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ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 10/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2015 

 

 

----------Aos dezanove dias do mês de Maio de dois mil e quinze, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.---------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO.----------- 

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

reunião, que participou na análise dos assuntos com as propostas nºs 269, 270, 280 e 

281, e, a seguir, por compromissos assumidos inadiáveis, que informou, retirou-se da 

reunião, passando a presidir a reunião o Sr. Vice-Presidente.---------------------------------- 

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

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente que acompanhou a 

Banda 12 de Abril á Suissa, informo como Águeda foi dignificada em atuação nas 

várias ocasiões em que participaram que mereceram grandes aplausos e ilogios de 

quem assistiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Presidente deu conhecimento da intenção de se acabar com o 3º 

ciclo na Escola Adolfo Portela e transferi-lo para outra escola, estando-se a tratar das 

dificuldades inerentes, nomeadamente a nivel de recolocação de professores.------------ 

---------Continuando a sua intervenção,  o Sr. Presidente deu conhecimento de que a 

CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Águeda – assinou com o governo 

um “acordo-quadro” com vista ao estabelecimento de projetos-piloto de partilha e 

integração de serviços entre os muinicipios que a compõem, na prespetiva de reduzir 

custos e evitar duplicação de equipamentos, como atualmente existe, em concelhos 

vozinhos, que podem ser partilhados.------------------------------------------------------------------ 

---------A terminar este ponto da ordem de trabalhos, a Srª Vereadora Paula Cardoso 

fez algumas recomendaçães acerca da criação dos Julgados de Paz, tendo sido 

incumbida a Chefe de Gabinete do Sr. Presidente de implementar as medidas 

necessárias para a resolução das questões que foram abordadas.--------------------------- 
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---------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. ----- 

---------A Srª Vereadora Paula Cardoso absteve-se da votação por não ter participado 

na reunião a que a mesma diz respeito.---------------------------------------------------------------  

-------- 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. ------------------------------------ 

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

---------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: --------------------------------------------------------- 

---------TRATAMENTO DE PAVIMENTOS DEQUE E BANCOS E DAS MADEIRAS 

DAS VEDAÇÕES DO PARQUE INFANTIL E DO MINI-CAMPO, NA PRAÇA 1º DE 

MAIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Verificando-se a falta de parecer juridico neste processo e constatando-se 

algumas duvidas na redação da proposta, foi deliberado, por unanimidade, retirar o 

processo, para análise em próxima reunião (proposta 254/15).--------------------------------- 

---------PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE 

DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------”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 Serviços para 

o “Projeto de Regeneração Urbana de Ruas no Centro da Cidade de Águeda”, 

mediante aplicação de procedimento, por Concurso Público sem Publicidade 

Internacional, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.”--- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------AGENCIAMENTO DO ARTISTA "BADOXA" COM BANDA PARA 

ESPETÁCULO A REALIZAR NO ÂMBITO DO AGITÁGUEDA 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 de agenciamento do artista 

"Badoxa" para espetáculo a realizar no âmbito do AgitÁgueda 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 Código dos Contratos Públicos, em conformidade 

com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à empresa Maria Cravo 

Unipessoal Lda (Nome comercial - M.A.R.I.A. - Musica & Eventos), NIF n.º 513 542 

574” (proposta 258/15);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria com a abstenção da Srª Vereadora 

Paula Cardoso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DA ENERGIA, EFICIENCIA 

ENERGETICA E HIDRICA (proposta 270/15); ----------------------------------------------------- 

---------”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 (adiante, CCP), a 

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

caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de Consultoria 

Técnica na Área da Energia, Eficiência Energética e Hídrica, mediante aplicação de 

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

do artigo 20º do CCP, com convite à empresa E4S, Ld.ª, NIF n.º 510923690” (proposta 

270/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira e na condição de constar do processo 

10/15,1 2015-05-11



 4 

que, no final do 1º ano do contrato, tem que haver, pelos menos, uma poupança 

equivalente à despesa efetuada com esta contratação, no mesmo período.---------------- 

---------IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HACCP NOS REFEITÓRIOS/CANTINAS 

ESCOLARES GERIDOS PELA AUTARQUIA ------------------------------------------------------ 

----------Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a Cãmara a seguir, deliberou, por unanimidade ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 11 do corrente mês de maio, através do qual dada a urgência 

invocada para a celebração de contrato de prestação de serviços para implementação 

do sistema HACCP nos refeitórios/cantinas escolares geridos pela autarquia., aprovou 

o parecer prévio favorável e respetiva abertura do procedimento, a efetuar por 

Concurso Público sem Publicidade Internacional, assim como aprovou o Programa de 

Concurso, o Caderno de Encargos e o Júri proposto, em quem delegou todas as 

competências para a gestão do mesmo, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP 

