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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 19/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 

 

---------Aos quinze dias do mês de setembro 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 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, a técnica Superior Jurista ROSA SILVANA 

SÁ MARINHEIRO.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que vai fazer 

entregar a cada um dos membros do Executivo, para apreciação e eventual proposta 

de melhoramento, o Estudo elaborado pela Universidade de Aveiro acerca do Centro 

Hospitalar do Baixo Vouga, que vai apresentar, para análise, na próxima reunião da 

CIRA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, usou da palavra para 

congratular a ACOAG – Associação Comercial de Águeda e a Câmara Municipal de 

Águeda pelo apoio prestado pela realização da 22.ª Festa do Leitão à Bairrada e 18.ª 

Mostra de Artesanato e Gastronomia de Águeda, e fez votos para que, em anos 

futuros, se mantenha a mesma qualidade e dinamismo em prol da divulgação do 

Leitão à Bairrada e do Concelho de Águeda que tem grandes potencialidades para 

explorar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador disse que já decorreram dois 

anos desde que o atual Executivo tomou posse e que, apesar de já o ter solicitado por 

diversas vezes, ainda não lhe foi concedido o cartão especial de identificação 

Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse que na última 

sessão da Assembleia Municipal, foi questionada a legalidade do agendamento de 

alguns assuntos, nomeadamente propostas de realização de despesas plurianuais, 
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sem que a respetiva proposta tenha sido objeto de deliberação do Executivo, o que, na 

sua opinião e na de alguns membros daquele órgão deliberativo não está legalmente 

correto, nomeadamente no que se refere ao cumprimento do estipulado nos artigos 

25.º e 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se referem às competências da 

Câmara e da Assembleia Municipal, invocando a nulidade/anulabilidade de tal 

deliberação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que existindo dúvidas na interpretação da lei, o 

assunto será submetido a apreciação jurídica. ----------------------------------------------------- 

----------A seguir, por motivos que justificou, o Sr. Presidente retirou-se da reunião, 

passando a presidir o Sr. Vice-Presidente Jorge Almeida. --------------------------------------- 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso 

solicitou que lhe fosse dado o ponto de situação dos processos judiciais que envolvam 

a Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ------------------------------------------------------- 

---------GRUPO TÍPICO O CANCIONEIRO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 491/15)------------- 

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

atribuir ao Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda”, nos termos do protocolo que foi 

presente e aprovado, um subsídio no valor de 5.481,88€, sendo 4.050,00€ destinado à 

execução das suas atividades normais, 431,88€ para aquisição de instrumentos 

musicais e 1.500,00€ para custear a respetiva Escola Artística.---------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DOMINGOS NO ÂMBITO 

DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "KONSERTO NO PARK" (PROPOSTA 504/15);-------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à 

Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos, um apoio financeiro no valor de 

7.500,00€, destinado custear a organização do evento “Konserto no Park”, por 

considerar este evento do maior interesse para o Município.-------------------------------------- 

----------PARÂMETROS DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AOS APOIOS DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(F2) (PROPOSTA 506/15);---------------------------------------------------------------------------------- 

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

que foi presente e analisada, e à semelhança do que aconteceu no ano anterior, impor 

um número limite de 10 atletas por modalidade, no caso dos desportos individuais e, no 

caso dos desportos coletivos, basear esse número no número de atletas inscritos em 

campo nos boletins de jogo, sendo esse número multiplicado por dois e acrescido do 

número de atletas suplentes., conforme consta do relatório anexo à referida proposta  
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----------ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

(PROPOSTA 514/14); --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerando a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir, à Conferência Vicentina de Valongo do Vouga, nos precisos 

termos do Protocolo que foi presente e aprovado, um apoio financeiro no valor de 

280,00€, no âmbito da Medida D das normas que regulamentam o Programa de Apoio 

para as Organizações de Solidariedade Social, considerando a relevância social do 

trabalho desenvolvido pela referida organização no concelho.------------------------------------ 

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

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E SUA ORDENAÇÃO E 

APROVAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

-----------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA 

DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE ÀGUEDA (PROPOSTA 505/15);-------------------- 

