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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 11/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2015 

 

---------Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões dos 

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

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

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL 

DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO.------------ 

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

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

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

---------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SENHORES 

VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL --------------------------------------- 

----------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Miguel Oliveira que questionou para quando está prevista a assinatura dos 

Contratos Interadministrativos 2015, a celebrar com as Uniões/Juntas de Freguesia, 

de acordo com o deliberado na reunião de 24 de fevereiro último, uma vez que tem 

sido abordado por alguns Presidentes de Junta, que manifestaram interesse em iniciar 

as obras contempladas nesses Contratos, nas respetivas freguesias. ----------------------- 

---------O Sr. Vereador Jorge Almeida informou que não existe qualquer inconveniente à 

assinatura dos respetivos Contratos, aguarda-se, apenas, o contacto dos Presidentes 

de Junta a manifestarem a intenção de os assinarem para, assim, darem inícios às 

obras a que os mesmos dizem respeito. ------------------------------------------------------------- 

----------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira comunicou 

que, embora tenha solicitado, ainda não recebeu o dossier com as caraterísticas 

técnicas da ETAR de Sever do Vouga.---------------------------------------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, manifestou a sua 

satisfação por a empresa Sakthi Portugal ter decidido construir as suas instalações no 

Parque Empresarial do Casarão e lamentou não poder participar na reunião agendada 

para o dia 4 de junho de 2015, onde se fará o anúncio formal do escolha do Município 

de Águeda para a realização do investimento, por compromissos já assumidos. --------- 
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--------O Sr. Presidente deu conhecimento de que a intenção daquela empresa é a 

integração e interação com a população do concelho, por isso outras iniciativas irão 

ser levadas a efeito, em que a Sr.ª Vereadora terá ocasião de participar. ------------------- 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga 

comunicou que, mais uma vez, os alunos de Águeda ficaram muito bem classificados 

na Final do Concurso Intermunicipal de Leitura, que se realizou no passado sábado, 

realçando que, para este sucesso, muito tem contribuído o trabalho desenvolvido pela 

Biblioteca Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador Miguel Oliveira se referiu a este evento e aos bons 

resultados alcançados pelos alunos de Águeda, para enaltecer o mérito dos alunos 

envolvidos e respetivos professores, que felicita. ------------------------------------------------- 

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

----------Continuando os trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião 

anterior, tendo-se dispensado 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---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras a seguir mencionadas e 

verificando-se que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma 

observação havendo a fazer, não apresentado deficiências, indícios de ruína ou de 

falta de solidez pelas quais se devam responsabilizar as respetivas firmas 

adjudicatárias, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder às liberações que se 

indicam, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º190/2012, de 

22 de agosto:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Liberação de 30% da caução da obra de Conceção e Execução da 

Substituição da Cobertura do Edifício da Vinha e do Vinho (proposta 282/15);------------ 

----------Liberação de 15% da caução da obra de Pavimentação da Travessa do Raso 

na Zona Industrial em Oronhe – Espinhel (proposta 283/15);----------------------------------- 

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

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

Presidente, datado de 26 de maio de 2015, o qual procedeu à aprovação da minuta do 

contrato da empreitada de Pavimentações e Repavimentações das Ruas do Concelho 

– Regularização de Pavimentos com Deficientes Condições de Aderência – Aguada 
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de Cima, Valongo do Vouga, Préstimo e Castanheira do Vouga (proposta 284/15);------ 

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

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

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

conformidade com a alínea c), do n.º1, do artigo 18.º/I, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, isentar a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga do 

pagamento das taxas relativas às vistorias técnicas ao Parque infantil de Serem, ao 

Parque Infantil de Jafafe e ao Parque Infantil do Jardim de N.ª Sr.ª da Piedade, todos 

na área daquela freguesia (proposta 285/15).------------------------------------------------------- 

----------ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS------------------------------------------ 

----------APOIO FINANCEIRO --------------------------------------------------------------------------- 

----------UNIÃO DESPORTIVA MOURISQUENSE (UDM) ---------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

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

atribuir um apoio financeiro à União Desportiva Mourisquense (UDM), no valor de 

128.891,70€, destinado a comparticipar a remoção do relvado sintético atualmente 

existente, que se encontra em muito mau estado de conservação e a sua substituição 

por relva sintética de última geração (proposta 289/15).----------------------------------------- 

----------JUDIARIAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ÁGUEDA-------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente e tendo em vista o disposto nas alíneas 

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

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 7.000,00€ à 

Judiarias – Associação Cultural de Águeda como comparticipação para a organização 

1º Festival Mimodixielândia que vai ocorrer no dia 18 de julho (proposta 291/15);-------- 

