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ATA NÚMERO 24/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

---------No primeiro dia do mês de dezembro 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, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Principiando os trabalhos, foi aprovada por unanimidade, 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--------------------------------------------------------------------------- 

----------REVISÃO DE PREÇOS ----------------------------------------------------------------------- 

----------PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO CONCELHO - 

REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS COM DEFICIENTES CONDIÇÕES DE 

ADERÊNCIA-AGUADA DE CIMA, VALONGO DO VOUGA, PRÉSTIMO E 

CASTANHEIRA DO VOUGA (PROPOSTA 672/15). --------------------------------------------- 

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

---------ARRANJOS EXTERIORES A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 685/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

auto de revisão de preços, provisória n.º 2, referente à empreitada de Pavimentações 

e Repavimentações das Ruas do Concelho – Regularização de Pavimentos com 

Deficientes Condições de Aderência – Aguada de Cima, Valongo do Vouga, Préstimo 

e Castanheira do Vouga, adjudicada à empresa Mota-Engil, Engenharia e 

Construção, S.A., processado nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 

6 de janeiro, no valor de 350,12 €, ao qual será adicionado o IVA.--------------------------- 
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---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra, e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

liberação de 60% da caução da obra de Arranjos Exteriores à Biblioteca Municipal de 

Águeda, nos termos das alínea b), c) e d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto.----------------------------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------ 

---------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ÓSSEGA NA ZONA INDUSTRIAL, EM 

ORONHE (PROPOSTA 686/15);---------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 227.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de março, a totalidade da empreitada de Pavimentação da Rua da 

Óssega na Zona Industrial, em Oronhe e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber 

definitivamente a obra em apreço.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------ESTRADA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE AGUADA DE CIMA 

(PROPOSTA 696/15).---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, relativamente à empreitada de Estrada 

de Acesso ao Centro Escolar de Aguada de Cima, adjudicada à empresa Manuel 

Francisco de Almeida, S.A., aprovar os seguintes trabalhos:---------------------------------- 

---------Trabalhos a mais a preços contratuais: €2.298,74;-------------------------------------- 

---------Trabalhos a mais a preços de acordo: €28.963,99;-------------------------------------- 

---------Trabalhos de suprimento de erros e omissões (encargo do município 50%) 

6.162 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A todas estas importâncias será adicionado o IVA.-------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, relativamente à execução destes trabalhos, aprovar os 

valores unitários dos trabalhos a mais a preços de acordo e a prorrogação de prazo 

para a conclusão da empreitada, por um período de 15 dias. --------------------------------- 

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

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

--------- ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE À 
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CANDIDATURA DA FIRMA RAIO - MÓVEIS METÁLICOS (PROPOSTA 671/15---------

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

---------Na sequência do deliberado em reunião de 2 de junho último, em que a firma 

RAIO – Móveis Metálicos, Lda, adquiriu os lotes 16 e 17 do Parque Empresarial do 

Casarão, vem agora a empresa solicitar uma modalidade de pagamento diferente da 

prevista no n.º 1 do artigo 8.º do respetivo Regulamento, faseando o pagamento, com 

vista a reduzir o esforço financeiro inicial da aquisição, apresentando uma proposta 

no sentido de liquidar 31.355,00€ no ato da assinatura do contrato e os restantes 100 

000,00€ em 12 prestações mensais. ----------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em conta o panorama económico nacional, e que esta solução permitirá 

à empresa avançar com a presente aquisição de imediato, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, revogar a decisão de atribuição de bonificação de 10% no preço dos 

lotes a adquirir e aceitar o modo de pagamento proposto pelo munícipe, na condição 

da Câmara ficar com reserva de propriedade dos imóveis, até que os mesmos 

estejam integralmente pagos. -------------------------------------------------------------------------- 

----------CANDIDATURA DA FEBOL, FERRAGENS DA BORRALHA, LDA A 

AQUISIÇÃO DO LOTE 39 DO PEC-AGUEDA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO 

ARTIGO 7.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO (PROPOSTA 673/15); -------------------------------------------------------------------- 

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

aceitar a candidatura da empresa Febol, Ferragens da Borralha, Lda à aquisição do 