(proposta 275/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------TRABALHOS A MAIS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------------------- 

----------PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE 

ÁGUEDA E RECARDÃES -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do 

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente , datado de 07 de maio corrente, através do qual aprovou o mapa de 

trabalhos a mais n.º 2, referente à empreitada de “Repavimentação de Vários 

Arruamentos nas Freguesias de Águeda e Recardães”, adjudicada à empresa Rosas 

Construtores, S.A., elaborado nos termos dos artigos n.º 370.º, 373.º e 374.º do 

Código dos Contratos Públicos, sendo Trabalhos a Mais a preços contratuais no valor 

de 2.858,86 € e Trabalhos a Mais a preços de acordo no valor de 6.947,10 €. A estes 

valores será adicionado o IVA.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, na sequências da aprovação dos referidos Trabalhos a 

Mais, prorrogar o prazo para a conclusão da empreitada, por um período de10 dias 

(proposta 259/15). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------MINUTAS DE CONTRATOS ------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os seguintes 

despachos:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Do Sr. Vice-Presidente, datado de 29 de abril do presente ano, através do qual 

procedeu à aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Repavimentação da 

EM 605-1 – Ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova da Areia e das Flores – Freguesia 
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de Aguada de Cima e Uniões da Freguesias de Águeda e Borralha; Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão” (proposta 256/15).------------------------------------ 

---------Do Sr. do Sr. Presidente, datado do dia 11 do corrente mês de maio, através do 

qual aprovou a Minuta do Contrato da Empreitada de “Repavimentação dos Acessos a 

Cadaveira-Moutedo e a Moita-Limite do Concelho” (proposta 257/15)------------------------ 

----------Do Sr. Presidente, datado de 12 de maio corrente, através do qual aprovou a 

minuta do 2º do contrato adicional da empreitada de “Pavimentação de vários 

arruamentos nas Freguesias de Águeda e Recardães” (proposta 260/15);----------------- 

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

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

---------UNIÃO FREGUESIAS BELAZAIMA, CASTANHEIRA E AGADÃO ------------------- 

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

disposto nos artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a concessão do apoio financeiro à União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão no valor total de € 68.880,00€ (sessenta e oito 

mil oitocentos e oitenta euros), destinado à aquisição de uma viatura “Minibus” de 20 

lugares, para assegurar o serviço de transportes escolares daquela União de 

Freguesias, na condição de que, no caso de se constatar que o apoio não se destinou 

ao fim para o qual foi concedido, a União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão ficará obrigada a devolver o valor em causa à 

Câmara Municipal (proposta 271/15).------------------------------------------------------------------ 

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE DE ÁGUEDA E BORRALHA -------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto 

nos artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a concessão de um apoio financeiro à União de Freguesias de Águeda e 

Borralha no valor total de 3.278,17 €, correspondente ao montante do IVA suportado 

com o investimento executado ao abrigo da Portaria 1137-D/2008 de 9 de outubro, no 

âmbito de uma candidatura ao PRODER - Ação 2.3.3 - Subação 2.3.3.1 – Manutenção 

e Recuperação das Galerias Ripícolas, em nome da freguesia de Águeda, da qual 

resultou a atribuição de um apoio no valor de 48.406,72 euros, para a elaboração, 

acompanhamento e execução do projeto PA n.º 41171, para a promoção ambiental de 

espaços florestais, manutenção e recuperação de galerias ripícolas, limpeza seletiva 

motomanual de vegetação espontânea invasora e valorização da vegetação natural, 

numa área de 30, 94 hectares nas margens do Rio Águeda e seus afluentes (proposta 
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276/15). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VOUGA E AGADÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, de acordo com o disposto nos 

artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

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

Freguesias de Agadão, Castanheira do Vouga e Belazaima do Chão, no valor de 

3.555,57 €, correspondente ao montante do IVA do investimento executado no âmbito 

da candidatura ao PRODER - Ação 2.3.3 - Subação 2.3.3.1 – Manutenção e 

Recuperação das Galerias Ripícolas, em nome da freguesia de Castanheira do Vouga, 

da qualresultou a atribuição de um apoio no valor de 52.179,02 euros, para a 

elaboração, acompanhamento e execução do projeto PA n.º 43635, para a promoção 

ambiental de espaços florestais, manutenção e recuperação de galerias ripícolas, 

limpeza seletiva motomanual de vegetação espontânea invasora e valorização da 

vegetação natural, numa área de 29, 85 hectares nas margens do Rio Águeda e seus 

afluentes (proposta 277/15). ----------------------------------------------------------------------------- 

