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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2015 

  

---------Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões 

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

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

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, 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, tendo principiado os trabalhos por uma visita às instalações da Incubadora de 

Empresas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SENHOR PRESIDENTE E SENHORES 

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

-----------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente deu conhecimento da 

sua deslocação a Recife, no Brasil para participar no Fórum Smart Cities, -------------- 

----------A seguir, o Sr. Vereador Miguel Oliveira manifestou a sua satisfação pela 

excelente forma como está a decorrer o Agitágueda, com grande adesão do público e 

projeção social, opinião também partilhada por todo o Executivo. ---------------------------- 

---------- ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES ------------------------------------------------------ 

---------- SUA APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

atas das reuniões nºs 12 e 13, dispensando-se a sua leitura, uma vez que foram 

disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a documentação 

referente a esta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------ 

----------PESSOAL------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------RESCISÃO DE CONTRATO POR MUTUO ACORDO - ANA MARIA DE 

BARROS LEMOS SANTOS (proposta 394/15).----------------------------------------------------- 

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

aprovar a rescisão do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado com a funcionária Ana Maria de Barros Lemos Santos, que produzirá 
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efeitos no 1.º dia útil do mês seguinte à data de aceitação nos termos do n.º 6 do artigo 

10.º da Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro.------------------------------------------- 

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

----------AEC - MÊS DE JUNHO - ANO LETIVO 2014/2015 (proposta 390/15).------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta que 

foi presente, aprovar o custo previsto com as parcerias efetuadas no âmbito do 

Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

para o mês de junho do ano letivo 2014/2015, no valor de 26.622,72€, conforme o 

mapa que foi presente e arquivado junto à Agenda desta reunião, com a discriminação 

dos valores a atribuir por parceiros. -------------------------------------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS REFERENTES 

AOS LANCHES NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL 

(proposta 395/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto nas alíneas 

o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio 

financeiro a cada uma das associações referidas na proposta que foi presente, no 

valor total de 285,00€ pelo fornecimento de lanches no âmbito das comemorações do 

Feriado Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DA 

12ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES DE ÁGUEDA (proposta 396/15).------------- 

----------De acordo com as “Condições de Participação” das Marchas Populares de 

Águeda, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar os diversos grupos e 

associações provenientes das freguesias de Águeda/Borralha, Fermentelos e Óis da 

Ribeira, Aguada de Cima, Trofa, Recardães/Espinhel, que participaram nesse evento 

num valor total de 3.560,00€, conforme o quadro que foi presente e arquivado junto à 

Agenda desta reunião, com a discriminação dos valores a atribuir por parceiros. --------  

----------PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

AGUADA DE CIMA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "XVIII ANIVERSÁRIO DE 

ELEVAÇÃO DE AGUADA DE CIMA A VILA" (proposta 399/15).-------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, e considerando que se trata de um 

evento com interesse cultural, recreativo e desportivo para a Freguesia e, 

simultaneamente, para o Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e 

submeter a autorização prévia da Assembleia Municipal a atribuição um apoio 

financeiro de 1.814,92€ à Junta de Freguesia Aguada de Cima, no âmbito do disposto 

nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e de 

acordo com o Programa de Apoio às Iniciativas das Juntas de Freguesia, integrado no 
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Código Regulamentar do Municipio de Águeda (F4), aprovado em Assembleia 

Municipal no dia 26 de junho de 2015. ---------------------------------------------------------------  

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

---------PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS -1ª TRANCHE– 1ª 

FASE DO ANO LETIVO 2015/2016 (proposta 391/15).------------------------------------------- 

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, relativamente à 1ª tranche da 1ª fase de 

candidatura, aprovar o montante de subsídios a atribuir na rúbrica auxílios 

económicos, para o ano letivo 2015/2016, com base nos processos de alunos 

candidatos à atribuição de auxílios económicos remetidos pelos agrupamentos de 

escolas, conforme mapa anexo, por Agrupamento de Escolas, por Estabelecimento de 

Ensino e por Escalão. O valor total dos auxílios económicos é de 26.010,00€ (vinte e 

seis mil e dez euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROGRAMA DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

– PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DE APOIO ATRIBUÍDO AO CENTRO SOCIAL DE 

AGADÃO EM 2014 (proposta 397/15).---------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, e considerando os esclarecimentos 

prestados pela Sr.ª Vereadora Elsa Corga sobre o assunto, que elucidou que a 

diferença de valores decorre da alteração do regime do IVA, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, com base nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar a retificação do apoio atribuído ao Centro Social de 

Agadão e transferir um valor de 8.952,75€ (oito mil novecentos e cinquenta e dois 

euros e setenta e cinco cêntimos), para esta instituição. ----------------------------------------- 

----------PEDIDO DE APOIO - ARRANJOS EXTERIORES (proposta 398/15). -------------- 

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

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

de um apoio à instituição Centro Social de Agadão, para pavimentação do espaço 

envolvente à obra de construção do Lar para Idosos “Manuel Pereira Júnior”, 

considerando as medições realizadas pelos Serviços competentes desta autarquia, no 

valor máximo de 13.841,61€ (treze mil oitocentos e quarenta e um euros e sessenta e 

um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------COMISSÃO DE PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) -------------------- 

----------POSIÇÃO CONJUNTA DAS CPCJ, FACE À RETIRADA DE TECNICOS PELO 

ISS, IP (proposta 410/15).--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista as dúvidas suscitadas sobre este assunto, foi deliberado, por 

unanimidade, retirar a presente proposta. ------------------------------------------------------------ 

----------Concluído este ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Presidente, por motivos que 

justificou, ausentou-se da reunião, passando a presidir aos trabalhos o Sr. Vice-

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------OBRAS PARTICULARES---------------------------------------------------------------------- 

----------VISTORIA AO PARQUE INFANTIL EM AGUADA DE CIMA - ISENÇÃO DE 

PAGAMENTO DE TAXA (proposta 393/15).---------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara, conforme a alínea c), do n.º 1, do artigo 18.º/I do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, deliberou, por unanimidade, isentar a 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima do pagamento de taxas relativas à vistoria 

técnica ao Parque Infantil, sito no centro da Freguesia. ------------------------------------------ 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – ZONA HISTÓRICA – MANUEL 

AUGUSTO SOUSA SANTOS (proposta 405/15).--------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara, de acordo com o mencionado na alínea c) do artigo 

19.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, deliberou, por unanimidade, 

isentar o Sr. Manuel Augusto Sousa Santos, do pagamento de taxas relativas às obras 

de reconstrução, alteração e ampliação de edifício, sito na Rua Vasco da Gama, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha. -------------------------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – CENTRO SOCIAL E RECREATIVO 

DE CRASTOVÃES (proposta 408/15).----------------------------------------------------------------- 

----------A Câmara mais deliberou, por unanimidade, de acordo com a alínea a) do n.º 1 

do artigo18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, isentar o Centro 

Social e Recreativo de Crastovães, com sede na Rua do Centro Cultural, em 

Crastovães, na União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, do 

pagamento de taxas referentes à ampliação do edifício destinado a sede. ----------------- 

----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - AGUIMÓVEIS - MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS, LDA(proposta 402/15).------------------------------------------------ 

----------Analisado o processo, através do qual se verifica que, até à presente data, a 

firma AGUIMÓVEIS – Móveis e Eletrodomésticos, Lda., (Procº. nº.221/62), com sede 

na Rua do Covão, em Aguieira, na Freguesia de Valongo do Vouga, não apresentou a 

decisão emitida pelo IAPMEI, favorável ou favorável condicionada sobre o pedido de 

autorização ou sobre a declaração prévia de atividade industrial, ou emitida a certidão 

comprovativa do respetivo deferimento tácito, de acordo com o disposto na alínea b) 

do ponto n.º 2 do artigo 18.º do regime de exercício de atividade industrial aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro, o que deveria ter acontecido no prazo 

de um ano, a contar da data da notificação do ato de aprovação do projeto de 

arquitetura (26.04.2012), conforme o referido no n.º 3, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

