
ATA DA REUNIÃO NÚMERO 6/15 DO EXECUTIVO REALIZADA NO DIA  

17 DE MARÇO DE 2015 

 

---------Aos dezassete dias de março de dois mil e quinze, realizou-se uma reunião da 

Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------FALTAS - Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do Sr. Presidente 

que se encontrava em representação do Município em atividade da CIRA – 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. ------------------------------------------------- 

----------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ------------------------------------------- 

----------Neste período de intervenção do público, usou da palavra o Sr. Amílcar 

Ferreira Marques que apelou à Câmara Municipal que tivesse em atenção a 

necessidade de melhorar as condições de segurança rodoviária da zona de Alagoa, 

sugerindo que se procedesse a um estudo da área, para decisão das medidas a 

implementar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Na sequência desta intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira confirmou 

que, efetivamente, as caraterísticas da Avenida do Emigrante, no sentido sul/norte, 

conduzem a velocidades excessivas, criando situações de perigo junto ao restaurante 

existente no local, o que, em sua opinião, se poderia resolver com a construção de 

uma rotunda no local. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------O Sr. Vereador Miguel Oliveira referiu, ainda, a profundidade das valetas na 

estrada principal de Alagoa, e o perigo que as mesmas representam para os 

automobilistas, considerando que o entubamento das águas pluviais poderia ser 

vantajoso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O Sr. Vice-Presidente informou que está a ser equacionada a colocação de 

lombas no local para redução da velocidade, quanto à profundidade das valetas, 

reconhecendo o seu efeito estético negativo, referiu que o seu nivelamento aumentaria 

a perigosidade porque permitiria mais acessos à estrada. -------------------------------------- 

----------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------- 
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---------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. VICE-PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES  ACERCA  DA  ATIVIDADE MUNICIPAL ---------------------------------------- 

---------Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Miguel Oliveira 

questionou os procedimentos tomados para instalação dos Julgados de Paz no 

concelho, durante este ano, tendo o Sr. Vice-Presidente informado que o processo 

está a ser tratado pelo Sr. Presidente. ---------------------------------------------------------------- 

 ----------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira quis saber que 

passos foram dados para impedir a AdRA de construir uma ETAR nas Talhadas, junto 

ao limite com o concelho de Águeda. ----------------------------------------------------------------- 

-----------O Sr. Vice-Presidente informou que foi contatado o advogado da autarquia, 

estando a ser reunidos elementos para diligenciar a interposição de Ação Popular com 

pedido de suspensão dos trabalhos, conforme foi aconselhado por aquele causídico. --

--------Relativamente à informação do Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador Miguel 

Oliveira replicou que a Câmara Municipal deve cumprir com a Moção aprovada em 

Assembleia Municipal, que já há meses tem alertado para esta situação, tendo por 

várias vezes pedido que a Câmara Municipal solicitasse o projeto à AdRA, pois, uma 

vez que é sua acionista, devia ser conhecedora do mesmo. O Sr. Vereador alertou 

para o risco de poluição do Rio Alfusqueiro e os consequentes prejuízos para os 

empreendimentos que estão a ser construídos na zona, acusando a Câmara Municipal 

de falta de empenho e de ausência de diligências, para resolver este assunto, 

demonstrando negligência no cumprimento da deliberação tomada pela Assembleia 

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

---------O Sr. Vice-Presidente reiterou que o assunto foi tratado e está a ser tratado, 

tendo sido solicitados os elementos necessários, designadamente o projeto e os 

motivos da alteração da localização inicialmente prevista, para fundamentar a Ação 

Popular, que conforme parecer do advogado, é o meio adequado para a autarquia 

poder atuar, por questão de legitimidade processual, não obstante, irá solicitar que 

seja interposta a providência cautelar. Recordou que, desde o início, a Câmara 

Municipal se manifestou contra a localização escolhida, apresentou uma solução 

alternativa, designadamente para condução das águas residuais ao coletor da 

SIMRIA, em Cacia, o que não foi aceite pela empresa, que sempre manifestou falta de 

cooperação para resolver o assunto. Mais esclareceu que por diversas vezes se 

insistiu no pedido do projeto e caraterísticas técnicas da obra à AdRA, mas, até ao 

momento, não foram entregues. ------------------------------------------------------------------------ 

