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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 

 

---------Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

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

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores  MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  LUÍS 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr 

Vereado JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA. ----------------------------------- 

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

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

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

----------Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que 

participou na semana passada, em Bruxelas, na Semana Europeia das Regiões e 

Cidades, edição 2016, sob o tema “Regiões e Cidades para o crescimento sustentável 

e inclusivo”, tendo constatado que Águeda está no caminho certo e com um bom 

trabalho desenvolvido nesse âmbito. ---------------------------------------------------------------- 

---------A seguir o Sr. Presidente informou que a Câmara recebeu o prémio “Melhor 

Município Digital” atribuído pela ACEPI, e o galardão "Alto Prestígio” na área do 

desporto, atribuído pelo Jornal da Bairrada, no âmbito da VI Gala do Desporto da 

Bairrada, como reconhecimento da aposta que a autarquia tem vindo a realizar nas 

várias modalidades desportivas, com especial ênfase no desporto adaptado e na sua 

campanha com o tema "Desporto para Todos".---------------------------------------------------- 

---------A terminar a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que no Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, que está em fase de Revisão e 

Ampliação, está prevista a construção de um hotel e já há candidato à execução do 

mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, perguntou se foi 

equacionada a sua proposta de se alterar o dia das reuniões do executivo ou, em 
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alternativa, difundi-la pela Águeda TV, tendo o Sr. Presidente informado que tudo foi 

ponderado e que se chegou à conclusão que, devido a agendas já estabelecidas não 

se encontra possibilidade de todos os membros do executivo assumirem a sua 

presença nas reuniões se as mesma forem alteradas para outro dia e hora e que por 

questões técnicas, de momento, a sua alteração não é possível.----------------------------- 

----------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Miguel Oliveira quis saber qual o 

ponto da situação da instalação, em Águeda, dos Julgados de Paz, tendo o Sr. 

Presidente informado que o assunto está nas mãos da CIRA, tendo o Sr. Presidente 

apresentado algumas propostas, as quais irão ser analisadas pelo Município de 

Oliveira do Bairro, por ser o único município da CIRA que os Julgados de Paz 

instalados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Sra. Vereadora Paula Cardoso questionou sobre a forma como 

decorreu o inicio do ano letivo na sequência da Delegação de Competências na área 

da Educação, tendo o Sr. Presidente e a Srª Vereadora Elsa Corga informado que um 

dos maiores entraves com que a Câmara se está a debater é a dificuldade de 

contacto com a DGESTE, embora todas as questões suscitadas nesse âmbito 

estejam resolvidas ou em fase de resolução, estando a ser cumpridos todos os rácios 

nos estabelecimentos escolares do concelho, informando ainda que um dos 

problemas que surgiram, mas que já está resolvido, foi a rotura dos stoks nas 

papelarias escolares, devido à maior procura este ano, uma vez que os materiais 

escolares ali adquiridos passaram a ser contemplados como despesa de educação e 

dedutíveis no IRS.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar um Voto de Louvor pela nomeação de António Guterres, como 

novo Secretário-Geral das Nações Unidas, uma organização intergovernamental 

criada para promover a paz e a cooperação internacional. A decisão de nomeação 

para este cargo, que exercerá entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, 

foi tomada pela respetiva Assembleia Geral, por aclamação, o que muito orgulha 

Portugal e os portugueses e traduz uma grande vitória da Diplomacia Portuguesa e de 

todos os Partidos Políticos portugueses que se empenharam nesta nomeação. --------- 

---------- ATAS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES ---------------------------------------------------- -----

-----Continuando os trabalhos, foram presentes e aprovadas as atas das reuniões nº.s 

18, 19 e n.º 8 extraordinária, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foram 

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

---------BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR -------------------------------- 

---------FIXAÇÃO DO NÚMERO DE BOLSAS A ATRIBUIR PARA O ANO LETIVO 

2016/2017 (PROPOSTA 562/16) ---------------------------------------------------------------------- 

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

nos termos do disposto no número 1 do artigo 67.º/E1 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, atribuir, no ano letivo 2016/2017 seis Bolsas de Estudo. --------- 

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

---------PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PLATAFORMAS DE ENSINO DIGITAIS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO DIGITAL NAS ESCOLAS 