-----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA ----------- 

----------Continuando no mesmo assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

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

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

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

Préstimo e Macieira de Alcoba, no valor de no valor de 3.518,64 €, correspondente ao 

IVA suportado com o investimento efetuado no âmbito da candidatura ao PRODER - 

Ação 2.3.3 - Subação 2.3.3.1 – Manutenção e Recuperação das Galerias Ripícolas, 

em nome da freguesia da freguesia de Préstimo , da qual resultou a atribuição de um 

apoio no valor de 51.664,15 euros, para a elaboração, acompanhamento e execução 

do projeto PA n.º 40881, para a promoção ambiental de espaços florestais, 

manutenção e recuperação de galerias ripícolas, limpeza seletiva motomanual 

devegetação espontânea invasora e valorização da vegetação natural, numa área de 

30, 07 hectares nas margens do Rio Alfusqueiro e seus efluentes (proposta 278/15);--- 

-----------FREGUESIA DE VALONGO, PARA O PAGAMENTO DO IVA DA 

CANDIDATURA AO PRODER (proposta 279/15);-------------------------------------------------- 

----------Foi, ainda deliberado, por unanimidade, relativamente a este assunto, de 

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

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
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Assembleia Municipal a concessão de um apoio financeiro à Freguesia de Valongo do 

Vouga, no valor de 2.540,46 €, correspondente à importância do IVA suportado com o 

investimento levado  a efeito no âmbito da candidatura ao PRODER - Ação 2.3.3-------- 

Subação 2.3.3.1 – Manutenção e Recuperação das Galerias Ripícolas, em nome da 

freguesia de Valongo do Vouga , da qual resultou a atribuição de um apoio no valor de 

37.244,65 euros, para a elaboração,acompanhamento e execução do projeto PA n.º 

40979, para a promoção ambiental de espaços florestais, manutenção e recuperação 

de galerias ripícolas, limpeza seletiva motomanual de vegetação espontânea invasora 

e valorização da vegetação natural, numa área de 23,81 hectares nas margens do Rio 

Marnel e seus afluentes (proposta 279/15);---------------------------------------------------------- 

----------CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA ------------------------------------------- 

--------- MINUTA DE PROTOCOLO -------------------------------------------------------------------- 

----------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A CASA DO 

POVO DE VALONGO DO VOUGA COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DE UM 

PROJETO-PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ------- 

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

aprovar a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Águeda 

e a Casa do Povo de Valongo do Vouga, com vista à celebração de uma parceria com 

aquela instituição, com vista a promover a implementação de um projeto-piloto de 

gestão eficiente da iluminação pública (potencial para projeto de demonstração) numa 

freguesia do concelho, por forma a promover soluções de IP mais eficientes e o 

desenvolvimento de um sistema de monitorização e controlo da rede, potenciando, 

também, o cruzamento do conhecimento existente e adquirido de forma a promover a 

sustentabilidade energética municipal (proposta 281/14). --------------------------------------- 

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

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

-----------ARCOR - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE ÓIS DA RIBEIRA – 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à ARCOR - 

Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, uma vez que se trata de uma 

instituição de carater social e sem fins lucrativos, um apoio, no montante de 1.000,00€, 

para fazer face às despesas extras que teve que suportar com o transportes dos 

utentes da sua instituição, aquando a execução da empreitada de “Controlo de cheias 

em Águeda – Intervenções nas secões de vazão da Ponte do Campo, Ponte de Óis da 

Ribeira e no Canal Secundário do Rio “By – Pass” em Águeda – Ponte do Campo e 

Ponte de Óis da Ribeira”, porque, em dias de cheia, o único trajeto possível para 

Travassô, onde reside grande parte dos utentes da instituição, é por Recardães, o que 
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acarretou um grande acréscimo de gastos com o novo trajeto das viagens que tiveram 

que fazer (proposta 267/15).----------------------------------------------------------------------------- 