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

despacho do Sr. Presidente, datado de 01 de setembro de 2015, que aprovou todas as 

propostas admitidas e sua ordenação e adjudicou o contrato de elaboração de Projeto 

de Regeneração Urbana de Ruas no Centro da Cidade de Águeda à empresa Enaque – 

Engenharia e Arquitetura, Lda., pelo valor global de 54.740,00€ (cinquenta e quatro mil, 

setecentos e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e 

condições definidos no Relatório Final, que se encontra arquivado junto ao processo.----- 

----------LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO AMPLIAÇÃO - PEC CASARÃO (PROPOSTA 

427/15).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, 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 n.º 75/2014 de 12 de setembro, conferir parecer prévio 

favorável e autorização, 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, para a contratação dos serviços de limpeza e regularização de 16,92 

hectares de terreno no Parque Empresarial do Casarão, 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 a M. Duarte & 

Filhos, Lda., NIF n.º 505915472 ;-------------------------------------------------------------------------- 

-----------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------------------- 
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----------COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES PARA PARCEIROS - ANO LETIVO 

2015/2016 - PREVISÃO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 

(PROPOSTA 507/15);----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o custo previsional 

com as parcerias no âmbito das comparticipações familiares das Atividades de Animação 

e Apoio à Família para os meses de setembro a novembro, para o ano letivo 2015/2016, 

que se prevê que seja de 12.820,50€.---------------------------------------------------- 

----------PREVISÃO DO CUSTOS DAS REFEIÇÕES A SERVIR NO PERIODO DE 

SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR(PROPOSTA 508/15)-------------------------------------- 

----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, aprovar o custo previsional com as 

parcerias para fornecimento de refeições, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio 

à Família para os meses de setembro a novembro, para o ano letivo 2015/2016, que se 

prevê que seja de 33.461,61€.------------------------------------------------------------------------------ 

-----------VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL DAS ESCOLAS DO 1º CICLO NO 

PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 (PROPOSTA 509/15);------------------ 

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

que foi presente, aprovar o montante de 70.242,98€, previsto para o período de 

setembro a dezembro do ano letivo 2015/2016, para pagamento a pessoal das Escolas 

do 1.º Ciclo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------PAGAMENTO DE VERBAS A PESSOAL AUXILIAR DAS AAAF NO PERIODO 

DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 (PROPOSTA 510/15);--------------------------------- 

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

verbas a transferir para pagamento de verbas a pessoal auxiliar das Atividades de 

Animação e Apoio à Família, relativas aos meses de setembro a dezembro do ano letivo 

2015/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PREVISÃO DE CUSTOS com as AEC NO PERIODO DE SETEMBRO A 

DEZEMBRO 2015 (PROPOSTA 511/15) ---------------------------------------------------------------- 

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

previsional com as parcerias para os meses de setembro a dezembro, para o ano letivo 

2015/2016 do Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico, que se prevê que seja de 107.579,36€. --------------------------------------------- 

-----------PROTOCOLO PARCERIAS - GESTÃO DAS AAAF - ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2015/16 

(PROPOSTA 529/15);----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 
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vista as questões que foram colocadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima 

reunião, depois de devidamente analisado. ------------------------------------------------------------ 

-----------PROTOCOLOS DE PARCERIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES - ANO 2015/2016--------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista as dúvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião, 

depois de devidamente analisado.------------------------------------------------------------------------ 

----------SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS  

E ESCOLA NAO AGRUPADA (PROPOSTA 531/15);------------------------------------------------ 

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

-----------“Considerando que:-------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Os municípios dispõem de atribuições, no domínio de educação, ensino e 

formação profissional de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro;------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê a delegação de competências 

através de contratos interadministrativos a celebrar entre o Governo e cada um dos 

municípios;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, estabelece o regime de delegação 

de competências do Estado nos Municípios nas áreas sociais, nomeadamente da 

Educação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Município de Águeda assinou, no desenvolvimento das suas atribuições e 

competências, estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho e pelo já 

referido Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro, o contrato interadministrativo de 

delegação de competências – Contrato de Educação e Formação Municipal n.º 

549/2015;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O n.º 5 da Cláusula 13.ª do referido contrato prevê a subdelegação nos 

Agrupamentos de Escolas das competências delegadas no Município previstas na matriz 

de responsabilidades constante do Anexo II, anexando a mesma ao presente;----- 

--------A subdelegação deve obedecer subsidiariamente ao regime previsto no artigo 44.º 

e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA);----------------------------------- 