DO CONCELHO DE ÁGUEDA -“ÁGUEDA EDUCAÇÃO +” (PROPOSTA 563/16)------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Presidente, datado de 2 de setembro último, através do qual autorizou a prorrogação 

do prazo de entrega dos documentos de habilitação para o procedimento de aquisição 

de equipamentos e plataformas de ensino digitais para implementação de projeto de 

educação digital nas escolas do concelho de Águeda, integrado no projeto “Águeda 

Educação +” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO ------------------------------------------------------ 

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

ORGANIZAÇÃO DO “XVI FESTIVAL DA CANÇÃO & XV GALA DOS PEQUENOS 

CANTORES” - 2016 (PROPOSTA 569/16)--------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro, no valor de 1.500,00€, à Instituição Sol Nascente – Associação Infanto-

Juvenil de Águeda, pela organização do “XVI Festival da Canção & XV Gala dos 

Pequenos Cantores” - 2016 e todo o apoio logístico solicitado que consta da proposta 

que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto aos 

documentos referentes a esta reunião.-------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE APOIOS LOGÍSTICOS NA ÁREA DO DESPORTO 
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(PROPOSTA 571/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador Edson Santos, datado de 21 de setembro último, através do qual 

autorizou a cedência dos apoios logísticos mencionados na proposta que foi presente,   

ás seguintes organizações dos respetivos eventos: --------------------------------------------- 

----------Secret Surf & Skate Shop, Escolinha de Futsal da Pateira e Clube de Voo Livre 

do Caramulo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO AO 

GRUPO DE CAMINHEIROS DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 572/16) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Despacho da Sr.ª Vereadora Elsa Corga, através do qual autorizou a cedência das 

Instalações do Instituto da Vinha e do Vinho ao Grupo de Caminheiros do 

Agrupamento de Escuteiros de Águeda, que no passado dia 09 organizou uma 

caminhada e uma corrida em cumprimento do seu plano anual de atividades.----------- 

----------CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO DE SOM AO GRUPO DE JOVENS DE 

VALONGO DO VOUGA (PROPOSTA 573/16) ---------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Srª 

Vereadora Elsa Corga, datado de 28 de setembro último, através do qual autorizou a 

cedência de equipamento de som, ao Grupo de Jovens de Valongo do Vouga, por 

ocasião das atividades que realizou em comemoração do Dia do Idoso e do Dia da 

Música.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DA SALA DE ESPETÁCULOS DO CINETEATRO S. PEDRO AO 

GRUPO TÍPICO “CANCIONEIRO DE ÁGUEDA” E À ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

RECARDÃES (PROPOSTA 574/16) ----------------------------------------------------------------- 

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

conta que os referidos pedidos têm enquadramento legal no protocolo n.º 3/2015 e 

Adenda n.º 1/2016  autorizar a utilização da sala de espetáculos do Cineteatro S. 

Pedro às seguintes instituições:----------------------------------------------------------------------- 

----------Ao Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda”, para a realização de um Festival 

de Folclore a realizar no próximo dia 22 do corrente mês de outubro, no âmbito das 

Jornadas Outonais;--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À Associação Cultural de Recardães, para a realização, no próximo dia 19 de 

novembro, de um concerto comemorativo do seu trigésimo aniversário. ------------------ 

----------CEDÊNCIA DA SALA DE ESPETÁCULOS DO CINETEATRO S. PEDRO AOS 
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PIONEIROS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA, NO ÂMBITO DA 

COMEMORAÇÃO DO 30.º ANIVERSÁRIO (PROPOSTA 575/16) -------------------------- 

----------Foi, também deliberado, uma vez que cumpre o preceito legal aplicável, ceder 

a utilização da sala de espetáculos do Cineteatro S. Pedro aos Pioneiros – 

Associação de Pais de Mourisca do Vouga, no dia 29 do corrente mês de outubro, 

para a realização de espetáculo comemorativo do seu 30.º aniversário. ------------------ 

----------PROGRAMA CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS ---------------------------------- 

----------PROTOCOLO A CELEBRAR COM O COMITÉ PORTUGUÊS DA UNICEF 

(PROPOSTA 564/16)------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista a proposta que foi presente e o disposto nas alíneas d), f), g), 

m) e n) do n.º 2 do artigo 23.º e das alíneas u) e aaa) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a adesão da autarquia ao programa das Cidades Amigas das Crianças da 

