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ACTA NÚMERO 22/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

 
---------Aos três dias do mês de novembro 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, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.---------- 

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

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

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

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

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

----------Neste período da ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, para lembrar a documentação que solicitou e que ainda não 

lhe foi entregue. O Sr. Vereador Edson Santos informou que já disponibilizou toda a 

informação em causa e que pensa que a mesma foi remetida tendo o Sr. Vereador 

Miguel de Oliveira ficado de confirmar se a recebeu ou não.----------------------------------- 

----------De seguida, o Sr. Vereador Jorge Almeida comunicou alguns estragos 

provocados pelo mau tempo que se tem feito sentir, nomeadamente o 

desmoronamento de uma barreira, que originou a intervenção da equipa de Proteção 

Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A finalizar este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador João Clemente 

disse lamentar que, na última reunião do executivo, não tivesse sido atendido, quando 

solicitou a interrupção da reunião para irem ao funeral do Sr. Américo Fernandes, que 

não era um munícipe qualquer, antes tendo deixado uma obra cultural que enriquece e 

distingue o Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse, antes de 

mais, solidarizar-se com o voto de pesar, pois tratava-se de uma personalidade ímpar 

no Concelho, e que o Município esteve representado, nas cerimónias fúnebres do Sr. 

Américo Fernandes, ao mais alto nível, tendo estado presentes os Srs. Presidente da 

Câmara e Presidente da Assembleia. Mais referiu o Sr. Vereador Miguel Oliveira que, 

em seu entender, considera que acima de qualquer interesse pessoal está o dever 
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institucional que o povo lhe conferiu e que nesse dia e nessa hora exercia, e um 

desses mesmos deveres era o de entregar o Orçamento até dia 31 de outubro, sendo 

que o dia em que correu a reunião extraordinária (30-10-2015), era o último dia 

disponível para o efeito. Finalmente, acrescentou que, já que o Sr. Vereador João 

Clemente fazia tanta questão de ir ao funeral, não entende porque é que não foi, 

porquanto os trabalhos poderiam ter continuado sem ele, uma vez que a reunião 

continuava a ter quórum sem a sua presença.------------------------------------------------------ 

----------Ainda neste período da ordem de trabalhos, o Executivo tomou conhecimento 

da escala dos turnos de serviços das farmácias do Concelho. --------------------------------- 

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

--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada por maioria, com a abstenção da Srª 

Vereadora Paula Cardoso, que não esteve presente na reunião a que a mesma diz 

respeito, tendo-se dispensada a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. ----- 

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

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

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

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

----------TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS N.º 1 -------------------------------  

---------REPAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS A CADAVEIRA - MOUTEDO E A MOITA - 

LIMITE DO CONCELHO (PROPOSTA 582/15); ---------------------------------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os preços 

unitários dos trabalhos a mais a preços de acordo e da prorrogação de prazo por um 

período de 10 dias, na empreitada de Repavimentação dos Acessos a Cadaveira – 

Moutedo e a Moita – Limite do Concelho, bem como o auto de trabalhos nº 1, no valor 

de 1.003,60 € ao qual será adicionado o IVA. ------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINTIVA -------------------------------------------------------------------------- 

-------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SOBREIRO E RUA DA LAMEIRA, NA CATRAIA 

DE ASSEQUINS, EM ÁGUEDA-1ª FASE (PROPOSTA 590/15); ------------------------------ 

---------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra de Pavimentação da Rua do Sobreiro 

e Rua da Lameira, na Catraia de Assequins, em Águeda – 1ª Fase e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída e na devida ordem, nenhuma observação 

havendo a fazer, não apresentando deficiências, indícios de ruína ou falta de solidez 

pelas quais se possa responsabilizar a firma adjudicatária, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, receber, definitivamente, a referida obra e proceder à restituição de 

todos os depósitos de garantia, garantias bancárias ou quantias retidas como caução 
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e diligenciar a extinção de outras cauções eventualmente existentes: ----------------------- 

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

---------Analisados os respetivos Autos de Vistoria e as propostas apresentadas, a 