Lote 39 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 respetivo;------------- 

---------Mais foi deliberado aceitar o modelo de pagamento proposto, através de três 

prestações, sendo a primeira de metade do valor, a liquidar no ato da celebração do 

contrato de compra e venda, e duas prestações semestrais, com reserva de 

propriedade até ao cumprimento integral do mesmo.-------------------------------------------- 

---------CANDIDATURA DA PERFICHAPA, COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS, LDA. A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFICIE DO LOTE 

9 (PROPOSTA 677/15);---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar a proposta de 

candidatura da empresa Perfichapa, Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda. à 

constituição do direito de superfície do lote 1 do parque Empresarial do Casarão, face 

às dúvidas suscitadas.------------------------------------------------------------------------------------ 

---------CANDIDATURA DA COSVENDE, LDA. A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 
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SUPERFICIE DO LOTE 1 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO, 

(PROPOSTA 683/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

aceitar a candidatura da empresa Cosvende, Lda. à constituição do direito de 

superfície do Lote 1 do Parque Empresarial do Casarão, por um período de 50 anos, 

sujeito ao pagamento do valor de anual de 750,00€, sendo a primeira prestação paga 

com a assinatura do respetivo contrato, notificando-se a firma 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 respetivo.----------------------------- 

----------CANDIDATURA DA SILFERGOMES-COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, LDA A AQUISIÇÃO DO LOTE 29 (PROPOSTA 

688/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade vender o lote 29 do Parque 

Empresarial do Casarão à firma Silfergomes – Comércio de Ferragens e 

Ferramentas, Unipessoal, Lda pela importância de 11.250,00 €, na condição do 

pagamento ser feito em duas prestações, no valor de 5.625,00 € cada, sendo a 

primeira paga no ato da celebração do contrato e a 2ª seis meses após essa data, 

com reserva de propriedade até ao cumprimento integral do mesmo. --------------------- 

----------Mais foi deliberado informar a firma requerente de que deverá, no prazo de 30 

dias, confirmar o interesse na aquisição e solicitar a marcação da assinatura do 

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

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

---------REVOGAÇÃO DE PROTOCOLO ------------------------------------------------------------ 

---------ARCA DO BOTAREU (PROPOSTA 670/15); ---------------------------------------------- 

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

mútuo acordo, o protocolo nº 277/2013, assinado a 3 de setembro de 2013, com a 

Arca da Botaréu – Associação Recreativa e Cultural de Águeda, uma vez que aquela 

associação encerrou a sua atividade a 30 de novembro de 2014, pretendendo-se 

proceder à sua extinção quando reunidas todas as condições legalmente 

necessárias, o que impossibilita a respetiva Associação de prosseguir o objeto do 

referido protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------ATRIBUIÇÃO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA ----------------------------- 

---------CLUBE BTT DE ÁGUEDA (PROPOSTA 679/15);---------------------------------------- 

---------Tendo em vista a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do Decreto-Lei nº 460/77 de 7 de novembro com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei Nº 391/2007, de 13 de dezembro, tendo em 

vista as atividades e iniciativas desenvolvidas nas mais diversas modalidades de BTT, 

desde a realização e participação em provas desportivas de carácter competitivo e 

promocional bem como a tradição de organizar e participar em encontros de escolas, 

levando o nome de Águeda para além das fronteiras do nosso Concelho ou 

disseminando o referido desporto entre aqueles que nos visitam, reconhecer o mérito 

do Clube BTT de Águeda e considera-lo merecedor da atribuição do Estatuto de 

Utilidade Pública, para cujo fim dá, desde já, o seu parecer positivo.------------------------

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

----------RESCISÃO DO PROTOCOLO--------------------------------------------------------------- 

---------APOIO ATRIBUÍDO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BANDA 

NOVA DE FERMENTELOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE OBRAS 

(PROPOSTA 692/15); ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proceder à rescisão do Protocolo nº 197/15, assinado no dia 2 de julho de 2015 com 

a Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos, referente ao apoio 

atribuído no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil (F1) para apoio à execução do projeto 

de construção nas instalações da sua sede, uma vez que aquela associação não 

pretende executar a referida obra, nos termos em que foram protocolados e no 

período temporal estipulado.---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ACOAG (PROPOSTA 694/15);---------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a ACOAG -