--------A autarquia solicitou ao Ministério da Educação o diferimento no tempo de 

transferência de algumas competências, nomeadamente no que concerne com o modelo 

de financiamento e transferência de verbas relativas às Cláusulas 29.ª – Pessoal Não 

Docente, 31.ª – Transferências Correntes, 32.ª - Outras Transferências Correntes, 34.ª - 

Transferências de competências e 37.ª ----------------------------------------------------------------- 
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---------Outras parcelas da componente de funcionamento, para o início do ano civil de 

2016;O artigo 156.º, n.º 2, alínea a) do CPA prevê a retroatividade, quando esta “seja 

favorável para os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente protegidos 

de terceiros (...)”,garantindo-se o funcionamento dos estabelecimentos de educação nos 

moldes do já em vigor, assegurando a regularidade dos processos enquanto decorre a 

transição e assunção das novas competências da autarquia;------------------------------------ 

---------Para a tramitação dos fluxos financeiros no que se refere às cláusulas referidas 

anteriormente, é necessário que exista a formalização da subdelegação de 

competências por parte das autarquias nos Agrupamentos de Escolas e Escola não 

agrupada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerando ainda:-------------------------------------------------------------------------------  

A deliberação de resolução fundamentada de interesse público, respeitante à execução 

do contrato interadministrativo de delegação de competências de educação e formação 

municipal n.º 549/2015, já referido, aprovada pelo órgão executivo e pela Assembleia 

Municipal em reunião extraordinária do dia 12 de agosto e sessão extraordinária de dia 

19 de agosto, respetivamente;----------------------------------------------------------------------------- 

----------Propõe-se ao Executivo Municipal, nos termos e para os efeitos da Cláusula 13.ª, 

n.º 3 e n.º 5 do contrato n.º 549/2015, de 28 de julho, do Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 

de fevereiro e artigo 44.º e seguintes do CPA, a subdelegação de competências nos 

Agrupamentos de Escolas/Escola não agrupada constantes do Anexo I do contrato, a 

saber: Agrupamento de Escolas de Águeda; Agrupamento de Escolas de Águeda Sul; 

Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga e Escola Secundária Adolfo Portela, nos 

termos da minuta que se anexa e que faz parte integrante da presente proposta, infra, 

discriminando-se as competências cuja subdelegação ora se propõe:-------------------------- 

B – Administração da E/AE, nos domínios da Administração e Gestão escolar (B1.12); da 

Gestão dos Recursos (B2.4 e B2.5);----------------------------------------------------------------- 

C – Currículo, no domínio do Desenvolvimento do Currículo (C1.9);---------------------------- 

E – Gestão de recursos, nos domínios Humanos (E1.11); Materiais (E2.9, E2.10);--------- 

Orçamentais -Gestão da parcela do OE a atribuir + orçamento privativo (E3.1,E3.2, E3.3, 

E3.4, E3.5, E3.6, E3.7);------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais se propõe que as verbas relacionadas com as áreas também elas infra 

identificadas, sejam transferidas diretamente do Governo Central para os Agrupamentos 

de Escolas/Escola Não Agrupada, até ao final do período de subdelegação, nos 

seguintes termos, disso mesmo se dando conhecimento à entidade competente:----------- 

1 – Pessoal Não Docente (Cláusula 29.ª - apenas o que diz respeito às Escolas 

Secundárias com 3.º Ciclo, Adolfo Portela e Marques de Castilho);----------------------------- 

19/15,1 2015-09-09



 7 

2 – Transferências correntes (Cláusula 31.ª – ajudas de custo, vestuário e artigos 

pessoais, transportes de visitas de estudo e outras, livros, documentação técnica, 

material de educação, cultura e recreio, combustíveis, lubrificantes, água, eletricidade, 

comunicações, produtos de limpeza e higiene, material de escritório e bens conexos);--- 

3 – Outras Transferências Correntes (Cláusula 32.ª - Componente de Apoio à Família, 

refeições 1.º ciclo, Ação Social Escolar, transportes de crianças e jovens – escolas 

encerradas do 1.º Ciclo do ensino Básico, Alargamento da Rede do Pré-Escolar, 

encargos com empresas de limpeza, outras transferências);------------------------------------- 