Câmara deliberou o seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 

----------RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA – LANDIOSA – E.M.596 ------- 

 liberação de 15%; (PROPOSTA 591/15)------------------------------------------------------------- 

---------Tendo sido suscitadas dúvidas quanto a este processo, foi o mesmo retirado 

para se averiguar sobre a constituição da Comissão de Vistoria.------------------------------ 

---------LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

– 1ª FASE - liberação de 30% da caução (PROPOSTA 592/15); ------------------------------ 

---------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

---------RECONVERSÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO NA RUA 25 DE ABRIL 

ENTRE O CAMPOLINHO E A CAPELA, NA MOURISCA DO VOUGA - liberação de 

75% da caução. (PROPOSTA 640/15); --------------------------------------------------------------- 

---------Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

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

---------ERROS E OMISSÕES --------------------------------------------------------------------------- 

--------CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO E POSTO DE 

CORTE (60kV) – PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 589/15);------- 

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 15 de outubro ultimo, através do qual 

considerou a lista de erros e omissões referente à obra de Conceção e Construção da 

Linha de Alta Tensão e Posto de Corte (60kv) – Parque Empresarial do Casarão 

identificados por um interessado no procedimento em epígrafe, não aceite, de acordo 

com os fundamentos expostos pelo júri na ata n.º 04 em anexo à presente proposta.--- 

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E DO DESPACHO DE 

ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

(PROPOSTA 583/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado 14 outubro último, através do qual aprovou 

todas as propostas admitidas e adjudicou o contrato para Aquisição de Serviços de 

Limpeza em Instalações Municipais à empresa ECOSTAFF - FACILITY SERVICES, 

LDA, pelo valor global de 155.487,40€ (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 

oitenta e sete euros e quarenta cêntimos), ao qual será adicionado o IVA à taxa legal 
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em vigor, nos termos e condições previstas na ata do júri n.º 9 de 01 de outubro de 

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO -------------------------------------------------------- 

----------FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES EM 

FIBRA, ENTRE A CÂMARA E 10 EDIFICIOS ESCOLARES (PROPOSTA 599/15); ------ 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as dúvidas 

suscitadas sobre o procedimento adotado, retirar este assunto.------------------------------- 

-----------PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O PROGRAMA ÁGUEDA 

EDUCAÇÃO + (PROPOSTA 626/15);------------------------------------------------------------------ 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição de 

Equipamentos e Plataformas de Ensino Digitais, mediante Concurso Público, com 

publicidade internacional, para implementação de Projeto de Educação Digital nas 

Escolas do concelho de Águeda - “Águeda Educação +”,  tendo, também, aprovado o 

Caderno de Encargos e o Programa de Concurso respetivos, com as alterações que 

foram sugeridas, designadamente quanto a algumas especificações técnicas.------------ 

-----------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO------------------------------------- 

----------ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ----------------------------- 

----------JOTTA'S BAR (PROPOSTA 593/15)--------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista os 

pareceres emitidos, autorizar que o estabelecimento de café, denominado “Jotta's 

Bar”, sito em Garrido, Freguesia de Aguada de Cima, funcione até às 4H, à sexta-feira, 

sábado e vésperas de feriado.--------------------------------------------------------------------------- 

-----------CAFÉ BUGATI (PROPOSTA 594/15);------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, procedeu-se à análise do requerimento através do qual o 

proprietário do estabelecimento de café, denominado “Bugatti Bar”, sito em Mourisca 

do Vouga, União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, requereu o 

alargamento do respetivo funcionamento, por forma a poder funcionar entre as 08:30H 

até às 6H, do dia seguinte. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----------A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções do Sr. Presidente e dos 

Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, aprovar a pretensão.--------------------- 

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

----------REDE VIÁRIA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE RECARDÃES E ESPINHEL 

(PROPOSTA 596/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os topónimos 

para o Caminho do Louredo e para a Travessa do Gaio, sitos nos lugares de Paradela 
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e Casal d´Álvaro, respetivamente, tendo a União de Freguesias de Recardães e 

Espinhel dado parecer favorável para os mesmos em reunião de 11 de maio do 

corrente ano.- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR -------------------------------------------------------------------- 