Associação Comercial de Águeda, da isenção do pagamento de taxas, referentes ao 

pedido de autorização para ocupação do espaço público, na Praça 1.º de Maio, entre os 

dias 5 de dezembro/2015 e 3 de janeiro/2016, com a instalação de uma tenda para 

desenvolver atividades direcionadas às crianças, entre os 2 e os 10 anos, entre as quais 

um serviço de babysitting que permite aos pais dirigirem-se ao comércio local, deixando 

aí as suas crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO ----------------------------------- 

---------RENDAS EM DÍVIDA (PROPOSTA 676/15);----------------------------------------------- 
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---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

depois de analisar a proposta que foi presente, assumir o pagamento das rendas em 

atraso, de fevereiro, março abril, maio, junho e julho do corrente ano, da munícipe 

Ascensão de Oliveira Martins, residente na Rua Comendador Almeida Roque, n.º 24, 

3750-031, Aguada de Baixo, no valor de 1.380,00€.--------------------------------------------- 

----------APOIO AO ARRENDAMENTO (PROPOSTA 678/15); --------------------------------- 

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

a aprovar as dezassete candidaturas à atribuição de Subsídio ao Arrendamento, nas 

condições constantes da tabela anexa à proposta que foi presente, na condição do 

apoio proposto ter retroativos à data da entrega das candidaturas e terminar, para 

todas as candidaturas, no mês de dezembro de 2015, sendo necessário apresentar 

novas candidaturas para o ano civil de 2016, o montante do apoio par o ano 2015, em 

função dos meses que cada candidatura é apoiada, atinge de 12.351,00€.---------- 

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

----------CANDIDATURA DA JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA -------

-APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE INICIATIVA, SUBMETIDA FORA DE 

PRAZO DETERMINADO NO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 674/15 -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando o 

disposto no n.º2 do artigo 4.º/F4 do Código Regulamentar do Município de Águeda, 

autorizar a concessão de apoio financeiro para a organização das “Festas da Vila”, 

realizada em agosto último, não obstante a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, 

ter efetuado o pedido depois e ultrapassado o prazo para o efeito. ------------------------ 

 

---------COMPROMISSOS PLURIANUAIS ---------------------------------------------------------- 

---------DELEGAÇÃO DE PODERES (PROPOSTA 680/15); ----------------------------------- 

---------Tendo em conta as considerações constantes da proposta que foi presente e 

respeitando o princípios da descentralização administrativa e da boa administração, e 

ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a Câmara deliberou, por maioria, com 

os votos contra dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, submeter à 

consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a delegação, no 

Presidente da Câmara Municipal, da competência constante na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º do citado diploma legal, nos termos e limites constantes da alínea b) do n.º 

1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para autorizar a assunção 
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de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 

novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias 

público/privadas, nas situações em que o valor do compromisso plurianual é inferior 

ao montante de 99.759,58 €.---------------------------------------------------------------------------- 

----------DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------- 

---------APOIAR ASSOCIAÇÕES MEDIANTE A CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS / 

MATERIAIS, ESPAÇOS FÍSICOS E OUTROS MEIOS TECNICOS-LOGISTICOS 

(PROPOSTA 681/15); ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista as dúvidas 

suscitadas, retirar, para melhor apreciação, a proposta que foi presente para delegar, 

no Presidente da Câmara Municipal, a competência para atribuição dos apoios 

previstos no artigo 33.º/F1 do Código Regulamentar em vigor no Município de 

Águeda, com possibilidade de subdelegação, nos termos do artigo 46.º do mesmo 

diploma legal, na Sr.ª Vereadora, Elsa Corga, a quem foram delegadas, por força do 

Despacho n.º 26/2013, de 22 de outubro de 2013, as competências necessárias ao 

desempenho das funções inerentes à área da Cultura.----------------------------------------- 

---------PROCURADOR DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO AGUEDENS--------- 

---------DESIGNAÇÃO (PROPOSTA 669/15);------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com o abstenção da Sra. 