120/2013, de 21 de agosto (Regime excecional de extensão de prazos), a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 5, do artigo 71.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, 

de 9 de setembro, declarar a intenção de caducidade do processo em causa.-------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - MARINA DULCE ROQUE 

SILVA RODRIGUES (proposta 406/15).--------------------------------------------------------------- 

----------Tendo-se verificado que, até à presente data, a requerente Marina Dulce Roque 

da Silva Rodrigues, residente na Rua Heróis do Ultramar, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, não apresentou os projetos de especialidades, o que deveria ter 

acontecido no prazo de um ano, a contar da data da notificação do ato de aprovação 

do projeto de arquitetura (8.05.2014), conforme o referido no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 

9 de setembro, a Câmara deliberou, de acordo com o mencionado no n.º 5, do artigo 

71.º do referido diploma declarar a intenção de caducidade do processo em causa.-----

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

----------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - CATARINA ANDREIA OLIVEIRA PEREIRA 

(proposta 407/15).------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisado o processo n.º 102/12, em nome de Catarina Andreia Oliveira 

Pereira, residente na Rua da Palmeira, em S. Bernardo, em Aveiro, referente à 

construção de uma habitação, a edificar num terreno sito na Rua Vale Domingos, no 

Ameal, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, verificou-se que foi declarada a 

intenção da caducidade, em 28 de abril de 2014, em virtude da requerente não ter 

apresentado os projetos de especialidades, no prazo referido no n.º 6 do artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro. Atendendo a que até á presente data não foi apresentado 

qualquer argumento que pudesse alterar a declaração de intenção de caducidade, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo em causa, 

conforme o mencionado no n.º 5, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro.-----

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

----------RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE - JCTIMO-SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA.(PROPOSTA 403/15).------------------------------------------------------------ 

----------A requerimento da empresa JCTIMO – Sociedade Imobiliária, Lda., (Procº. nº. 

278/14), com sede no Lugar das Barrosinhas, na União de Freguesias, de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, a Câmara analisou o processo e deliberou, por 

unanimidade, proceder à retificação da certidão de destaque, emitida em 2003, de um 

terreno sito na Rua da Mina, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do 

Vouga, de acordo com a informação da Divisão de Gestão Urbanística, que se 

transcreve:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“O imóvel descrito na conservatória do registo predial, sob o n.º 624 e com o 

artigo matricial n.º 2358 da matriz predial urbana da União de Freguesias da Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, e da qual consta uma área de 18260m², é uma das 
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parcelas resultantes de um destaque efetuado em 2003, mais concretamente a parcela 

sobrante, e cujo processo é o 1044/02; A parcela sobrante, à data, foi de 18260m², no 

entanto, verifica-se atualmente e após levantamento topográfico rigoroso, que a 

mesma tem uma área aproximada de 20228m²; Após a mutação de áreas com o 

prédio contíguo e no seguimento da alteração ao loteamento, titulado pelo alvará n.º 

12/2007, o prédio fica com uma área de 15848m², com as seguintes confrontações: 

norte com estrada, sul com Júlio Carvalhal, nascente com JCTIMO, Lda e do poente 

com Luís Coelho Saraiva.” ------------------------------------------------------------------------------- 

----------ALTERAÇÃO À CERTIDÃO DE DESTAQUE - SANDRA CARINA PEREIRA 

JESUS (proposta 409/15).-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, foi presente o processo, em nome de SANDRA CARINA 

PEREIRA JESUS (Procº. nº. 341/06), residente na Rua Principal, em Catraia de 

Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que solicita a retificação à 

certidão de destaque, emitida em 2007, de um terreno sito em Gândara de Cima, em 

Catraia de Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, tendo a Câmara 

deliberado, por unanimidade, aprovar a retificação em causa, de acordo com a 

informação emitida pela Divisão de Gestão Urbanística, que se transcreve: --------------- 

----------“…Relativamente as condições estabelecidas no n.º 4 do artigo 6.º do DL n.º 

555/99 de 16/12, republicado pelo DL n.º 136/2014 de 9/09, as parcelas mantém as 

condições para efetuar o destaque, conforme proposta constante das peças gráficas 

apresentadas juntamente com o pedido, sendo solicitada apenas uma retificação das 

