreas 

do PDM a suspender, pelo prazo de um ano (prorrogável por seis meses) ou 

até à sua suspensão pela entrada em vigor dos Planos de Pormenor previstos 

para estas áreas e cujo articulado deverá ser o seguinte: ----------------------------

-------- 1 – As áreas sujeitas às medidas preventivas encontram-se 

identificadas nas plantas anexas. ------------------------------------------------------------

--------- 2 – Nas áreas referidas no artigo anterior ficam sujeitas a parecer 

vinculativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro as seguintes acções: ------------------------------------------------------------------
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--------- a) Operações de Loteamento e Obras de Urbanização, nos termos do 

Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, nas alterações dadas pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro. --------------------------------------------------------------

--------- b) Obras de construção, ampliação, alteração e reconstrução, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, nas alterações dadas 

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. ---------------------------------------------------

--------- 3 – As medidas preventivas vigoram pelo prazo de um ano, prorrogável 

por seis meses, caducando com a entrada em vigor dos Planos de Pormenor 

para as áreas respectivas. --------------------------------------------------------------------- 

--------- PLANOS DE PORMENOR ---------------------------------------------------------- 

--------- Analisadas as propostas apresentadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

--------- PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Revogar a deliberação tomada em 11 de Setembro de 2007 

relativamente à elaboração do Plano de Pormenor do Casarão, face à 

necessidade de alteração do limite do Plano; --------------------------------------------

---------- Ao abrigo do art. 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, proceder à 

elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do casarão, cuja 

delimitação se encontra constante na planta anexa e que ficará, também, 

arquivada na pasta dos documentos referentes ao livro de actas, com o 

objectivo de desenvolver um Parque Empresarial de Génese Municipal, sendo 

condicionada a sua elaboração à aprovação pela Assembleia Municipal da 

proposta de suspensão do Plano Director Municipal para essa área e da sua 

ratificação pelo Governo; ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Dar cumprimento ao procedimento previsto na legislação em vigor, 

nomeadamente a publicação da Deliberação do Executivo e consequente 

abertura do período de inquérito público previsto no n.º 2 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. -------------------------------------------

---------- Estipular que o prazo de elaboração do Plano de Pormenor é de 90 

dias, a contar do final do prazo de apresentação de sugestões, no âmbito da 

legislação supra mencionada. ---------------------------------------------------------------- 

--------- PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DA 
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GIESTEIRA NORTE -----------------------------------------------------------------------------

--------- Revogar a deliberação tomada em 11 de Setembro de 2007 

relativamente à elaboração do Plano de Pormenor da Giesteira Norte, face à 

necessidade de alteração do limite do Plano; --------------------------------------------

--------- Ao abrigo do art. 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro 

com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, proceder à 

elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial da Giesteira Norte, 

cuja delimitação se encontra constante na planta anexa e que ficará, também, 

arquivada na pasta dos documentos referentes ao livro de actas, com o 

objectivo de desenvolver um Parque Empresarial de Génese Municipal, sendo 

condicionada a sua elaboração à aprovação pela Assembleia Municipal da 

proposta de suspensão do Plano Director Municipal para essa área e da sua 

ratificação pelo Governo------------------------------------------------------------------------

--------- Dar cumprimento ao procedimento previsto na legislação em vigor, 

nomeadamente a publicação da Deliberação do Executivo e consequente 

abertura do período de inquérito público previsto no n.º 2 do artigo 77.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. -------------------------------------------

---------- Estipular que o prazo de elaboração do Plano de Pormenor é de 90 

dias, a contar do final do prazo de apresentação de sugestões, no âmbito da 

legislação supra mencionada. ---------------------------------------------------------------- 

--------- RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL ----------- 

--------- Presente, a seguir, um processo em nome da empresa LIDL – Lojas 

Alimentares & Companhia, que expõe a intenção de construir um Entreposto 

Logístico no Lugar do Casarão, Freguesia da Borralha. -------------------------------

-------- Analisado todo o processo e o parecer técnico emitido, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, considerar essa iniciativa de interesse público 

municipal e solicitar à Assembleia Municipal a aprovação desta deliberação, 

nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º do Decreto Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, 

para o seu enquadramento no regime de excepção previsto na alínea c) do n.º 

3, do art. 4.º, do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a redacção 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 180/2006 de 6 de Setembro e na alínea d) do 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 169/89, de 14 de Junho. ---------------------------------- 

--------- OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------- 
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--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da 

proposta de indemnização, apresentada pela firma Sagomar – Construção 

Civil e Imobiliária, Ldª, no âmbito das negociações estabelecidas pelo Sr. 

Presidente com aquela firma, conforme delegação de competências do 

Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, delegar no Sr. 

Presidente poderes para negociar nova proposta. -------------------------------------- 

---------RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS 

FLORESTAIS NA SERRA DO CARAMULO, BELAZAIMA DO CHÃO ----------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o 

teor do Protocolo que a Câmara vai celebrar com a Quercus Núcleo Regional 

de Aveiro, Núcleo Local da Quercus – Associação Nacional de Conservação 

da Natureza e a Silvicaima, Sociedade Silvícola Caima, S.A., com vista à 

recuperação e conservação de áreas degradadas na zona de Cabeço Santo, 

na Freguesia de Belazaima do Chão, em consequência de um incêndio 

ocorrido no Verão de 2005, e que estão a ser ocupadas, por regeneração 

natural, por espécies exóticas e invasoras. ----------------------------------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que eu,                           

Director do Departamento Administrativo e Financeiro, redigi e subscrevo.---- 

   
 