---------GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VALE DOMINGOS DE PORTUGAL---- 

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

considerando o disposto nas alíneas u) e o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no valor de 5.000,00€ ao Grupo de 

Danças e Cantares de Vale Domingos de Portugal para comparticipar a organização 

do Festival de Folclore “Danças do Mundo” que vai ocorrer no dia 26 de julho 

(proposta 294/15); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------------- 

----------2ª REVISAO ORÇAMENTAL------------------------------------------------------------------- 

----------Dando continuidade à Ordem de Trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 25.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta da 2.ª Revisão 

Orçamental para o corrente ano, a qual se encontra arquivada junto à Agenda desta 

reunião (proposta 306/15).------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL 

DO CASARÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

consideração o referido na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, com a remição para a alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º da mesma Lei, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a  

alteração do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião (proposta 305/15).--------------------------------------------------- 

----------CANDIDATURA DA RAIO – MOVEIS METALICOS, LDA., A AQUISIÇÃO DOS 

LOTES 16 E 17 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARAO - AGUEDA, DE 

ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 7.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

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

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião, o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

--------1. Aceitar a candidatura da empresa RAIO – Móveis Metálicos, Lda., para a  

aquisição dos lotes 16 e 17 do Parque Empresarial do Casarão - Águeda e a 

subsequente comunicação para que, no prazo de 30 dias, confirme o interesse e 

solicite a marcação da assinatura do contrato, de acordo com o previsto no artigo 20.º 

do Regulamento Municipal do PEC Águeda;------------------------------------------------------- 

--------2. Aplicar, à aquisição em causa, a bonificação de 10%, de acordo com o 

previsto no artigo 7.º do Regulamento Municipal do PEC Águeda, tendo em conta o 

número de postos de trabalho a criar (proposta 301/15).----------------------------------------- 

-----------CANDIDATURA DA CARDIEVENTOS, LDA, A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO 

DE SUPERFICIE DOS LOTES 50 E 51 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

– ÁGUEDA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 6.º DO REGULAMENTO 

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

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

com a proposta que foi presente, aceitar a candidatura da empresa Cardieventos, 

Lda., à constituição de direito de superfície dos lotes 50 e 51 do Parque Empresarial 

do Casarão e a subsequente comunicação para que, no prazo de 30 dias, confirme o 
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interesse e solicite a marcação da assinatura do contrato, de acordo com o previsto no 

artigo 20.º do Regulamento Municipal do PEC Águeda (proposta 300/15).----------------- 

---------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO E PROPOSTA DE VALOR DE 

VENDA DE TERRENOS INSERIDOS NO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

(ESPAÇO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS) – ALTERAÇÃO DA ENTIDADE TITULAR  

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, com base nas alíneas i) 

do n.º 1 do artigo 25.º, g) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a transferência 

para a nova entidade, a Sakthi Portugal SP 21 S.A., de todas as condições 

anteriormente aprovadas para a Sakthi Portugal S.A., nomeadamente no que 

concerne ao Reconhecimento de Interesse Público do investimento e valor de venda de 

Terrenos inseridos no Parque Empresarial do Casarão (Espaço de Atividades Económicas) 

(proposta 303/15).-------------------------------------------------------------------------- 

-----------SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS; PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO 

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

----------Seguidamente, Câmara Municipal, depois de analisar a Proposta ao Executivo 

n.º 304/15, de 28/05/2015, deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------- 

----------1 . Nos termos da alínea b) do n.º 2 e do n.º 8 do artigo 100.º do Decreto-Lei 

n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, proceder à Suspensão Parcial 

da Eficácia do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e ao 

estabelecimento das Medidas Preventivas propostas na memória justificativa anexa e 

cuja delimitação se encontra na planta 1, cujos documentos fazem parte do processo 

e se encontram também arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2 . Nos termos do n.º 8 do artigo 100.º, do n.º 1 do artigo 96.º, do artigo 74.º e 

do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação, 

proceder à elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 

Casarão, cuja delimitação se encontra na planta 2 que faz parte do processo e se 

encontra também arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião;--- 

----------3. Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, na sua atual redação, dar cumprimento ao procedimento para a Alteração 

do Plano do Parque Empresarial do Casarão, nomeadamente a publicação e 

publicitação da deliberação do Executivo Municipal e consequente abertura do período 

de inquérito público; ---------------------------------------------------------------------------- 
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---------4. Para a elaboração da Alteração do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão fica estabelecido um período de inquérito público inicial, para 

apresentação de sugestões, de 15 dias (correspondente ao período mínimo previsto 

no n.º 2 do artigo 77.º da legislação supracitada), e um prazo de elaboração de 120 

dias, a contar do final do prazo estabelecido para a apresentação de sugestões; -------- 