----------PREVISÃO DOS CUSTOS COM REFEIÇÕES ESCOLARES A FORNECER 

AOS ALUNOS DO 1º CEB, DE SETEMBRO A NOVEMBRO DO ANO LETIVO 

2015/2016 (PROPOSTA 613/15)------------------------------------------------------------------------ 

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

aprovar o custo previsto com as parcerias para o fornecimento de refeições aos alunos 

do 1º CEB, para os meses de setembro a novembro/2015, que atingirá o valor de 

151.566,326 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FREGUESIA DE VALONGO 

DO VOUGA FORNECIMENTO REFEIÇÔES ALUNOS 1.º CEB - 2015/2016 

(PROPOSTA 614/15); ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, considerando a necessidade de alterar o procedimento uma vez 

que foram emanadas novas diretrizes, por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira, 

relativamente ao pagamento do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) o que implica a 

revisão dos valores a pagamento aos parceiros e que se verifica a necessidade de 

responsabilizar os diversos intervenientes no processo do fornecimento de refeições 

escolares, no que diz respeito ao preenchimento dos mapas de presença, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente adenda ao contrato interadministrativo 

celebrado com a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga relativamente ao 

fornecimento de refeições a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – para o ano letivo 

2015/2016 e, posteriormente submeter a mesma a aprovação da Assembleia 

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

----------ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A 

UNIÃO DE FREGUESIAS DO PRÉSTIMO MACIEIRA DE ALCÔBA SOBRE O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 1.ºCEB - 2015/2016 (PROPOSTA 

615/15); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Adenda ao Contrato Interadministrativo com a Freguesia de União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba para o fornecimento de refeições escolares aos alunos 

do 1º CEB – ano letivo 2015/2016 a dada a necessidade de alterar o procedimento 

uma vez que foram emanadas novas diretrizes, por parte da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, relativamente ao pagamento do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) o que 

implica a revisão dos valores a pagamento aos parceiros e que se verifica a 
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necessidade de responsabilizar os diversos intervenientes no processo do 

fornecimento de refeições escolares, no que diz respeito ao preenchimento dos mapas 

de presença.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Mais foi deliberado, por condição à sua executoridade, submeter esta 

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------ 

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

----------VENDA DE TERRENOS INSERIDOS NO ESPAÇO DE ATIVIDADES 

ECONÓMICAS DO CASARÃO A FIRMA SAKTHI PORTUGAL SP21, S.A. 

(PROPOSTA 618/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alienar à firma Sakthi Portugal SP 21 S.A. a parcela identificada a verde na planta 

constante no anexo VI à citada proposta, com a área total de 32.409m2 a 5€ o m2 e 

aprovar a subsequente anexação dos prédios a alienar aos já constantes no contrato 

de promessa de compra e venda assinado entre as partes, constituindo um único 

artigo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS----- 

----------Analisadas as propostas que foram presentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ceder o direito de utilização dos seguintes edifícios públicos:---------------- 

---------CEDÊNCIA PARCIAL À INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL LAAC (PROPOSTA 631/15);------------------------------------------------------------------ 

---------À Instituição Particular de Solidariedade Social LAAC, alguns espaços das 

instalações da Escola Básica de Aguada de Cima, para dinamização de atividades de 

formação artística nos termos do protocolo que foi presente e aprovado. ------------------- 

-----------CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE CASTANHEIRA 

DO VOUGA À BANDA CASTANHEIRENSE (PROPOSTA 622/15);--------------------------- 

---------À Banda Castanheirense, das Instalações da Escola Básica de Castanheira do 

Vouga, nos termos do protocolo que foi presente e aprovado.---------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DA ESCOLA DE FALGOSELHE Á ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA DE FALGOSELHE (PROPOSTA 623/15);----------------------------------------- 

----------À Associação Cultural e Recreativa de Falgoselhe, as Instalações da Escola de 

Falgoselhe, nos termos do protocolo que foi presente e aprovado. --------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DA ESCOLA BÁSICA DA GIESTEIRA À IPSS “O 