----------Também o Sr. Vereador João Clemente se manifestou acerca deste assunto 

para dizer que a Câmara Municipal tem sido diligente e insistente com a AdRA, tendo 

todos sido testemunha dos esforços que se têm desenvolvido. -------------------------------- 
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---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse que, não 

obstante o parecer do Sr. Dr. Pontes Amaro, se dê cumprimento ao deliberado pela 

Assembleia Municipal, interpondo-se de imediato a Providência Cautelar, para que não 

haja prejuízos para a zona, embora seja conhecedor que o licenciamento da ETAR 

contempla os pareceres técnicos favoráveis das entidades ambientais. --------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, disse que tudo o que foi 

referido são só suposições e os processos judiciais são desenvolvidos com provas, 

pelo que, na sua opinião, o que a Câmara deveria ter feito era reunir toda a 

documentação necessária para cumprir o que a Assembleia Municipal deliberou. Em 

conclusão, o que a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso recomenda é que a Câmara 

Municipal dê, de imediato, cumprimento à Moção aprovado pela Assembleia Municipal, 

instaure a Providência Cautelar e, por modo próprio, como tem como obrigação 

defender os interesses da população, poderá, também interpor a Ação Popular como 

reforço da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento de que, por decisão do Conselho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, realizado no dia 22 de dezembro de 2014, o 

Regulamento do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL) foi alterado, nomeadamente 

o valor dos prémios da 3ª fase do concurso. Desta forma, o valor dos prémios dos três 

primeiros classificados de cada uma das categorias passou a ter a seguinte valoração: 

1º Prémio - 250,00€; 2º Prémio - 150,00€; 3º Prémio - 100,00€.------------------------------- 

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

---------Continuando os trabalhos, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião 

anterior, tendo-se dispensada 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 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra, 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 empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da 

alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, proceder 

à liberação de 15% da caução da empreitada de Pavimentação e Repavimentação de 

Vias do Concelho Águeda 2ª Fase (proposta 121/15).-------------------------------------------- 
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---------CONTRATO DE DAÇÃO EM CUMPRIMENTO POR CESSÃO DE CRÉDITOS -  

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 4 do corrente, que deferiu o contrato de dação em 

cumprimento por cessão de créditos, apresentado pela empresa Construções Europa 

Ar-Lindo, S.A. (Chefe do Consórcio Construções Europa Ar-Lindo, S.A. / Sonangil - 

Construção Civil e Obras Públicas, S.A.), ao qual foi adjudicada a empreitada Controlo 

de Cheias em Águeda - Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da 

Ponte de Óis da Ribeira e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda - 

Ponte do Campo e Ponte de Óis da Ribeira, tendo em conta as circunstâncias 

invocadas e a anuência formal do Administrador Judicial (proposta 147/15).---------------  

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

OMISSÕES--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos artigos 

370.º, 373.º, 374.º, 378.º e 379.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

relativamente à empreitada de Construção do Centro Educativo de Macinhata do 

Vouga - Conclusão, adjudicada à firma Escala Perfil, Unipessoal, Lda., tendo esta 

cedido a posição contratual à empresa Construções Ezequiel Pinho Moreira, Lda., 

aprovar o Auto referente aos seguintes Trabalhos: ------------------------------------------------ 

-----------Trabalhos a mais a preços contratuais, no valor de 2.522,00€; ----------

Trabalhos a mais a preços de acordo, no valor de 18.425,25€; ---------------------- 

Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços contratuais (encargo do 

Município 100%), no valor de 17.915,95€;Trabalhos de suprimento de erros e 

omissões a preços contratuais (encargo do Município 50%), no valor de 727,50 €; ------

----Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços acordados (encargo do 

Município 100%), no valor 37.003,70€; --------------------------------------------------------------- 

------------Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços acordados (encargo 

do Município 50%), no valor de 15.512,90€; --------------------------------------------------------- 

------------Trabalhos a menos, no valor de -14.647,00€; ------------------------------------------- 

------------A todos estes valores será adicionado o IVA.-------------------------------------------- 