4 – Transferências de Capital (Cláusula 34.ª – software, hardware, outros equipamentos, 

ativos fixos tangíveis);5 – Outras parcelas da componente de funcionamento (Cláusula 

37.ª – cedência temporária de instalações desportivas e outras, deslocações de 

docentes corretores e supervisores, despesas bancárias, custas judiciais ou publicações 

em Diário da República);------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Finalmente, propõe-se que a subdelegação supra descrita e melhor discriminada 

nos termos da minuta anexa, tenha efeitos a partir de 1 de setembro de 2015 e vigore 

até em 31 de dezembro de 2015 (inclusive), sem prejuízo da sua renovação mediante 

deliberação prévia deste órgão, devendo ainda ser promovida a respetiva publicação 

nos termos e para os efeitos do artigo 47.º, n.º 2 e 159.º do CPA”.------------------------------ 

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

-----------BAR DA PISCINA MUNICIPAL----------------------------------------------------------------- 

------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, verificando-se, por parte 

da concessionária, Nair Pires Quinta Mendes, o incumprimento do contrato de 

exploração da Cafetaria/Bar da Piscina Municipal de Águeda, e depois dos vários 

contatos efetuados por forma a regularizar a situação – falta de pagamento das 

mensalidades – rescindir o contrato assinado no dia 6 de março de 2000, de forma a que 

seja possível notificar a Segunda Outorgante da intenção de rescindir, concedendo-lhe o 

direito de audiência prévia à tomada de decisão final, nos termos consagrados no artigo 

121.º do CPA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------PROTECÇÃO CIVIL ----------------------------------------------------------------------------- 

------------PROPOSTA APOIO AS ASSOCIAÇÕES PROTEÇÃO CIVIL E JUNTA DE  

FREGUESIA VALONGO DO VOUGA EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL 

(proposta 513/15);--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a alínea o) 

e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e por se tratar de 

instituição com equipas de combate a incêndios, localizadas em zonas estratégicas do 

nosso Concelho, o que permite uma atuação mais rápida na 1.ª intervenção até à 

chegada dos bombeiros, contribuir para um melhor desempenho destas equipas, atribuir 

de um apoio, no montante global de 15.000,00€ (quinze mil euros) a repartir, 

equitativamente, pela Associação de Protecção Civil de Belazaima do Chão, Associação 

Humanitária Castanheirense e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga aquisição dos 

equipamentos de proteção individuais para os seus voluntários.--------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, no que se refere à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga 

esta resolução terá que ser submetida a posterior aprovação da Assembleia Municipal, 

de acordo com a alínea j) n.º 1 artigo 25.º da Lei n.º 75/2013.------------------------------------ 

----------APOIO AS ASSOCIAÇÕES PROTEÇÃO CIVIL E JUNTA DE FREGUESIA 

VALONGO PARA PAGAMENTO SEGUROS (PROPOSTA 515/15);----------------------------- 

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

semelhança do que tem feito nos anos anteriores, assumir o pagamento dos seguros de 

acidentes pessoais (equiparado ao que os Bombeiros Voluntários possuem) para os 

voluntários da Associação Humanitária Castanheirense, Associação de Proteção Civil de 

Belazaima do Chão, Associação da Barrosa em Defesa da Floresta e à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga, instituições ligadas à prevenção e primeira intervenção 

no combate a incêndios, no montante despendido pelas referidas Associações e Secção, 

conforme documentos apresentados anexos à proposta referida, no valor global de 

8.502,01€. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, relativamente à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, 

conforme o disposto na alínea j) n.º 1 artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que esta resolução será submetida a posterior aprovação da Assembleia Municipal.------- 

---------ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO - REEMBOLSO DO 

IVA - CANDIDATURA AO PRODER - AÇÃO 2.3.2 – ESTABILIZ. DE EMERGÊNCIA PÓS-

INCÊNDIO DA SERRA CARAMULO DE 2013 - CANDIDATURA PA – 51602 

(PROPOSTA 516/15);---------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência da 

candidatura apresentada ao PRODER - Ação 2.3.2 – Estabilização de Emergência Pós-

Incêndio da Serra Caramulo de 2013 - Candidatura PA – 51602, e uma vez que a  

execução física e financeira do projeto de Estabilização de Emergência Após-Incêndio 

da união das freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão objeto 

da candidatura estão finalizadas e já foi submetido o último pedido de pagamento, 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 4.642,95€ (quatro 

mil, seiscentos e quarenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos), correspondente ao 

montante do IVA do investimento executado. --------------------------------------------------------- 