Vereadora Paula Cardoso e o voto contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos 

termos, e de acordo com o artigo 3.º do Regulamento do Procurador da Qualidade de 

Vida do Cidadão Aguedense e com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, a proposta de designação do Procurador da Qualidade de Vida do Cidadão 

Aguedense, na pessoa de António Celestino de Almeida, cuja vigência das funções, 

nos termos do artigo 4.º do mencionado Regulamento, terminará aquando do atual 

mandato.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esta resolução foi tomada por se considerar, nos termos do disposto no artigo 

2º do Regulamento do Procurador da Qualidade de Vida do Cidadão Aguedense, que 

o cidadão proposto reúne as condições previstas na lei para os membros dos órgãos 

municipais, bem como a reconhecida reputação de integridade moral e cívica, além 

se ser reconhecida a sua competência profissional e académica para o exercício da 

função e de um percurso associativo, onde demonstrou capacidade de criar laços e 

de cooperar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou Declaração de Voto afirmando que, 
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por uma questão de coerência com a posição assumida relativamente à criação da 

figura em si, e sem qualquer desprimor pela pessoa em causa, o seu voto contra tem 

subjacente o entendimento que estas funções devem ser exercidas por alguém que 

tenha sido eleito, e se mantenha em funções, sob pena de se tratar de um 

comissariado político.-–----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso referido, em jeito de esclarecimento, 

que a sua abstenção se prende apenas com o facto de entender que este papel 

deverá ser assumido por alguém sem qualquer conotação política.------------------------- 

---------CANDIDATURA AO RECORDE MUNDIAL DO GUINESS ----------------------------- 

--------MAIOR PAI NATAL DO MUNDO EM LED'S (PROPOSTA 675/15).------------------- 

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

com a abstenção da Sra. Vereadora Paula Cardoso e voto contra do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira, apresentar uma Candidatura ao Recorde Mundial do Guinness para o 

“Maior Pai Natal do Mundo em LED's”, nos precisos termos em que foi proposto.------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou Declaração de Voto afirmando que, 

em sua opinião, esta iniciativa traduz uma má utilização do dinheiro público. ------------ 

---------A propósito da Declaração de Voto do Sr. Vereador Miguel Oliveira, o Sr. 

Vereador Edson Santos informou que esta candidatura é também uma forma de 

promover a cidade de Águeda nesta época natalícia, sendo que Águeda esteve 

presente em todos os meios de comunicação social, o que de outra forma não 

aconteceria, ou pelo menos, não aconteceria com tal “facilidade”. Mais informou o Sr. 

Vereador que no dia da inauguração da iluminação do Pai Natal, Águeda contou com 

um número de visitas extraordinário que ultrapassou o número de visitas registados 

durante o mês de dezembro em anos transatos.-------------------------------------------------- 

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

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

---------HABITÁGUEDA CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDª (PROPOSTA 668/15)- 

---------A seguir, tendo em vista a requerente Habitágueda Construções Imobiliárias, 

Lda., com sede na Rua da Escola Central de Sargentos, em Águeda, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, não levantou o alvará de licença de construção de 

uma habitação, a edificar na Rua Dr. Aguiar Seabra da Cruz, na referida freguesia, o 

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

ato de licenciamento (22.07.2014), conforme o referido no artº.76º. Do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº.136/14, de 9 

de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista o nº.2, do art.º. 

71º. do mesmo preceito legal, comunicar à firma requerente a decisão de declarar a 
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intenção de caducidade do licenciamento em apreço.------------------------------------------- 

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

---------FRANCISCO MANUEL CARVALHO MARQUES VIDAL (PROPOSTA 684/15); 

---------Considerando que o munícipe Francisco Manuel Carvalho Marques Vidal, 

depois de notificado da deliberação que declarou a intenção da caducidade de 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, por não ter 

solicitado a emissão do alvará de loteamento no prazo legal e, não tendo, até ao 

momento, apresentado, qualquer argumento que pudesse ter alterado o deliberado 

em 15 de setembro último, de acordo com o mencionado no nº1, do artº.71º. do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro e republicado pelo Decreto - Lei nº.136/14, 

de 9 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade declarar a caducidade do 

processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Por se considerar impedido nos termos da Lei, o Sr. Vereador Miguel Oliveira, 

retirou-se durante a análise e votação deste ponto da ordem de trabalhos.--------------- 