MÁGICO” (PROPOSTA 635/15); ----------------------------------------------------------------------- 
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-----------À Instituição Particular de Solidariedade Social “ O Mágico”; alguns espaços 

das instalações da Escola Básica da Giesteira, nomeadamente daqueles que outrora 

se destinavam ao funcionamento da Educação Pré-Escolar, nos termos do protocolo 

que foi presente e aprovado. ---------------------------------------------------------------------------- 

------------VENDA DOS LOTES Nº 27 E 28 DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO À FIRMA AGUITÉCNICA-ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA (PROPOSTA 641/15);---------------------------------- 

----------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar a candidatura da empresa Aguitécnica – Assistência Técnica e Comércio de 

Máquinas e Equipamentos, Lda., para a aquisição dos lotes 27 e 28 do Parque 

Empresarial do Casarão pelo valor de 22 500,00€ que será pago no ato da assinatura 

do respetivo contrato ficando a firma obrigada a, no prazo de 30 dias, confirme o 

interesse na aquisição e solicite a marcação da assinatura do contrato, de acordo com 

o previsto no artigo 20.º do Regulamento Municipal do PEC – Águeda.---------------------- 

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

----------INCENTIVO JOVEM - REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ------------------- 

---------TÂNIA RAQUEL AREDE BRITES (PROPOSTA 595/15);-------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, reduzir em 80% o valor das 

taxas referentes à construção de habitação a edificar num terreno sito na Rua da 

Escola, no referido Lugar da Giesteira por Tânia Raquel Arede Brites, residente na 

Rua do Outeiro, em Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

Carvalhitos, atendendo a que analisados os documentos apresentados verifica-se que 

se trata de uma jovem que reúne os requisitos mencionados no nº.2, do artigo 20º/I, 

do Código Regulamentar do Município de Águeda, uma vez que rendimento mensal 

não excede o montante equivalente a dois salários e meio mínimos nacionais, a idade 

não é superior a 30 anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e 

permanente, por um período mínimo de cinco anos. --------------------------------------------- 

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

----------Analisados os pareceres técnicos emitidos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º 165/2014, de 5 de novembro, o seguinte:-------------------------------------------------------- 

-----------ABEL & HERNANI DIAS, LDA.(PROPOSTA 584/15)----------------------------------- 

------------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária explorada 

por ABEL & HERNANI DIAS, LDA. na Rua da Quinta das Hortas, no Préstimo, na 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba. ---------------------------------------- 

-----------SOCIEDADE AGRICOLA AGRIESPINHELENSE, LDA(PROPOSTA 585/15)---- 
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----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária que a 

SOCIEDADE AGRICOLA AGRIESPINHELENSE, LDA explora, em Lameiras, em 

Espinhel, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel. ---------------------------------- 

----------AGRO-PECUARIA QUINTA DO JUNQUEIRO DE CIMA (PROPOSTA 586/15)--

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

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária (bovinos) que 

a AGRO-PECUARIA QUINTA DO JUNQUEIRO DE CIMA, com sede no Largo do 

Cruzeiro, no Lugar da Maçoida, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

explora no Junqueiro, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba. ------ 

-----------FELGUEIRA AGRICOLA, LDA (PROPOSTA 587/15);---------------------------------- 

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária que a 

empresa FELGUEIRA AGRICOLA, LDA, explora, em Felgueira, na União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.------------------------ 

----------CARLOS SIMÕES, LDA (PROPOSTA 588/15);------------------------------------------- 

-----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária (cunicultura) 

localizada em Felgueira, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira 

do Vouga e Agadão, explorada por CARLOS SIMÕES, LDA.----------------------------------- 

-----------AGROPECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA(PROCESSO 601/15);----------------- 

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária que 

AGROPECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA, explora em Óis da Ribeira, na União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.------------------------------------------------------------ 

----------ARMÉNIO REIS PINHEIRO ALMEIDA (PROPOSTA 602/15);------------------------ 

-----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária (criação de 

bovinos) de uma instalação que ARMÉNIO REIS PINHEIRO ALMEIDA possui junto à 

E.M.601, em Óis da Ribeira, na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----- 