---------5. Não qualificar a Alteração do Plano de 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 4 de maio, com os 

fundamentos da memória justificativa que faz parte do processo e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 304/15);--- 

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

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

----------Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para a contratação dos respetivos serviços: -------------------------------------------------------- 

----------TRATAMENTO DE PAVIMENTOS, DEQUE E BANCOS E DAS MADEIRAS 

DAS VEDAÇÕES DO PARQUE INFANTIL E DO MINI-CAMPO, NA PRAÇA 1º DE 

MAIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”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 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º, em conformidade com o 

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

Presidente da Câmara propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 

da presente proposta e Caderno de Encargos em anexo, designada por prestação de 

serviços de tratamento de pavimentos deque e bancos e das madeiras das vedações 

do parque infantil e do mini-campo, na Praça 1º de Maio, 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” (proposta 286/15).-------------------- 

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

---------TÉCNICO COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA 

---------”De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 
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diploma legal, bem como o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração do 

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

e autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente proposta, 

caderno de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste 

Direto, de acordo com o regime previsto na alínea de acordo com o previsto na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 20.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), com convite ao Eng.º Cláudio Jorge Rodrigues Coelho, NIF n.º 

206432143 ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas na 

cláusula 10.ª do caderno de encargos” (proposta 299/15); -------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, sob a condição da contratação vigorar 

pelo prazo máximo de um ano.-------------------------------------------------------------------------- 

--------- SERVIÇOS DIVERSOS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO FILME 3D NA 

FACHADA DO TRIBUNAL E DO FILME PROJETADO NO RIO ÁGUEDA------------------ 

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

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

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

75/2014, de 12 de setembro, 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 Serviços diversos no 

âmbito da execução do filme 3D na fachada do tribunal e do filme projetado no Rio 

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 Código dos Contratos Públicos, 

em conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à 

empresa Capitulo Afirmativo Ldª, NIF 513 498 974 (proposta 292/15).------------------------ 

---------Esta deliberação foi tomada por unanimidade, com a abstenção do Sr. Vereador 

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

---------EXECUÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA NO ÂMBITO DO 

AGITÁGUEDA 2015---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”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 
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de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, 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 Serviços para execução 

de projeto de intervenção urbana no âmbito do AgitÁgueda 2015, mediante aplicação 

de procedimento por ajuste direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, em conformidade com a alínea g) 

do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à empresa Mistaker Maker - Associação 

de Intervenção Criativa, NIF 510 972 934” (proposta 293/15); --------------------------------- 

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

Miguel Oliveira e abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso. ------------------------------- 

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

Miguel Oliveira e abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso.-------------------------------- 

---------ORGANIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA PEDAGÓGICO E DE 

ANIMAÇÃO “ÁGUEDA – FÉRIAS EM MOVIMENTO 2015 -------------------------------------- 

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

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

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

75/2014, de 12 de setembro, 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 para organização 

e dinamização do Programa pedagógico e de animação intitulado “Águeda – Férias 

em movimento 2015”, 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 

a João Paulo Silva Domingues, NIF n.º 243064950” (proposta 297/15).--------------------- 

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

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E APROVAÇÃO DE 

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

----------AQUISIÇÃO DE BENS PARA INTERVENÇÕES NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS 

E MONITORIZAÇÃO COM VISTA À PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA .---- 
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---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, de que se reveste o assunto, ratificar, 

o despacho do Sr. Presidente, datado de 26 de maio de 2015, o qual aprovou todas as 

propostas admitidas e adjudicou o contrato de Aquisição de bens para intervenções 

nos edifícios públicos e monitorização com vista à promoção da eficiência energética, 

incluindo instalação/montagem no âmbito do projeto da Agência para a 

Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI / Proj A3P1) à empresa Sotecnisol, SA, 

pelo valor global de 158.865,32 € ao qual será adicionado o IVA à taxa legal em vigor 

(proposta 298/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------RESIDUOS SOLIDOS URBANOS----------------------------------------------------------- 

---------RECOLHA E TRATAMENTO PELA ERSUC----------------------------------------------- 

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

situação de acionista do Sistema Municipal de Tratamento e Valorização de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Litoral Centro, que foi constituído a 5 de setembro de 1996, 

através do Decreto-Lei n.º 166/96, de 5 de setembro, integrando 36 municípios e 

considerando a previsão dos custos que o Concelho de Águeda vai ter que suportar 

no corrente ano, aprovar a realização da despesa anual no valor previsto de 

480.000,00 €, correspondente ao tratamento de resíduos a entregar na ERSUC no 

presente ano de 2015, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, (proposta 