 ----------Mais foi deliberado, tendo em vista esta resolução, prorrogar o prazo para a 

conclusão da obrar por um prazo de 30 dias (proposta 155/15). ------------------------------- 

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

-----------DELIBERAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRATAR -----------

Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, a não adjudicação do procedimento 

levado a efeito com vista à adjudicação do Aluguer de Equipamentos de Impressão e 

Cópia para o Município de Águeda e Escolas - RA/DAF/BENS-101/14, nos termos 
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previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código do Contratos Públicos, com a 

consequente revogação da decisão de contratar, de acordo com do disposto no n.º 1 

do artigo 80.º do referido diploma legal (proposta 151/15).--------------------------------------- 

---------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR--------- 

Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para a contratação dos respetivos serviços:---------------------------------------------------------- 

-----------ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SALÃO IMOBILIÁRIO DE 

PORTUGAL EM SHANGHAI 2015 – PORTUGAL PROPERTY & INVESTMENT ROAD 

SHOW 2015--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, no sentido de ratificação 

do despacho do dia 4 de março de 2015 (registo de ATE n.º 5988/15), propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

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

prestação de serviços, nos temos e condições da presente proposta, designada por 

Prestação de Serviço para participação no evento Salão Imobiliário de Portugal em 

Shanghai 2015 – Portugal Property & Investment Road Show 2015, mediante 

aplicação de procedimento por Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, com convite à AIP – Feiras, Congressos e 

Eventos, NIF 503 657 891” (proposta 122/15).------------------------------------------------------ 

-----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

----------TÉCNICO COM FORMAÇÃO NA  ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA 

---------”De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014, 

de 12 de setembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração 

do Senhor Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente 

proposta, caderno de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por 

Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea de acordo com o previsto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 115º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), com convite ao Eng.º José Rafael Soares de Lemos, NIF 
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n.º 201480174, ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas 

na cláusula 10.ª do Caderno de Encargos” (proposta 123/15).----------------------------------

---------Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira-------------------------------------------------------- 

--------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TÉCNICO COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE 

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA-------------------------------------------------------------------- 

----------”De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no artigo 6.º 

do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração do Senhor 

Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e 

autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente proposta, caderno 

de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de 

acordo com o regime previsto na alínea de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 20.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 115º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), com convite ao Eng.º Cláudio Jorge Rodrigues Coelho, NIF n.º 206432143 

ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas na cláusula 10.ª 

do caderno de encargos” (proposta 124/15).--------------------------------------------------------- 

 ------------Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------- 

------------ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA “SEMANA DO TEATRO” – 13 A 17 DE 

ABRIL 2015”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 de 

12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

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

prestação de serviços, nos temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para dinamização da 

Semana do Teatro, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo 

com o regime previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, com convite a 

Radar 360º – Associação Cultural, NIF n.º 507294157” (proposta 131/15). ----------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------- 
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---------RETIFICAÇÃO À PROPOSTA AO EXECUTIVO 113/2015- ASSESSORIA DE 

COMUNICAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------”Na sequência da proposta ao executivo n.º 113/2015, aprovada por 

deliberação de 26/02/2015, na qual se solicitou aprovação de parecer prévio 

vinculativo e a decisão de contratar, verificou-se uma imprecisão definida no prazo de 

vigência do contrato, a qual se propõe a devida correção, nos seguintes termos: Onde 

se lê: “ 3 – Produção de Efeitos e Prazo de vigência: 3.1 – Independentemente da data 

da formalização da adjudicação ou da celebração do contrato escrito, sempre que a 

ele houver lugar, o mesmo produzirá efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2015, data 

em que a atual prestação de serviços termina, nos termos do n.º 2 do artigo 287.º do 

Código dos Contratos Públicos, e mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2015, 

em conformidade com os respetivos termos e condições constantes do Caderno de 

Encargos e no disposto na Lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação do contrato. “; deve ler-se: “3 – Produção de Efeitos e 

Prazo de vigência: 3.1 - Independentemente da data da formalização da adjudicação 

ou da celebração do contrato escrito, sempre que a ele houver lugar, o mesmo 

produzirá efeitos retroativos a 01 de março de 2015, data em que a atual prestação de 

serviços se inicia, nos termos do n.º 2 do artigo 287.º do Código dos Contratos 

Públicos, e mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2015, em conformidade com 

os respetivos termos e condições constantes do Caderno de Encargos e no disposto 

na Lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do contrato” (proposta 132/15). ------------------------------------------------------------ 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------- 