----------SANDRA ISABEL DUARTE DIAS (PROPOSTA 603);----------------------------------- 

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade pecuária que SANDRA 

ISABEL DUARTE DIAS explora em Fujacos, na União de Freguesias de Recardães e 

Espinhel.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PECOL-SISTEMAS DE FIXAÇÃO, SA (PROPOSTA 604/15);----------------------- 

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade industria da firma 

PECOL-SISTEMAS DE FIXAÇÃO, SA, localizada lugar de Raso de Paredes, na União 

de Freguesias de Travassô e Espinhel.--------------------------------------------------------------- 

----------ANTÓNIO ALMEIDA FIGUEIREDO (PROPOSTA 605);--------------------------------- 
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---------Reconhecer o interesse Público Municipal da exploração pecuária (avícola), 

localizada na Serra de Cima, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, explorada por ANTÓNIO ALMEIDA FIGUEIREDO.---- 

-----------A PROGRESSIVA-LUIS A.M.TEIXEIRA SERRALHARIA, LDA (PROPOSTA 

606/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade industrial da firma A 

PROGRESSIVA-LUÍS TEIXEIRA A.M. TEIXEIRA SERRALHARIA, LDA, localizada na 

E.R.230 - Raso de Travassô, na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.---- 

----------FERNANDO ABRANTES MONTEIRO (PROPOSTA 607/15);------------------------- 

----------Retirar, para esclarecimento de dúvidas, o processo através do qual 

FERNANDO ABRANTES MONTEIRO solicita o reconhecimento de interesse público 

municipal para a instalação que explora em Vale da Válega, , na União de Freguesias 

de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.--------------------------------------- 

---------DINO MANUEL PEREIRA MARTINS (PROPOSTA 608/15); --------------------------- 

---------Reconhecer o Interesse Público Municipal da exploração pecuária (avícola), 

localizada na Povoa de Baixo, na Freguesia de Aguada de Cima em nome de DINO 

MANUEL PEREIRA MARTINS -------------------------------------------------------------------------- 

-----------ARTIPOL-ARTES TIPOGRAFICAS, LDA (PROPOSTA 609/15);-------------------- 

-----------Reconhecer o Interesse Público Municipal da atividade industrial da firma 

ARTIPOL-ARTES TIPOGRÁFICAS, LDA, localizada na Rua da Barrosinha, em 

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

----------SANTOS OLIVEIRA TOMAS & NEVES, LDA (PROPOSTA 610/15);---------------- 

----------Reconhecer o interesse Público Municipal da indústria SANTOS OLIVEIRA 

TOMAS & NEVES, LDA, localizada no Raso de Oronhe, na União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------JARDINLAR-IMPORT-EXPORT MOBILIARIO LDA (PROPOSTA 611/15);-------- 

---------Reconhecer o Interesse Público Municipal da firma JARDINLAR- Importação e 

Exploração de Mobiliário, Limitada, localizada em Raso de Oronhe, na União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel.----------------------------------------------------------------- 

---------AJSL - ASSOCIACAO JARDIM SOCIAL DA LANDIOSA (PROPOSTA 612/15);--- 

---------Reconhecer de Interesse Público Municipal da firma AJSL - ASSOCIAÇÃO 

JARDIM SOCIAL DA LANDIOSA, com sede na Rua das Caves, na Landiosa, na União 

de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------------------------------------------------------------ 

----------CF MM CG - IMOVEIS SA---------------------------------------------------------------------- 

-----------Retirar o pedido efetuado para que a Câmara reconheça o Interesse Público 
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Municipal da firma CF MM CG - IMÓVEIS SA com sede no Raso de Paredes, na 

União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, ao abrigo do disposto no 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, para que a firma requerente 

clarifique qual a exploração pecuária que explora no local, que menciona no 

requerimento que apresentou.--------------------------------------------------------------------------- 

------------Mais foi deliberado, também por unanimidade, com base na alínea ccc) do nº 