290/15).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------MELHOR ALUNO DO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO ESCOLAS 

AGUEDA NO ANO LETIVO 2013/2014-------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, de acordo com o Regulamento para Atribuição de Prémios Escolares 

“Câmara Municipal de Águeda”, inserido no Código Regulamentar Municipal, Parte 

G2,com o Artigo 5.º/G2, atribuir o referido prémio, no valor de 250,00€, a Beatriz Dias 

Gomes, por ser a melhor aluna do ensino básico (3º ciclo) do Agrupamento de Escolas 

de Águeda no ano letivo 2013/2014 (proposta 295/15). ------------------------------------------ 

---------CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICIPIO DE ÁGUEDA ------------------------- 

---------7.ª REVISÃO--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acordo com o estipulado nos artigos 25.º/n.º 1, b) e g), 33.º/n.º 1, k) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 7.ª Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda, que segue em anexo à presente 

proposta e que se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 
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reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta Alteração foi iniciada na sequência de deliberação tomada pelo Executivo 

Municipal, em reunião realizada em de 21 de abril findo, tendo-lhe seguido a 

submissão do projeto de alteração a consulta pública, além de terem sido informadas 

as entidades representativas dos interesses afetados, publicitando-se a mesma nos 

termos da lei, mediante publicação do Aviso nº 4369-C/2015, DR nº 78/2015, 3º 

Suplemento, Série II de 22/04/2015, e, através de publicitação no site da autarquia,  

consultando-se, ainda, mediante ofício, a Associação Comercial de Águeda, a 

Associação Empresarial de Águeda, a Guarda Nacional Republicana – Posto de 

Águeda, e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritórios e Serviços de 

Portugal – CESP e remetido, o referido projeto de alteração ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Águeda. --------------------------------------------------------------------- 

----------Feito tudo isto, no final do período de consulta pública, ponderou-se e acatou-

se a sugestão remetida, conforme relatório da apreciação pública, de que foi dado 

conhecimento ao Executivo, estando a mesma refletida na redação final da alteração 

proposta (proposta 296/15). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PROTOCOLO COM A EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA S.A. PARA 

ABASTECIMENTO EM AT DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO-ÁGUEDA 

(PEC-AGUEDA).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara ponderou as questões constantes da 

proposta que foi presente, analisou todo o processo e deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o referido na alínea b) e m) do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, aprovar o Protocolo a 

celebrar com a EDP Distribuição-Energia S.A. para Abastecimento em AT do Parque 

Empresarial do Casarão (proposta 302/15).--------------------------------------------------------- 

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

---------DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE LUGARES DE 

ESTACINAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- EUROÁGUEDA-EMPREENDIMENTOS. IMOBILIÁRIOS, LDA., COM SEDE 

NA RUA DO SOBREIRO, EM RECARDÃES, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

RECARDÃES E ESPINHEL ----------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, relativamente à 

reconstrução e ampliação de edifício destinado a comércio / serviços e habitação, num 

prédio sito na Rua Cabedo e Lencastre, na união de Freguesias de Recardães e 

Espinhel, para o qual a firma EUROAGUEDA - Empreendimentos. Imobiliários, Lda., 
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com sede na Rua do Sobreiro, em Recardães, na União de Freguesias de Recardães 

e Espinhel, já apresentou um projeto de arquitetura, aceitar a dispensa total da 

dotação de estacionamento (2 lugares de estacionamento publico para veículos 

ligeiros), tendo em conta que se verifica a condição disposta na alínea c) do ponto n.º 

3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal e optar pelo pagamento 

da compensação em numerário, a qual, calculada com base na fórmula constante no 

artigo 20.º da Tabela de Taxas, que é parte integrante do referido Código 

Regulamentar do Município de Águeda, se cifra na importância de 1.450,26 € (proposta 

261/15).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------STEFANIE REI, RESIDENTE NA RUA DO VALE DO SENHOR, EM 

RECARDÃES, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE RECARDÃES E ESPINHEL ----------- 

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

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

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

9 de setembro, não declarar a caducidade do licenciamento e conceder um prazo de 

90 dias para que a munícipe STEFANIE REI, residente na Rua do Vale do Senhor, em 

Recardães, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, proceda à 

regularização da situação relacionada com a construção de uma habitação no Lugar 

do Raso, na Freguesia de Valongo do Vouga, uma vez que se encontra em 

incumprimento (proposta 288/15).---------------------------------------------------------------------- 

---------Eram 12 horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da qual 

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

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