----------DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DA CIDADE DE 

ÁGUEDA, ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO 

URBANA E DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PEDU 

-----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei.------------ 

75/2014 de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 

ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em 

conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 

para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, a 

contratação da Prestação de Serviços, nos temos e condições da presente proposta e 

caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para a 

delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Cidade de Águeda, elaboração 
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de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana e do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), mediante aplicação de procedimento, por Ajuste 

Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, 

com convite a Sociedade Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e 

Fomento da Inovação S.A., NIF n.º 503821012” (proposta 138/15). -------------------------- 

---------Dadas as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta 

proposta, para melhor informação e análise na próxima reunião. ----------------------------- 

---------MANUTENÇÃO DOS RELVADOS SINTÉTICOS DO CONCELHO DE ÁGUEDA 

EM 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 de 

12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor ao 

Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, em conformidade 

com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os 

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

Prestação de Serviços, nos temos e condições da presente proposta e Caderno de 

Encargos em anexo, designada por prestação de serviços para manutenção dos 

relvados sintéticos do Concelho de Águeda, mediante aplicação de procedimento por 

Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), com convite à empresa Greestadium – Infra 

Estruturas Desportivas Lda, NIF n.º 507 860 586” (proposta 145/15). ------------------------ 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------- 

----------ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE RUAS NO 

CONCELHO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º, em conformidade com o 

artigo 4.º da Lei 75/2014, de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor 

Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e 

autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos 

Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos temos e condições da presente 

proposta e caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para 

a “Elaboração de Projetos de reabilitação de Ruas no Concelho”, mediante aplicação 
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de procedimento, por Concurso Público sem Publicidade Internacional, de acordo 

como previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP” (concurso 150/15). ----------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------- 

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

----------PROJETO - ALDEIA PEDAGÓGICA DO MILHO ANTIGO – MACIEIRA DE 

ALCÔBA------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------VISITAS AO LAGAR DE VARAS (estrutura para fabrico tradicional de vinho) --- 

----------Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de Protocolo: “Projeto - Aldeia Pedagógica do Milho Antigo – Macieira de 

Alcôba – visitas ao lagar de varas (estrutura para fabrico tradicional de vinho)” 

(proposta 125/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------VISITAS À MOINHOLA (mó manual de grandes dimensões) -------------------------- 

---------De seguida, foi, também, analisado e aprovada, por unanimidade, a minuta de 

Protocolo: “Projeto - Aldeia Pedagógica do Milho Antigo – Macieira de Alcôba – visitas 

à moinhola (mó manual de grandes dimensões)” (proposta 126/15).-------------------------- 

---------ALTERAÇÕES ÀS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

ESPAÇOS NO EVENTO AGITÁGUEDA------------------------------------------------------------ 

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

depois de introduzidas algumas alterações, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e a 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, as Normas de 

Participação e Exploração de Espaços no AgitÁgueda (proposta 149/15). -----------

Concluído este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, por motivo que justificou, 

saiu da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO 

VOUGA E AGADÃO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "TRIOLOGIA SERRANA"---- 

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

atribuir um apoio de 2.000,00€ à União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão para comparticipação da organização do evento 

“Triologia Serrana”, cuja 1ª edição vai decorrer em Lomba – Agadão nos dias 12, 13 e 

14 de junho de 2015 (proposta 128/15). -------------------------------------------------------------- 

----------APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DO "DESFILE DE CARNAVAL DE 

ÁGUEDA" 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos grupos e 

associações provenientes da União de Freguesias de Águeda e Borralha da União de 
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Freguesias de Espinhel e Recardães, da União de Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga e da Freguesia do Préstimo, que participaram no Desfile de Carnaval 

que se realizou no dia 15 de fevereiro em Águeda, conforme discriminado no quadro 

que foi presente, as comparticipações indicadas, que atingem o montante de 

2.550,00€ (proposta 129/15). ---------------------------------------------------------------------------- 

---------ANDDI-PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL PELA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE 