UNICEF, nos termos do Protocolo que foi presente e aprovado e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática anexo à citada proposta. -------------------------------- 

----------REGULAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------- 

----------CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - 8ª 

ALTERAÇÃO(565/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, aprovar o inicio do procedimento conducente à 8.ª Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda, a publicitar na página da internet da 

autarquia e determinar que, no prazo de 20 dias a contar da data daquela 

publicitação, os interessados se possam constituir como tal e/ou apresentar os seus 

contributos, devendo fazê-lo por escrito para a endereço da autarquia ou para o e-

mail: ana.tomas@cm-agueda.pt, mencionando o assunto e indicando o nome 

completo, número de identificação fiscal, morada ou sede e endereço eletrónico.--------

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

----------REGULAMENTO TOP + TÉCNICOS - INICIO DE PROCEDIMENTO - 

CONSULTA PUBLICA (PROPOSTA 581/16) ------------------------------------------------------ 

----------Dadas as dúvidas suscitadas a Câmara deliberou, por unanimidade retirar este 

assunto para reformulação do documento em analise. ----------------------------------------- 

----------PROTOCOLOS --------------------------------------------------------------------------------- 

----------RECOLHA E DESTINO FINAL DE ÓLEOS USADOS - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A SOGILUB E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 
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(PROPOSTA 567/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o protocolo a celebrar com a firma SOGILUB através do qual esta empresa se 

compromete a fornecer, gratuitamente, um oleão e a efetuar o correto 

encaminhamento, para destina final, dos óleos recolhidos nas instalações dos 

armazéns municipais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA–INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES 

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

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

DO RIO ÁGUEDA–PONTE DO CAMPO (PROPOSTA 570/16) ------------------------------ 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 3 do corrente mês de outubro, através do qual aprovou a 

manutenção da suspensão do prazo para apresentação das propostas - controlo de 

cheias em Águeda–intervenções nas secções de vazão da Ponte do Campo, da Ponte 

de Óis da Ribeira e no canal secundário do rio Águeda“ by-pass” em Águeda–canal 

secundário do rio Águeda–ponte do campo por mais dez dias contínuos, nos termos 

do disposto no n.º 4 do artigo 61. do Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o 

mencionado na ata n.º 3, datada do mesmo dia, que se encontra anexa à proposta 

que foi presente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INICIO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

DA FEBOL-FERRAGENS DA BORRALHA, LDA (PROPOSTA 566/16);------------------- 

---------Considerando as razões invocadas pela firma Febol, Ldª para o facto de ainda 

não ter dado inicio às obras de construção nos lotes n.ºs 39 e 49, que adquiriu no 

Parque Empresarial do Casarão, a Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o 

prazo para o inicio das obras por um período de 4 meses, a partir desta data. --------- 

----------PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 

REVISÃO E SUJEIÇÃO A AVALIAÇÃO AMBIENTAL (PROPOSTA 568/16) -------------- 

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

revogar a decisão publicada no Aviso n.º 2072/2016 em Diário da República, n.º 35, 

2.ª série, de 19 de fevereiro de 2016, de não qualificação da Alteração do Plano de 
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Pormenor do Parque Empresarial do Casarão como suscetível de ter efeitos 

significativos no ambiente, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 04 de maio, com os fundamentos da memória justificativa que faz parte 

do processo e alterar a designação do procedimento para Revisão e Ampliação do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão – Águeda, dispensando o 

processo de inquérito público inicial previsto no n.º 2 do Artigo 88.º do Decreto-Lei   n.º  

80/2015,   de   14  de  maio,   uma   vez  que  se   mantêm   todos os pressupostos do 

processo já deliberado anteriormente, alterando-se, apenas, a designação do tipo de 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado sujeitar a Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial do Casarão - Águeda a processo de Avaliação Ambiental, ao 

abrigo do n.º 1 ao artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual 

redação, conjugado com o ponto i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que a ampliação é superior a 20% da área 

total inicial sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), e a mesma constitui ainda 

enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a AIA.------------------------ 

---------A presente decisão deverá ser divulgada em Diário da República, na 

comunicação social e na página de Internet do Município, nos termos do disposto no 

n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e do n.º 7 do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, na sua atual redação.----------------------- 