áreas das parcelas, atendendo ao levantamento topográfico efetuado. Face ao acima 

exposto, a pretensão se enquadra na isenção de licença prevista no n.º4 do artigo 6.º 

do DL n.º 555/99 de 16/12, republicado pelo DL n.º 136/2014 de 9/09…” ------------------- 

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

----------PROTOCOLOS - ACERTOS 2014/2015 (proposta 389/15).--------------------------- 

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

de acordo com a alínea gg) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar o montante total previsto de 32.701,65€, sendo pago a Instituições Particulares 

22.361,45€ e a Juntas de Freguesia 10.340,20€, conforme discriminado na proposta 

arquivada junto à agenda desta 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: --------------------------------------------------------- 

----------MANUTENÇÃO PERIODICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EQUIPAMENTOS E 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM EDIFICIOS MUNICIPAIS (proposta 
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388/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“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 Sr. 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 termos e condições da presente proposta e caderno de encargos em 

anexo, designada por Prestação de Serviços de Manutenção Periódica e Assistência 

Técnica a Equipamentos e Aparelhos de Ar Condicionado, em Edifícios Municipais, 

mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime 

previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 20º do Código do Contratos Públicos e com 

consulta às seguintes entidades: CLIMÁBITUS-Manutenção e Climatização, Lda (NIF 

nº 506706699); 2M-Comércio e Serviços de Electricidade, Lda (NIF 501558110)”-------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE ENGENHARIA NA MODALIDADE DE 

CONTRATO DE AVENÇA (proposta 400/15).------------------------------------------------------- 

----------“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 à Eng.ª Sara Marques Lemos, NIF n.º 200124617 ficando obrigado 

a prestar o serviço nos termos e condições definidas na cláusula 10.ª do caderno de 

encargos. Note-se que esta técnica já fez um estágio profissional neste serviço, 

durante o qual recebeu formação específica nesta área já tendo alguma autonomia de 

trabalho. A contratação de um novo prestador de serviços implicaria em toda uma fase 

de aprendizagem que atrasaria o processo de autonomia”.------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria com a abstenção dos Senhores 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira.------------------------------------------------------- 
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----------CONSULTADORIA DE OTIMIZAÇÃO DO IVA NO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

ANOS 2013 A 2017 (proposta 411/15).---------------------------------------------------------------- 

---------- Tendo em vista as dúvidas suscitadas a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar a presente proposta referente à aquisição de serviços de consultadoria de 

otimização do IVA no Município de Águeda nos anos 2013 a 2017. -------------------------- 

----------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO------------------------------------------------- 

----------RESCISÃO DA HFA SOBRE O LOTE 36, LIBERTAÇÃO DA LIGHTENJIN 

SOBRE OS LOTES 37 E 38, E CANDIDATURA DA GLOBALTRONIC E DA 

LIGHTENJIN À AQUISIÇÃO DOS LOTES 36 A 38 DO PEC-AGUEDA (proposta 

392/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

maioria com a abstenção do Senhor Vereador Miguel Oliveira, aprovar a aceitação da 

rescisão de contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel Futuro da HFA 

– Henrique, Fernando & Alves, Ld.ª sobre o lote 36, e estorno à empresa do valor já 

depositado; a aceitação da libertação do interesse sobre os lotes 37 e 38, por parte da 

empresa Lightenjin – Sistemas de Iluminação, Ld.ª; a aceitação da candidatura das 

empresas Globaltronic Electrónica e Telecomunicações, SA e a Lightenjin – Sistemas 

de Iluminação, Ld.ª à aquisição dos lotes 36, 37 e 38 e a subsequente comunicação 

para que, no prazo de 30 dias, confirmem o interesse e solicitem a marcação da 

assinatura do contrato, de acordo com o previsto no artigo 20.º do Regulamento 

Municipal do PEC Águeda; e a aceitação da modalidade de pagamento proposta para 

aquisição dos lotes 36, 37 e 38, ao abrigo do n.º 3 do Artigo 8.º do Regulamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão.------------------------------------------------------ 