1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que as 

presentes resoluções, relativas ao reconhecimento de Interesse Publico Municipal, 

sejam submetidas à Assembleia Municipal para reconhecimento do Interesse Publico 

Municipal, de acordo com o previsto no artigo 17º do Regulamento do Plano Diretor 

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

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

-----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA ---------------------------------------------------- 

------------ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E CULTURAL DE PEDAÇÃES 

(PROPOSTA 600/15); ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade., isentar a 

Associação Social Desportiva e Cultural de Pedaçães do pagamento das taxas 

referentes à licença especial de ruído no âmbito do evento da “Tradicional Feijoada”, a 

realizar no dia 7 de novembro, na Junta de Freguesia Lamas do Vouga.-------------------- 

----------RETIFICAÇÃO DE VALOR DO APOIO ----------------------------------------------------- 

----------- PARAÍSO SOCIAL (PROPOSTA 617/15);------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, tendo-se verificado um lapso na transmissão das despesas 

referentes à Remodelação dos pisos dos WC e Sala da Associação Paraíso Social de 

Aguada de Baixo, a Câmara, no intuito de corrigir a discrepância dos valores, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo oportunamente celebrado, 

o qual se encontra arquivado junto à Agenda desta reunião.------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista que a vigência do Protocolo é até 31 março 

de 2016, verifica-se ser uma despesa plurianual pelo que, terá de ser aprovada em 

reunião de Assembleia Municipal, de acordo com o n.º 6 da Lei n.º 8 /2012 de 21 de 

fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO PELA REALIZAÇÃO DO 1.º RALI CIDADE 

DE ÁGUEDA (PROPOSTA 619/15),-------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, de acordo com o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2009 

de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos contratos-programa de 
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desenvolvimento desportivo, bem como 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, que estabelece o quadro de 

competências das autarquias locais no que se refere ao apoio de atividades, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Clube Automóvel do Centro, um apoio 

financeiro no valor de 4.500,00€, de acordo com o Contrato-Programa que foi presente 

e aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------AQUACANTANTE - GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS E POPULARES 

(PROPOSTA 624/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um apoio no valor de 2.495,00€ à Aquacantante – Grupo de Cantares 

Tradicionais e Populares para concretização de obras de conservação/beneficiação de 

instalações, de acordo com Protocolo que foi presente e aprovado.-------------------------- 

-----------Mais foi deliberado em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro submeter esta resolução a autorização prévia da Assembleia Municipal.--- 

-----------SOL NASCENTE-ASSOCIAÇÃO INFANTO - JUVENIL DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 625/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Sol Nascente 

– Associação Infanto-Juvenil de Águeda, um apoio financeiro no valor de 1.500,00€, 

pela organização do “XV Festival da Canção & XIV Gala dos Pequenos Cantores” que 

terá lugar no próxima dia 14, de acordo com o protocolo que foi presente e aprovado.-- 

-----------APOIO FINANCEIRO - ADENDA AO PROTOCOLO N.º 177/2015 

CELEBRADO COM OS PIONEIROS (PROPOSTA 629/15);------------------------------------ 

---------Tendo em vista a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, proceder a uma 

Adenda ao Protocolo nº 177/2015, celebrado com os "Os Pioneiros" - Associação de 

Pais de Mourisca do Vouga, nomeadamente no que se refere a Cláusula Terceira - 

Obrigações do Primeiro Outorgante, que passará a ter a redação constante da referida 

proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ADENDA AO PROTOCOLO N.º 185 / 2015 CELEBRADO COM A 

CONFERÊNCIA VICENTINA DE NOSSA SENHORA DE LA SALETE (PROPOSTA 

630/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, nos termos da proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, 

proceder à retificação de valor do apoio do Protocolo n.º 185 /2015, celebrado com a 

Conferência Vicentina de Nossa Senhora de La Salete, originando a elaboração de 
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uma Adenda ao Protocolo oportunamente celebrado, para alteração da Cláusula 

Terceira - Obrigações do Primeiro Outorgante - cuja redação foi presente e aprovada. - 

-----------AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------ATRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DE OBRAS DE 

RESTAURO DE HABITAÇÃO (PROPOSTA 621/15);---------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, na sequência do deliberado na reunião de 