PORTUGAL DE CICLISMO NO DIA 2 DE MAIO --------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no 

valor de 750,00€ à ANDDI-Portugal - Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual como comparticipação pela realização do Campeonato de 

Portugal de Ciclismo no dia 2 de maio de 2015, por considerar o interesse desta 

iniciativa para a estratégica de desenvolvimento desportivo concelhio que procura 

promover e divulgar a prática do desporto adaptado, com o intuito de motivar a prática 

de atividades físicas para pessoas com deficiência e, simultaneamente, a integração 

social dos cidadãos (proposta 130/15). --------------------------------------------------------------- 

----------ESTGA - CONCURSO TECLA 2015 DA ESTGA------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 6 de fevereiro último, através do qual autorizou a aquisição 

de dois computadores portáteis no valor de 998,00€, acrescido do IVA, destinados ao 

1.º Prémio que será atribuído aos dois alunos da equipa vencedora do Torneio 

Estudantil de Computação Multilinguagem de Aveiro (TECLA), promovido pela Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), destinado a alunos do ensino 

secundário ou equivalente (proposta 142/15). ------------------------------------------------------ 

----------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO E 

DINAMIZAÇÃO DO MUSEU ETNOGRÁFICO DA REGIÃO DO VOUGA -------------------- 

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

Protocolo que foi presente e que estabelece os princípios e condições de colaboração 

entre o Município de Águeda e o Grupo Folclórico da Região do Vouga para promoção 

e dinamização do Museu Etnográfico da Região do Vouga (proposta 144/15). ------------ 

---------APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DA ÉPOCA 

2014/2015 NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA - ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO----------------------------------------------------- 

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

aprovar a atribuição dos apoios financeiros às associações desportivas para a época 

2014/2015 no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Desportivo (F2), que se referem à aquisição de materiais desportivos e 
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de viatura, nos termos dos respetivos Contratos-Programa, que foram presentes e 

aprovados (proposta 148/15).---------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a atribuição dos apoios financeiros às associações desportivas para a época 

2014/2015 no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Desportivo (F2), que se referem à aquisição de materiais desportivos e 

de viatura, nos termos dos respetivos Contratos-Programa, que foram presentes e 

aprovados (proposta 148/15).---------------------------------------------------------------------------- 

---------DENÚNCIA DE CONTRATO DE COMODATO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 

RECREATIVA, DESPORTIVA E DE MELHORAMENTOS DA PIEDADE------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, por mútuo acordo e nos termos 

do artigo 406º do Código Civil e da cláusula 8ª do contrato, aprovar, com efeitos 

imediatos, a extinção do Contrato de Comodato n.º 49, assinado a 22 de fevereiro de 

2011, entre a autarquia e a Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e de 

Melhoramentos da Piedade – ARMEP, que contratualizava a cedência, em regime de 

comodato, da Escola Básica da Piedade àquela associação, uma vez que atualmente 

já não necessitam do espaço para o desenvolvimento das suas atividades (proposta 

133/15).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EXPLORAÇÃO  

INSTALAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA MOURISCA DO VOUGA – OS PIONEIROS-------- 

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

a proposta de cedência dos direitos de utilização e exploração das instalações da 

Escola Básica e Jardim-de-infância de Mourisca do Vouga, aquando do respetivo 

encerramento, à Associação de Pais da Mourisca do Vouga (proposta 134/15). ---------- 

---------CLUBE DE CAÇA E PESCA DO ÁGUEDA E CÉRTIMA------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, na continuação das iniciativas que tem tomado no sentido de 

apoiar instituições que prossigam os interesses coletivos da população do Concelho, 

aprovar a minuta de protocolo a celebrar com vista à cedência gratuita dos direitos de 

utilização e exploração das instalações da antiga Escola Básica da Piedade ao Clube 

de Caça e Pesca do Águeda e Cértima para prossecução das suas atividades 

(proposta 135/15).----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Sr. Vereador Miguel Oliveira informou que se absteve desta votação porque não 

conseguiu falar com o Sr. Presidente da Junta acerca do assunto.---------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO SOCIAL, DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES----------- 
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---------Depois de devidamente analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Associação Social, Desportiva e 