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

---------LUIS MANUEL PINHEIRO ALMEIDA (PROPOSTA 682/15);-------------------------- 

---------A requerimento de Luis Manuel Pinheiro de Almeida, residente na Rua do 

Raso, no Lugar de Oronhe, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão de destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 1.970,00m2, a destacar de um prédio com a área total de 

2.866,00m2, uma vez que, de acordo com a informação emitida pela Divisão de 

Gestão Urbanística, a pretensão cumpre o disposto no nº 4, do artº.6º do Decreto-Lei 

nº.555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº.136/14, de 

9 de setembro, atendendo a que o prédio se situa em perímetro urbano e as duas 

parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público.-------------------- 

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

---------CF MM CG - IMÓVEIS SA (PROPOSTA 695/15);---------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, um requerimento através do qual a firma CF MM CG - 

IMOVEIS SA, (Procº.nº.586/80) com sede no Raso de Paredes, na União de 

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, solicita 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, a 

deliberação de reconhecimento de interesse público municipal, para regularização de 

uma unidade industrial, localizada em Barrosinhas, Zona Industrial EN1-Norte.---------- 

---------Tendo em conta o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar este processo.------------------------------------------------------------------- 
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---------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS------------------------------------------------------- 

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

---------Analisados cada um dos processos que foram presentes e se arquivam na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas que a seguir se transcrevem, parcialmente, e conceder parecer prévio 

vinculativo para as diversas contratações:---------------------------------------------------------- 

---------MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS, 

NOMEADAMENTE EXTINTORES E BOCAS DE INCÊNDIO ARMADAS DO TIPO 

CARRETEL E DO TIPO TEATRO DE EDIFíCIOS E VIATURAS DA CÂMARA 

(PROPOSTA 687/15).------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de Manutenção Anual de 

Equipamento de Combate a Incêndios, nomeadamente extintores e bocas de 

incêndio armadas do tipo carretel e do tipo teatro de edifícios e viaturas da Câmara 

Municipal de Águeda, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de 

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

convite às seguintes entidades:------------------------------------------------------------------------ 

- Safetyágueda - Materiais de Incêndio S.A,- NIF: 508607990;-------------------------------- 

- Pro-Extint, Comércio de Equipamentos de Segurança, Lda, - NIF: 506663493;-------- 

- Carfogo - Comércio de Artigos de Proteção e Segurança, Lda, - NIF: 503445282;---- 

- Metaveiro - Mobiliário, Equipamentos e Telecomunicações de Aveiro, Lda, - NIF: 

503740268”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, na condição do contrato produzir efeitos 

a partir da respetiva outorga.---------------------------------------------------------------------------- 

---------SERVIÇOS DE TRANSPORTES OCASIONAIS DE PASSAGEIROS 

(PROPOSTA 699/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

---------”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 artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
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dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º, em conformidade com o 

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

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

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

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

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

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

Transportes Ocasionais de Passageiros, mediante aplicação de procedimento, por 

Concurso Público sem Publicidade Internacional, de acordo com o previsto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP”.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------MELHOR FORMANDO DO IEFP 2014 - CENTRO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 689/15);-------------------------------------------- 

---------Tendo em vista o parecer técnico emitido, a Câmara tomou deliberou, por 

unanimidade, atribuir o Prémio Câmara Municipal de Águeda, no valor de 500,00€ 

cada, aos Melhores formandos do IEFP 2014 – Centro de Formação Profissional de 

Águeda, Suse Paula Marques Gonçalves Beleza, na modalidade de Aprendizagem, 

do curso “Técnico de Ação Educativa” e a Bruno Miguel Covelo Teixeira, na 

modalidade de EFA – Nível Secundário do curso “Técnico de Manutenção Industrial”.- 

---------MELHOR ALUNO DO ENSINO BÁSICO DE VALONGO VOUGA - ANO 

LETIVO DE 2014/2015 (PROPOSTA 690/15);----------------------------------------------------- 

---------Foi, também, deliberado, por unanimidade, atribuir o prémio, no valor de 