15 de julho de 2014, a propósito de comparticipar o restauro da habitação do munícipe 

Almiro Amado de Oliveira, foi deliberado, por unanimidade, conforme o disposto na 

alínea v), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, e de acordo com 

a alínea a), do n.º 1, do artigo 54º/E1 do Código Regulamentar do Município, ratificar a 

atribuição de materiais, no valor de 1.538,61€ e aprovar a entrega dos seguintes 

materiais, necessários para a conclusão da obra: colocação de janelas no valor de 

1.316,10€ e materiais para a reconstrução da escada no valor de 205,40€, perfazendo 

um total de 1.521,50€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS ÁGUEDA SUL NO ÂMBITO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES (PROPOSTA 627/15);------------------------------------------------------------------ 

-----------Atendendo ao facto de que é necessário contemplar para além do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, as crianças do ensino Pré-escolar da Escola Básica Artur Nunes Vidal, 

que usufruem de refeição, a Câmara deliberou, por unanimidade, a aprovar a Adenda 

ao Protocolo n.º 289/14, que contempla esta situação, cuja redação foi analisada e 

aprovada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Tendo em vista que o presente protocolo pressupõem despesa plurianual, 

conforme previsto na Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, propõe-se a submissão a 

autorização prévia, deste apoio, na próxima sessão da Assembleia Municipal.------------ 

-----------ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ARCOR PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E 

APOIO À FAMILIA (PROPOSTA 628/15);------------------------------------------------------------- 

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

vista a necessidade de proceder ao fornecimento de refeições, no âmbito das 

Atividades de Animação e Apoio à Família, aprovar uma Adenda ao Protocolo de 

parceria nº 254/14, oportunamente celebrado com a ARCOR, de acordo com a Minuta 

que foi analisada e aprovada. --------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, uma vez que esta Adenda ao Protocolo 
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pressupõe a realização de despesa plurianual, submeter esta resolução à autorização 

prévia da Assembleia Municipal, conforme previsto na Lei n.º 8 /2012, de 21 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A FREGUESIA DE 

VALONGO DO VOUGA NO ÂMBITO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO 

E APOIO À FAMILIA (PROPOSTA 633/15);---------------------------------------------------------- 

----------De seguida a Câmara, ao constatar que ocorreram algumas alterações 

legislativas a nível da educação e emanadas novas diretrizes, por parte da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, deliberou, por unanimidade, for forma a contemplar essas 

situações, aprovar uma Adenda ao contrato interadministrativo n.º 262/14 foi celebrado 

em 18 de Novembro de 2014 entre Câmara Municipal de Águeda e a Freguesia de 

Valongo do Vouga, no âmbito da Gestão das Atividades de Animação e Apoio à 

Família nos jardim de infância de Valongo do Vouga e Arrancada. --------------------------- 

----------Tendo em vista a sua executoriedade, esta deliberação deverá ser aprovada 

pela Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 

----------ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A FREGUESIA DO 

PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA NO ÂMBITO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES 

DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (PROPOSTA 634/15);------------------------------------ 

-----------Tendo-se verificado a necessidade de alterar o referido procedimento, na 

medida em que foram emanadas novas diretrizes, por parte da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, relativamente ao pagamento do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) o que 

implica a revisão dos valores a pagamento aos parceiros, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar uma Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 262/14, 

celebrado a 18 de Novembro de 2014 com a União de Freguesias do Préstimo e 

Macieira de Alcôba no âmbito da gestão das Atividades de Animação e Apoio à 

Família, de acordo com a Minuta que foi presente e aprovada.--------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista a sua executoriedade, submeter a presente 

Adenda à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

-----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------- 
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----------DOCUMENTO ORIENTADOR DO DESPORTO ADAPTADO E CONTRATO-

PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO DESPORTO ADAPTADO (PROPOSTA 

638/15); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nos termos da proposta que foi presente, aprovar o Documento Orientador do 

Desporto Adaptado (anexo I), de acordo com o previsto na alínea g) do nº 2 do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro o Contrato - Programa entre a Câmara 