----------CANDIDATURA DA EMPRESA SOARES & CAL, LDA, A CONSTITUIÇÃO DE 

DIREITO DE SUPERFICIE DOS LOTES 20 E 21 DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO – AGUEDA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 6.º DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (proposta 

401/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aceitação da candidatura da empresa Soares & Cal, Ld.ª, à constituição de direito de 

superfície dos lotes 20 e 21; a aceitação modalidade de pagamento proposta ao abrigo 

do n.º 3 do Artigo 8.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão; 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 Regulamento Municipal do PEC Águeda.--------------------------------------------------------- 

----------ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.1/2011 - LOTEAMENTO 

MUNICIPAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (proposta 404/15).------ 
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----------Na sequência dos trabalhos foi, também, por unanimidade, aprovada a 

alteração de Loteamento Municipal para o Parque Empresarial do Casarão e 

subsequente emissão da Alteração ao Alvará de Loteamento com Obras de 

Urbanização N.º 1/2011, cuja minuta se anexa à presente proposta.------------------------- 

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

----------AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA - 

PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CONCELHO - 1ª FASE - 

ÁGUEDA (proposta 387/15).------------------------------------------------------------------------------ 

----------Tendo sido vistoriada, a totalidade da empreitada 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 Municipal, nos termos do artigo 

398.º do Código dos Contratos Públicos, deliberou, por unanimidade, receber 

definitivamente a referida obra.-------------------------------------------------------------------------- 

----------REVOGAÇÃO DE EMPREITADA DE CONTROLE DE CHEIAS EM ÁGUEDA – 

INTERVENÇÕES NA SECÇÃO DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE 

ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA “BY PASS” (proposta 

413/15).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

no artigo 331.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, revogar o contrato de empreitada por 

mútuo acordo, e aprovar a minuta do acordo de revogação em anexo à presente 

proposta, sob a condição de o artigo 4.º do Acordo ser alterado quanto à produção de 

efeitos, sendo que deverá produzir efeitos na data da assinatura.----------------------------- 

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

----------EMPREITADA "ESTRADA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE AGUADA 

DE CIMA" (proposta 412/15).----------------------------------------------------------------------------- 

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

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a ratificação do 

despacho do Sr. Vice-Presidente que aprovou a Minuta do contrato de empreitada a 

celebrar com vista à execução da estrada de acesso ao Centro Escolar de Aguada de 

Cima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ABERTURA DE CONCURSO ----------------------------------------------------------------- 

----------CONTROLO DE CHEIAS EM AGUEDA – INTERVENCÕES NAS SECÕES DE 

VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE OIS RIBEIRA E NO CANAL 

SECUNDÁRIO DO RIO AGUEDA “BY-PASS” EM AGUEDA – CANAL SECUNDÁRIO 

DO RIO ÁGUEDA – PONTE DE OIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (proposta 414/15).- 

---------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
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Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa de Concurso da Empreitada 

de “Controlo de cheias em Águeda Intervenções nas secções de vazão da Ponte do 

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

Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão”; a 

abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos termos previstos na 

alínea b) do n.º 1 do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento ao artigo 38.º do 

referido Código, em que as peças de procedimento são integralmente disponibilizadas 

na plataforma eletrónica de contratação pública, com o seguinte endereço: 

http://www.acingov.pt; a constituição do júri do procedimento, nos termos da Proposta 

de Abertura de Procedimento anexa; e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, a delegação no 

Júri de todas as competências necessárias à gestão do procedimento, 

designadamente: - Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou 

omissões das peças do procedimento (artigo 50.º); Pronunciar -se sobre os erros e 

omissões identificados pelos interessados (artigo 61.º); - Prorrogar o prazo fixado para 

apresentação das propostas (artigo 64.º);- Classificação de documentos das propostas 

(artigo 66.º);- Proceder à notificação do adjudicatário quanto à não apresentação dos 

documentos de habilitação e determinar eventual prorrogação do prazo para entrega 

(números 2 e 3 do artigo 86.º).--------------------------------------------------------------------------- 

---------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 SA 

MARINHEIRO, Técnica Superior Jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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