----------UNIÃO DESPORTIVA MOURISQUENSE ------------------------------------------------- 

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

vista as duvidas suscitadas quanto às caraterísticas da relva, retirar a proposta 

referente à atribuição de um apoio financeiro à União Desportiva Mourisquense 

(UDM), necessário à remoção do relvado sintético atualmente existente e a aplicação 

de nova relva sintética (proposta 263/15).---------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ESCOLA DA 

LOMBA, EM AGADÃO ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ASSOCIAÇÃO COLÓNIA DE FÉRIAS DE AGADÃO ---------------------------------- 

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

termos do Protocolo que foi presente e aprovado, os direitos de utilização e exploração 

das instalações da Escola da Lomba – Agadão, aquando do respetivo encerramento, à 

Associação Colónia de Férias de Agadão no intuito de apoiar o desenvolvimentos das 

suas atividades (proposta 262/15).--------------------------------------------------------------------- 

----------CESSAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS 

REFEIÇÕES ESCOLARES ------------------------------------------------------------------------------ 

----------ARCA DA BOTAREU ---------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessação do 

protocolo de parceria, celebrado em 18 de novembro de 2014, com a Arca da Botaréu 

– Associação Recreativa e Cultural de Águeda, no âmbito do Fornecimento de 

refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com efeitos a partir de 1 

de dezembro de 2014, atendendo ao encerramento da instituição e de todas as 

atividades por ela desenvolvida (proposta 268/15).------------------------------------------------  

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

----------PROJETO ALIMENTE BEM ESTA FAMÍLIA – AMEA ---------------------------------- 

---------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA --------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, aprovar o Protocolo de Parceria a celebrar com o Centro de 

Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e de Saúde (CEIDSS), que visa 

promover, em conjunto com outros municipios ederentes a este programa, e em 

conforrmidade com a proposta que foi presente, dar execução às estratégias de 

intervenção na luta contra a má nutrição infantil e promoção de estilos de vida 

saudáveis em adolescentes, designadamente em famílias de baixo rendimento 

(proposta 264/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------EDUCAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PAGAMENTO DE VERBAS A PESSOAL AUXILIAR DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA - ENSINO PRÉ-PRIMÁRIO – MAIO A AGOSTO - 

ACERTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista algumas 

alterações ocorridas ao longo dos meses, originadas por substituições de pessoal não 

docente devido a baixas médicas, aumento de alunos no serviço de fornecimento de 

refeições, e aumento de crianças nas atividades de animação e apoio á familia em 

alguns jardins de infância, e até maior necessidade de vigilância em alguns 

estabelecimentos de ensino pré-primário, retificar os valores a transferir para 

pagamento às referidas auxiliares, com um acréscimo no montante previsto, para os 

meses de maio a agosto, de 80.034,18, conforme é discriminado na documentação 

que foi presente e se encontra arquivada junto à Agenda desta reunião (proposta 

265/15). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PAGAMENTO DE VERBAS A PESSOAL AUXILIAR DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA - ESCOLAS DO 1º CICLO - MAIO A JUNHO/2015 – 

ACERTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vista algumas algumas alterações ocorridas ao longo dos meses, originadas por 

substituições de pessoal não docente, devido a baixas médicas de longa duração, 

aumento de alunos no serviço de fornecimento de refeições e uma maior necessidade 

de vigilância em alguns estabelecimentos das Escolas do 1.º Ciclo, retificar os valores 

a transferir para pagamento às referidas auxiliares, com um acréscimo no montante 

previsto, para os meses de maio a junho, de 24.239,16 €, conforme é discriminado na 

documentação que foi presente e se encontra arquivada junto à Agenda desta reunião 

(proposta 266/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – AGUEDA----------------------------------- 

---------CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFICIE DOS LOTES 18 E 19 ------------ 

---------De acordo com a proposta que foi presente, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a candidatura da empresa Transportes Anjo da Guarda, Ld.ª, à 

constituição de direito de superfície dos lotes 18 e 19 do Parque do Casarão Águeda e 

a subsequente comunicação para que, no prazo de 30 dias, confirme o interesse e 

solicite a marcação da assinatura do contrato, de acordo com o previsto no artigo 20.º 

do respetivo Regulamento Municipal (proposta 269/15).------------------------------------------ 