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

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

----------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE RECARDÃES (PROPOSTA 558/16)-- 

----------Seguidamente, tendo em conta o disposto no n.º 1 da alínea e) do artigo 18.º/I 

do Código Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja Paroquial de Recardães (processo n.º 

282/14), do pagamento das taxas relativa à construção de uma capela no lugar de 

Casaínho de Cima na União de Freguesias de Recardães e Espinel. --------------------- 

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

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

tendo em vista que os requerentes a seguir mencionados não procederem ao 

levantamento do alvará de licença de construção da respetiva obra, declarar a 

intenção de caducidade da respetiva licença, nos termos do disposto no n.º 5 do 

20/16,1 2016-10-04



 8 

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, manifestar a intenção de declarar a 

caducidade dos seguintes processos:--------------------------------------------------------------- 

----------MARIA DE FÁTIMA CATARINO MONTEIRO (PROPOSTA 559/16) -------------- 

----------Processo n.º 28/12, em nome de Maria de Fátima Catarino Monteiro, referente 

ao licenciamento da construção de uma habitação e anexos na Rua das Quartas, na 

Freguesia de Aguada de Cima;------------------------------------------------------------------------ 

----------ORLANDO ANTÓNIO GAUDÊNCIO ABRANTES (PROPOSTA 578/16) -------- 

----------Processo n.º 229/14, em nome de Orlando António Gaudêncio Abrantes, 

referente ao licenciamento da construção de um muro de suporte de terras em Balsa, 

no lugar do Carqueijo, na União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. ----------- 

----------MIGUEL ANTÓNIO CRISTO SOARES CARDOSO (PROPOSTA 579/16);------ 

----------Processo n.º 159/14, em nome de Miguel António Cristo Soares Cardoso, 

referente ao licenciamento da construção de uma habitação no lugar do Bustelo, na 

Freguesia de Aguada de Cima. ----------------------------------------------------------------------- 

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

----------Seguidamente, tendo em vista que os respetivos requerente não 

apresentaram qualquer argumento que possa alterar a intenção de resolução 

oportunamente comunicada, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a 

caducidade dos seguintes processos: --------------------------------------------------------------- 

----------HUGO FERREIRA DUARTE (PROPOSTA 560/16) ----------------------------------- 

----------Processo n.º 458/10, em nome de Hugo Ferreira Duarte, referente ao 

licenciamento da construção de uma casa de habitação e anexos no lugar de Areosa 

de Cima, na freguesia de Fermentelos.------------------------------------------------------------- 

---------JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA & FILHOS, Ldª. (PROPOSTA 561/16) --------------- 

----------Processo n.º 32/12, em nome de José Maria de Oliveira & Filhos, Ldª, 

referente ao licenciamento da construção de uma habitação no lugar do Arieiro, na 

Quinta dos Oliveiras, na União de freguesias de Águeda e Borralha. ---------------------- 

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

 ---------MANUEL VIDAL ANTUNES CUNHA (PROPOSTA 580/16) ------------------------- 

---------Tendo em consideração que a respetiva petição cumpre o disposto no n.º 4 do 

artigo 6.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, uma vez que os prédio em questão se situa 

em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque de 
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uma parcela de terreno com a área de 224m2, a destacar de um prédio com a área 

total de 558,00m2, sito em Arrancada do Vouga, freguesia de Valongo do Vouga, 

propriedade de Manuel Vidal Antunes Cunha ----------------------------------------------------- 

----------EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------SUBSIDIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONES E IMPULSOS - 

2015/2016 (2.º E 3.º PERÍODOS) E 2016/20017 (1.º PERÍODO)(PROPOSTA 576/16) 

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

aprovar as verbas a atribuir aos estabelecimentos escolares do concelho, no valor 

total de 7.664,88€, destinadas a custear as taxas de telefone e impulsos para o 2.º e 

3.º períodos do ano letivo 2015/2016 e 1.º período do ano letivo 2016/2017. ------------ 

----------CUSTOS COM O PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR DO 1º CICLO, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO 

LETIVO 2016/2017 (PROPOSTA 577/16) ---------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara tomou conhecimento da proposta que foi presente e 

dos mapas discriminativos anexos, e deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 