---------TOPONIMIA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 525/15); --------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

toponímia para o Parque Empresarial do Casarão, de acordo com o anteriormente 

analisado pelo Executivo Municipal e nos precisos termos do processo que acompanha 

a presente proposta, que se arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda desta, sob 

a condição de se obter parecer favorável das respetivas Juntas de Freguesia.-------------- 

----------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA-------------------------------------------- 

-----------MELHOR ALUNO DO EB DA ESCOLA PROFESSOR ARTUR NUNES VIDAL 

2014/2015 (PROPOSTA 526/15 --------------------------------------------------------------------------- 

----------Apreciada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o Artigo 5.º/G2, ponto 3, do Código Regulamentar do Município de Águeda e 

nos termos do Regulamento dos Prémios Escolares “Câmara Municipal de Águeda” - 

atribuir o prémio melhor aluno do ensino básico (3º ciclo) do ano letivo 2014/2015 da EB 

Professor Artur Nunes Vidal, no valor de 250,00€, ao melhor aluno do ensino básico, 

Joana Simões Vinagre.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ---------------------------------------- 
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---------Analisados os pareceres que foram emitidos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar as seguintes Intenções de Declaração de Caducidade: -------------- 

----------ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA (PROPOSTA 517);------------------------------------ 

----------Do Proc. n.º 66/11 cujo requerente é António Pereira de Almeida, residente na 

Rua do Forno da Cal, em Belazaima do Chão, na União de Freguesias de Castanheira, 

Belazaima do Chão e Agadão, que não levantou o alvará de licença de construção de 

um Pavilhão, a levar a efeito no Lugar de Raso de Paredes, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, o que deveria ter acontecido no prazo de dois anos, a contar da data 

da notificação do ato de licenciamento (24.02.2012), conforme o referido no n.º 3 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 120/2013, de 21 de agosto. ------------------------------------------- 

---------VOUGART (PROPOSTA 518/15);---------------------------------------------------------------- 

---------Do Proc. n.º 1053/90, em nome de VOUGARTE – Artefactos de Madeira, Lda., com 

sede na Zona Industrial de Macinhata do Vouga, na Freguesia de Macinhata do Vouga, 

referente ao licenciamento para alteração e ampliação de indústria, sita na referida Zona 

Industrial de Macinhata do Vouga, uma vez que a obra não se encontra concluída, 

encontrando-se parada desde junho de 2011, conforme informação dos Serviços de 

Fiscalização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------NUNO FILIPE PINHEIRO GORGULHO (PROPOSTA 519/15);------------------------ 

-----------Do Proc. n.º 922/90, em nome de Nuno Filipe Pinheiro Gorgulho, residente na 

Rua Dr. Eduardo Caldeira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, para 

reconstrução e ampliação de habitação, sita no Lugar da Borralha, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, uma vez que o requerente até à presente data não 

levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no prazo de um 

ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento (10.04.2014). ------------------ 

----------TRIBUNAS E FIGUEIREDO, LDª (PROPOSTA 520/15);--------------------------------- 

---------Do Proc. n.º 105/00, em nome de TRIBUNAS & FIGUEIREDO, LDA., com sede 

na Zona Industrial da Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha uma vez 

que o requerente, em 10 de abril de 2014, apresentou um projeto de arquitetura para 

reconstrução e ampliação de um edifício industrial (serralharia), sito no na referida Zona 

Industrial da Giesteira, tendo sido este aprovado em 29 de maio de 2014, e que até à 

presente data, não apresentou os projetos de especialidades.----------------------------------- 

---------FRANCISCO MANUEL CARVALHO MARQUES VIDAL (PROPOSTA 521/15);----- 
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---------Do Proc. n.º 1/12, em nome Francisco Manuel Carvalho Marques Vidal, residente 

na Rua da Misericórdia, em Lamas do Vouga, na União de Freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, uma vez que o requerente apresentou em 15 de março de 

2013, um projeto de loteamento sem obras de urbanização, para um terreno sito na Rua 

do Passal, em Recardães, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, e que até 

à presente data não foi requerida a emissão do respetivo alvará de loteamento, o que 