--------ALTERAÇÃO DO TITULAR DO CONTRATO DE VENDA DO LOTE N.º 40 -------- 
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---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi 

presente e deliberou, por unanimidade, face às duvidas suscitadas, retirar o processo 

referente ao pedido formulado pela firmaTortec - Tornearia de Peças Técnicas, Lda, 

para recorrer à Locação Financeira Imobiliária (leasing imobiliário), no sentido de 

financiar a aquisição do terreno e da futura construção, no lote nº 40 do Parque 

Empresarial do Casarão – Águeda, para o Banco BPI, S.A. com o NIPC 501 214 534, 

(proposta 280/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- DISPENSA DE DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO -------------- 

----------Seguidamente, a Cãmara deliberou, por unanimidade, relativamente ao edifício 

industrial, que a firma PLASTAR - PLASTICOS E DERIVADOS DE ARAME, LDA, com 

sede na Rua do Poalho, pretende levar a efeito no Lugar de Vale do Grou, na 

Freguesias de Aguada de Cima, para o qual já apresentou um projeto de arquitetura, 

aceitar a dispensa total da dotação de estacionamento (1 lugar de estacionamento de 

veículo ligeiro público), tendo em conta que se verifica a condição disposta na alínea 

c) do ponto nº 3 do artigo 66.º do regulamento do plano diretor municipal e optar pelo 

pagamento da compensação em numerário, a qual, calculada com base na fórmula 

constante no artigo 20.º da Tabela de Taxas, que é parte integrante do referido Código 

Regulamentar do Município de Águeda, se cifra na importância de 39,54 € (proposta 

261/15).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Tendo em vista as proposta que foram presentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar Declaração de Intenção de Caducidade dos seguintes 

processos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Empresa SOVIRIL, (Procº. nº.13/13) com sede no Lugar de Chão da Moita, na 

Borralha, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, em 9 de janeiro de 2013, 

apresentou um projeto de arquitetura para construção de moradia unifamiliar a edificar 

num terreno sito no Lugar do Chão da Moita, na Borralha, cujo projeto foi aprovado em 

10 de janeiro de 2014 e, até à presente data não foram apresentados os projetos os 

projetos de especialidades (proposta 272/15);------------------------------------------------------ 

----------PEDRO MANUEL GOMES PEREIRA SIMÕES, (Procº. nº.320/04) residente no 

Agueiro,na União de Freguesias de Águeda e Borralha, procedeu, em 21 de dezembro 

de 2010, ao levantamento do alvará de licença para a construção de uma habitação a 

erigir no Lugar de Vale Grande, na Freguesia de Aguada de Cima, válido até 21 de 

dezembro de 2011, não tendo, até ao momento, solicitado qualquer prorrogação de 

prazo nem concluído a construção (proposta 273/15).-------------------------------------------- 
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----------PAULINO AUGUSTO ALMEIDA OLIVEIRA (Procº nº.34/11), residente na Rua 

da Portela, no Lugar da Veiga, na Freguesia de Valongo do Vouga, apresentou em 20 

de dezembro de 2011, os projetos de especialidades com vista ao licenciamento da 

construção de uma habitação, a erigir na Rua do Cabeço, no Lugar de Carvalhal da 

Portela, em Valongo do Vouga, não tendo levantado o alvará de licença de 

construção, o que devería ter acontecido no prazo de um ano, a contar da data da 

notificação do ato de licenciamento (17.01.2013), tendo apresentado, em 25 de janeiro 

de 2013, um pedido de prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará da 

licença de construção, por mais um ano, tendo este terminado em janeiro de 2014 

(proposta 274/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Eram 11 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, Rosa 

Silvana Sá Marinheiro, Técnica Superior Jurista, redigi e subscrevo juntamente com o 

Sr. Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------PAULINO AUGUSTO ALMEIDA OLIVEIRA (Procº nº.34/11), residente na Rua 

da Portela, no Lugar da Veiga, na Freguesia de Valongo do Vouga, apresentou em 20 

de dezembro de 2011, os projetos de especialidades com vista ao licenciamento da 

construção de uma habitação, a erigir na Rua do Cabeço, no Lugar de Carvalhal da 

Portela, em Valongo do Vouga, não tendo levantado o alvará de licença de 

construção, o que devería ter acontecido no prazo de um ano, a contar da data da 

notificação do ato de licenciamento (17.01.2013), tendo apresentado, em 25 de janeiro 

de 2013, um pedido de prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará da 

licença de construção, por mais um ano, tendo este terminado em janeiro de 2014 

(proposta 274/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------Eram doze horas quando o Sr. Vice-presidente declarou a reunião encerrada, 

da qual para constar se lavrou a presente ata que eu Rosa Silvana Sá Marinheiro, 

redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-Presidente.--------------------------------------- 
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