72.808,88€ para pagamento aos parceiros prestadores de serviços para as diversas 

Atividades de Enriquecimento Curricular, de acordo com os valores definidos na 

Portaria n.º 644-A/2015 e Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, na sua redação 

atual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROGRAMA APROXIMAR - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - 

TRANSFERÊNCIA VERBAS - 3.ª TRANCHE (PROPOSTA 582/16) ------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 164.º do Código do procedimento Administrativo, 

ratificar o Despacho da Srª Vereadora Elsa Corga, datado de 11 do corrente mês de 

outubro, que autorizou as transferências constantes da proposta que foi presente, que 

se referem a gastos previstos nas cláusulas 30.º e 31.º do Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências n.º 549/2015, que resultam, sobretudo, do acerto de 

contas relativo aos Blocos A a H e às atividades 197 e 199 (UAAM - Unidades de 

Apoio a Alunos com Multideficiencia, SAPA – Sistema de Atribuição de produtos de 

Apoio – Clubes de programação e Robótica e CE – Clubes Europeus). ------------------ 

-----------APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 

PEDAGÓGICO - ANO LETIVO 2016/2017 (PROPOSTA 584/16) --------------------------- 

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

da proposta que foi presente e do documento anexo, aprovar a transferência, no ano 

20/16,1 2016-10-04



 10 

letivo 2016/2017, para as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, a importância total de 

14.159.90€, destinado a aquisição de material didático/pedagógico de desgaste.------ 

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

----------PREVISÃO DOS CUSTOS COM AS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS 

ALUNOS DO 1.º CEB NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2016 

(PROPOSTA 583/16) ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara tomou conhecimento e aprovou, 

por unanimidade, a previsão dos custos com as refeições escolares para os alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, nos meses de setembro a novembro de 2016, que atinge o 

valor de 136.050,391€. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 219.º DA 

LEI N.º 35/2014 DE 20 DE JUNHO (PROPOSTA 585/16) ------------------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os 

efeitos do disposto do n.º 2 do artigo 219.º e do n.º 4 do artigo 197.º, ambos do Anexo  

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aprovar a prorrogação do prazo fixado no n.º 1 do 

artigo 219º do referido diploma legal, para elaboração do relatório final, até ao limite 

máximo de 20 dias, no âmbito do procedimento disciplinar instaurado ao trabalhador 

João António Castanheira Leite, em 7 de julho de 2016, por forma a que o 

procedimento disciplinar mandado instaurar possa seguir a tramitação legal inerente, 

sem prejuízo das garantias de audiência e defesa do trabalhador. ------------------------- 

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

----------DESPESAS PLURIANUAIS ----------------------------------------------------------------- 

 ---------RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS (PROPOSTA 586/16 ------------------------------------------------------------------- 

----------Analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, submeter a proposta de aquisição de serviços de Responsabilidade 

Técnica pela Exploração de Instalações Elétricas, através de procedimento por 

concurso publico, à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea c) do n.º 1 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, uma vez que se prevê que a despesa seja liquidada até 

3 anos (um ano prorrogável por períodos iguais até ao máximo de 3 anos), que será o 

prazo máximo de vigência do Contrato.------------------------------------------------------------- 
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---------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -------------------------------------------------------------- 

---------Porque, entretanto se verificou a sua necessidade, a Câmara deliberou por 

unanimidade, marcar uma Reunião Extraordinária para o próximo dia 26, pelas 9:30 

horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Todos os membros do Executivo disseram considerarem-se, deste modo, 

convocados para esta reunião, dispensando outro tipo de convocação. ------------------ 

---------INTERVENÇÕES DO PUBLICO ------------------------------------------------------------ 

---------Esteve presente, neste período de intervenções do publico, a Sra Joana 

Margarida Melo, na qualidade de sócia gerente da firma Naturepriority, que quis saber 

o ponto de situação da ampliação do acesso ao Bairro dos Sucateiros, em Aguada de 

Cima,  para a qual a empresa que representa já disponibilizou o terreno necessário 

para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Presidente informou que o assunto está a ser analisado e que será dada 

uma resposta tão breve quanto possível.----------------------------------------------------------- 

---------Eram onze 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 Superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.-------------------- 
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