Municipal de Águeda, e a CERCIAG para implementação do Documento Orientador do 

Desporto Adaptado (anexo II), ao disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2009 de 

1 de outubro, que define o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo e as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, submeter a presente deliberação a autorização prévia da Assembleia 

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

------------FINANÇAS MUNICIPAIS--------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA (PROPOSTA 639/15);---

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

------------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso, de acordo com o 

disposto no artigo 6.º nº 1 da Norma de Controlo Interno, atualmente em vigor, 

proceder a abertura de uma conta na instituição Bancária Montepio Geral, com um 

montante inicial de 50.000,00€.-------------------------------------------------------------------------- 

----------TURISMO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CELEBRAÇÃO DE “PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ÁGUEDA E A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL” 

(PROPOSTA 632/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando ainda a 

proposta que foi presente e o intuito de se estreitarem as relações de cooperação e 

contributos para a promoção do desenvolvimento económico e social, através do 

desenvolvimento turístico e para a disponibilização de serviços de apoio de 

proximidade aos cidadãos, em especial no enquadramento local do turista, promoção 

do território Aguedense e das suas diversas potencialidades, aprovar a minuta de 

Protocolo de acordo entre o Município de Águeda e a Entidade Regional de Turismo 

do Centro de Portugal, na sua atual redação, a qual segue em anexo à presente 

proposta e que dela faz parte integrante. ------------------------------------------------------------ 

---------FALECIMENTO DE AMÉRICO FERNANDES DA SILVA LOPES PINHO 

(PROPOSTA 637/15); ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, o executivo deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho 

do Sr. Presidente, com o Nº 43/2015, referente à determinação de luto municipal no 

passado dia 30 de Outubro, cujo texto a seguir se transcreve:--------------------------------- 

----------”De acordo com as competências que me são atribuídas no nº3 do artigo 35º 

da Lei nº 75/13, de12 de setembro, determino Luto Municipal, no dia 30 de outubro de 

2015, com a inerente colocação a meia haste da Bandeira do Município, em virtude do 

falecimento no dia 28 de outubro, do ilustre aguedense Américo Fernandes da Silva 

Lopes de Pinho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------As cerimónias fúnebres terão lugar no dia 30 de outubro, às 16 horas, na Capela 

da Piedade (União de Freguesias de Recardães e Espinhel)”.--------------------------------- 

---------VOTO DE PESAR --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, relativamente a este assunto, aprovar um Voto de Pesar 

pelo falecimento do Américo Fernandes, um cidadão empenhado que se dedicou de 

forma exemplar à causa do património cultural, tendo deixado uma marca indelével 

não apenas no contexto local e regional, mas também nacional, ao nível da fundação 

e alavancagem de Bandas Musicais, direção artística, formação e enquanto maestro.--

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

--------------------------------PARTE PRIVADA DA REUNIÃO---------------------------------------- 

---------RECURSOS HUMANOS------------------------------------------------------------------------- 

-----------DECISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO FUNCIONÁRIO 

JOÃO ANTÓNIO CASTANHEIRA LEITE (PROPOSTA 642/15);-------------------------------- 

---------Analisado todo o processo Disciplinar instaurado ao funcionário João António 

Castanheira Leite, nomeadamente o relatório final do mesmo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade e após votação por escrutinio secreto, a sanção disciplinar de 
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suspensão, prevista no artigo 180.º, n.º 1, alínea c), todos da LTFP, pelo período de 90 

dias, nos termos do disposto no artigo 181.º, n.º 4, da LTFP, pela violação dos deveres 

de isenção, lealdade, zelo e correção, que se traduziu numa clara ofensa à dignidade 

e prestígio da função, tentando obter para si vantagem económica indevida, 

suspendendo a aplicação da pena por um periodo de dois anos com a advertência 

expressa de que, nos termos do n.º 4 do artigo 192.º da LTFP, “a suspensão caduca 

quando o trabalhador venha a ser, no decurso da pena, condenado novamente em 

processo disciplinar.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Eram doze horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu,  Ana Isabel Serrano da Silva, 

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