Cultural de Pedaçães, para cedência dos direitos de utilização e exploração das 

instalações da Escola Básica de Pedaçães, com vista a promover o desenvolvimento 

de atividades de caráter recreativo e de interesse social para a comunidade local 

(proposta 136/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------CASAS---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a petição formulada, a Câmara deliberou, por unanimidade, dando 

continuidade ao apoio que tem proporcionado a iniciativas que prosseguem os 

interesses coletivos da população do Concelho, aprovar a minuta de protocolo a 

celebrar com o Centro de Apoio Social e Animação de Segadães – CASAS, no sentido 

de ceder a esta associação os direitos de utilização e exploração das instalações da 

Escola Básica e Jardim de Infância de Segadães, aquando do respetivo encerramento 

(proposta 139/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------JUNTA DE MACINHATA DO VOUGA------------------------------------------------------- 

---------Foi, também, deliberado, por unanimidade, na continuação do apoio a 

iniciativas que prossigam os interesses coletivos da população do Concelho e 

considerando o pedido feito pela Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, ceder 

àquela autarquia, o direito de utilização e exploração das instalações da antiga Escola 

Básica de Chãs na freguesia em causa, nos termos da minuta do protocolo que foi 

presente e aprovada (proposta 140/15).--------------------------------------------------------------- 

---------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR COM O MUNICIPIO 

OLIVEIRA DO BAIRRO---------------------------------------------------------------------------------- 

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

em cumprimento do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 

os artigos 8.º, 9.º, 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, numa 

ótica de dinamização crescente de uma linha de parceria, de rentabilização de 

recursos e economia, aprovar a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de 

Águeda e o Município de Oliveira do Bairro, no sentido de permitir que a atividade 

inerente às funções veterinárias, em ambos os concelhos, sejam asseguradas por um 

só médico veterinário (proposta 141/15). ------------------------------------------------------------- 

---------PATRIMÓNIO-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------AQUISIÇÃO DE PRÉDIO À ASSOCIAÇÃO ARCA DA BOTARÉU-------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as 

dúvidas suscitadas, retirar a proposta de adquirir, à Arca da Botaréu – Associação 

Recreativa e Cultural de Águeda, um imóvel da sua propriedade, sito na Rua Heróis do 

Ultramar, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, inscrito na matriz predial 
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urbana desta freguesia com o artigo 2637, com a área total de 835 m2, a confrontar de 

norte com herdeiros de Joaquim Simões Dias, de sul com estrada, de nascente com 

Armando de Sousa Rodrigues dos Santos e de poente com António Rodrigues 

Antunes, pelo valor de 160.000,00 € (proposta 152/15).------------------------------------------ 

---------PROPOSTA DE VENDA DO LOTE N.º 40 DO PEC-ÁGUEDA----------------------- 

A empresa TORTEC – Tornearia de Peças Técnicas, Lda, assinou em 2010 um 

contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel futuro com a autarquia de 

Águeda, referente ao Lote n.º 40 do Parque Empresarial do Casarão – Águeda tendo 

efetuado o pagamento de um sinal de 9 532,50€, correspondendo a 10% do preço em 

vigor do lote (25,00€/m2). Neste momento, a empresa em questão pretende proceder 

à aquisição integral do lote, adoptando uma modalidade de pagamento diferente da 

prevista no nº1 do artigo 8º do Regulamento Municipal de Parque Empresarial do 

Casarão (pagamento integral no ato da celebração da escritura ou contrato de compra 

e venda). A empresa propõe efetuar o pagamento em três tranches, nomeadamente: 

20% no ato da escritura, 30% até dezembro de 2015, 50% até dezembro de 2016, e, 

que o valor de venda seja atualizado pelo valor praticado no ato da escritura de 

compra e venda, ou seja, conforme foi aprovado em Assembleia Municipal de 10 de 

fevereiro de 2015, 5,00€/m2, pelo que, o valor a considerar para a aquisição total do 

lote deverá ser no total de 57.195,00€ e não de 95 325,00€ conforme constava no 

contrato promessa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada toda a situação, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

venda do lote nº 40 do Parque Empresarial do Casarão – Águeda à empresa TORTEC 

– Tornearia de Peças Técnicas, Lda, de acordo com o plano de pagamentos proposto 

pela mesma, com reserva de propriedade, até ao cumprimento integral do mesmo, 

sendo os valores a pagar, de acordo com o cronograma de pagamentos proposto, o 

que se segue, considerando que a empresa já efetuou o pagamento de 9 532,50€: 