250,00€, ao melhor aluno do ensino básico (3º ciclo) do ano letivo 2014/2015 da EB 

de Valongo do Vouga, Rita Matoso Gomes Coutinho.-------------------------------------------- 

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

---------ALTERAÇÃO DE REPRESENTANTE DA DIREÇÃO GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

(PROPOSTA 691/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Por indicação da respetiva Direção-Geral, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a Dra. Ana Maria Alves Garcia Botinas como 

representante da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares no Conselho 

Municipal de Educação de Águeda (CME).--------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º7/2003 de 15 de janeiro, submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a 

nova composição do Conselho Municipal de Educação.---------------------------------------- 
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---------DESPESAS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ASSUNÇÃO DE DESPESAS PLURIANUAIS --------------------------------------------- 

---------AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (PROPOSTA 693/15);------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a assunção das obrigação de efetuar 

pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do 

ano em que o compromisso é assumido, relativamente às despesas que se 

encontram anexas à proposta que foi presente e se encontra arquivada junto à 

Agenda desta reunião.------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROJETO 100 (DES)EMPREGADOS- ACERTO AO PLANO DE 

PAGAMENTOS/EDIÇÃO 2013 E 2014--------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de todos os acertos mencionados 

na mesma, no âmbito da medida 3, do projeto “100 (DES)Empregados”, resultantes 

de discrepâncias entre os valores previstos e os valores efetivamente pagos, 

constatados na consequência da análise do relatório de atividades na conclusão das 

edições de 2013 e 2014 da medida 3 do Projeto, altura em que foram emitidos os 

recibos de pagamento aos beneficiários e em que preencheram o inquérito de 

avaliação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação, tendo em vista a sua executoriedade, deverá ser submetida 

a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

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

---------EMPRESA CINEMATOGRÁFICA S. PEDRO - ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SALA DE ESPETÁCULOS DO 

CINETEATRO S. PEDRO (PROPOSTA 698/15);------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 do artigo 33º da 

Lei nº 75/2013, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo 

que foi presente e se encontra anexa à proposta analisada, e que formaliza as 

condições de cooperação entre os Outorgantes no âmbito da utilização da sala de 

espetáculos do Cineteatro S. Pedro.------------------------------------------------------------------ 

---------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E O 

CONSERVATORIO DE MUSICA DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DO 

ACESSO DE MEMBROS DE ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO DE ÁGUEDA AO 

CONJUNTO DE TODA A OFERTA FORMATIVA DO CONSERVATÓRIO (PROPOSTA 

700/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 
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unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar com o Conservatório de Música de 

Águeda, que tem por objetivo a regulação das condições de cooperação entre os 

Outorgantes com o intuito de promover o acesso de membros de associações do 

Concelho de Águeda, Bandas Filarmónicas, Tunas, Grupos Folclóricos, Orquestras 

Típicas e Orfeões do Concelho de Águeda ao conjunto de toda a oferta formativa do 

referido Conservatório de Música. -------------------------------------------------------------------- 

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

aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------- 

---------CONTAS DO MUNICÍPIO ---------------------------------------------------------------------- 

---------RELATÓRIO SEMESTRAL DOS ROC (PROPOSTA 701/15).------------------------ 

---------De seguida, a Câmara e deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea d) 

do n.º 2 do artigo 77.º Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, submeter à Assembleia 

Municipal, para conhecimento e apreciação o Relatório do 1º Semestre sobre a 

situação económica e financeira do Município de Águeda, levado a efeito no âmbito 

da Revisão Legal das Contas. ------------------------------------------------------------------------- 

---------3ª REVISÃO ORCAMENTAL (PROPOSTA 703/15) ------------------------------------- 

---------Seguidamente, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e c) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 3ª 

Revisão Orçamental para o corrente ano, resultante da necessidade de inclusão e 

anulação de projetos já inscritos.---------------------------------------------------------------------- 

--------Eram doze horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Presidente e por mim, Ana Isabel Serrano da 

Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta no final da 

reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------- 
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