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

licenciamento, conforme o referido no n.º 2, 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.------ 

---------Por se considerar legalmente impedido, o Sr. Vereador Miguel Oliveira retirou-se 

da reunião durante a apreciação deste assunto.------------------------------------------------------ 

----------REDUÇÃO NO PAGAMENTO DAS TAXAS-INCENTIVO JOVEM - ------------------- 

-----------MARILISA ALMEIDA SANTOS (PROPOSTA 522/15);------------------------------------ 

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

de Marilisa Almeida Santos, residente na Urbanização da Quinta da Fonte do Gato, na 

União de Freguesias de Águeda e Borralha, aprovar a redução do valor da taxa relativa 

à construção de habitação a edificar num terreno sito em Giesteira, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, uma vez que se trata de um jovem casal que reúne 

os requisitos mencionados no n.º 2, do artigo 20.º/I, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, designadamente que o rendimento mínimo mensal não excede o 

equivalente a quatro salários mínimos nacionais, a soma das idades não é superior a 60 

anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e permanente, por um período 

mínimo de cinco anos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De acordo com o estabelecido nos artigos 116.º e 117.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, e nos termos estabelecidos no Código Regulamentar e na Tabela de Taxas 

anexa ao Código, o valor a pagar é de 731,85€ e a redução de acordo com o artigo 20.º/I 

do Código Regulamentar acima mencionado é de 80%, ficando a requerente sujeita ao 

pagamento de 146,37€.------------------------------------------------------------------------ 

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

---------TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, SAI (PROPOSTA 523/15);------------------ 
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----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a firma 

TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A., com sede na Rua da Indústria, no Lugar 

de Eixo, em Aveiro, do pagamento das taxas relativas à construção do edifício industrial, 

a levar a efeito no Parque Empresarial do Casarão, uma vez que de acordo com o 

mencionado na alínea e) do artigo 19.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, a Câmara Municipal pode isentar, total ou parcialmente, do pagamento de taxas 

de licenças operações urbanísticas enquadradas em iniciativas consideradas de 

interesse relevante para o Concelho e ao facto de a Assembleia Municipal, em sessão 

realizada em 10 de fevereiro último, ter considerado o empreendimento em causa de 

interesse relevante para o concelho.---------------------------------------------------------------------- 

-----------VISTORIAS- REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO------------- 

----------NOMEAÇÃO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS (PROPOSTA 524/15);--------------------- 

----------De seguida, por forma a dar cumprimento ao disposto no n.º 2, do artigo 65.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, no que se refere às vistorias para efeitos do cumprimento 

do estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, nomear, para constituir a referida Comissão de vistorias, os seguintes 

Técnicos Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ana Matos, Kelly Farias, Cristina Santos, Paula Cruz, António Daniel, Armando 

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO ENTRE A ENTIDADE REGIONAL DE 

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL E DEMAIS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DO 

CAMINHO DE SANTIAGO CARAMULO E VALE DO VOUGA (PROPOSTA 528/15); ----- 

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

termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), ratificar 

o Protocolo celebrado entre a Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal e os 

Municípios de Tondela, Vouzela, Oliveira de Frades, Sever do Vouga e Albergaria-a-

Velha no âmbito do Caminho de Santiago Caramulo e Vale do Vouga, nos precisos 

termos da proposta que foi presente. -------------------------------------------------------------------- 

----------DIVERSOS-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ACORDOS COM AS INSTITUIÇÕES NO ÂMBITO DA MEDIDA 3:: PROJETO 100 

(DES)EMPREGADOS - EDIÇÃO 2015/2016 (PROPOSTA 532/15)------------------------------ 

----------Analisado todo o processo, nomeadamente a proposta elaborada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, face ao exposto no mesmo, aprovar os acordos e respetivos 

planos de pagamento (anexo III da proposta) para as 16 candidaturas com uma 
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pontuação igual ou superior a 50%, nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1, do 

artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 

69/2015, de 16 de julho, que refere que constitui competência da Câmara Municipal 

“promover oferta de cursos de ensino e formação profissional dual, no âmbito do ensino 

não superior, e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para 

a promoção da saúde e prevenção das doenças.”---------------------------------------------------- 

----------Eram onze horas quando o Sr. Vice - Presidente declarou a reunião encerrada, 

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

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