20% no ato da escritura – 1906,50 €, 30% até dezembro de 2015 – 17 158,50 € e 50% 

até dezembro de 2016 – 28 597,50 € (proposta 154/15).----------------------------------------- 

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

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

----------CARLA  ALEXANDRA SILVA COUTINHO--------------------------------------------------- 

---------Carla Alexandra Silva Coutinho, residente na Rua do Correio, em Macieira de 

Alcôba, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, não levantou o 

alvará de licença de construção, com vista ao licenciamento da remodelação da 

habitação, sita na referida Rua do Correio, o que deveria ter acontecido no prazo de 

um ano, a contar da data da notificação, ou seja até 6 de novembro de 2012, conforme 
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o referido no artigo76.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo 

Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro.------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista o disposto no nº 5, do artigo 71º do Decreto-Lei 555/99, de 16 

de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 136/14, de 9 de setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, declarar a intenção de caducidade do licenciamento da 

remodelação da habitação em causa (proposta 127/15). ---------------------------------------- 

 ---------DINA ISABEL SILVA FERREIRA -------------------------------------------------------------- 

---------Dina Isabel Silva Ferreira, (Processo 622/08) residente na Rua da Liberdade, 

em Mourisca do Vouga, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga, procedeu, em 21 de junho de 2012, ao levantamento do alvará de licença de 

construção de habitação, a edificar num terreno sito no Lugar do Toural, na Freguesia 

de Valongo do Vouga, e, até à presente data a requerente não deu inicio à construção 

em virtude de se encontrar ausente do país e por falta de recursos financeiros para a 

realização da obra, estando previsto na alínea b), do nº 3 artigo 71º do Decreto-Lei 

555/99, de16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro, 

a caducidade da licença se as obras não forem iniciadas no prazo de 12 meses a 

contar da data da emissão do alvará.------------------------------------------------------------------ 

----------Nestes termos, tendo em vista o exposto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, declarar a intenção de caducidade do licenciamento da construção em 

causa (proposta 137/15).---------------------------------------------------------------------------------- 

----------ANGELO BESSA SOUSA----------------------------------------------------------------------- 

----------Angelo Bessa Sousa, residente na Rua Eduardo Caldeira, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, procedeu, em 18 de abril de 2012, ao levantamento 

do alvará de licença de construção de alteração da habitação, sita na Rua Eng.º. Júlio 

Portela, nesta cidade, não tendo dado inicio às obras. De acordo com referido na 

alínea b), do nº 3 artigo 71º do Decreto-Lei 555/99, de16 de dezembro, republicado 

pelo Decreto-Lei  136/2014, de 9 de setembro, se obras não forem iniciadas no prazo 

de 12 meses a contar da data da emissão do alvará, a licença caduca.---------------------- 

----------Considerando o exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o mencionado no nº 5, do artigo 71º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 

declarar a intenção de caducidade da alteração da habitação em causa (proposta 

146/15). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------A requerimento de José Carlos Marques Pereira, residente na Urbanização da 

Fonte do Gato, na União de Freguesias de Águeda e Borralha a Câmara deliberou por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, proceder à alteração da 

certidão de destaque de parcela, atendendo a que, de acordo com a informação 
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emitida pela Divisão de Gestão Urbanística verifica-se que a pretensão cumpre o 

disposto no nº 4, do artigo 6º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro, uma vez que apenas se 

alterou a posicional da estrema conjunta às parcelas objeto da operação de destaque, 

conduzindo a um aumento de área da parcela a destacar e a uma diminuição da área 

da parcela sobrante, resultante do destaque de um terreno com a área de 1037,80m2, 

a destacar de prédio com a área de 1838,30m2, sito em Catraia de Assequins, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha (proposta 153/15).-------------------------------- 

 ---------Eram treze horas e vinte e cinco minutos quando o Sr. Vice-Presidente 

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

Ana Cristina Martins Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo juntamente 

com o Sr. Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------------- 
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