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ACTA NÚMERO 23/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

---------Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

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

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  LUIS MIGUEL MARQUES 

VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e  EDSON CARLOS VIEGAS 

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

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS.----------- 

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

a reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------FALTAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. Presidente que 

se encontra fora do país, em representação do Município. ----------------------------------- 

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

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

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

--------A iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Miguel Oliveira 

manifestou o seu pesar pelas vítimas dos atentados terroristas em Paris, na última 

sexta-feira, fazendo votos para que os autores morais e materiais desta tragédia sejam 

capturados, e que a sociedade, através da educação e da formação cívica, se 

concentre na luta contra todas as formas de extremismo e fundamentalismo no 

mundo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso solidarizou-se com o voto de pesar pelos 

acontecimentos em França, que justificam uma reflexão e ponderação de alguns 

valores da democracia ocidental, nomeadamente a liberdade e segurança.---------------- 

---------A seguir, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso questionou sobre uma obra em 

execução na freguesia de Travassô, designadamente, sobre a sua fiscalização, 

segurança para os transeuntes, sinalização e encaminhamento de águas pluviais.------ 

-----------Na sequência destas questões, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso solicitou o 

relatório da obra, onde conste os valores previstos e os gastos, parecer acerca da 

sinalização existente e se a distância entre as lombas e a curva está em conformidade 

com a lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vice-Presidente, acerca deste assunto, informou que os serviços 

municipais acompanharam a execução do projeto protocolado que se cinge ao largo, 

estando os passeios, bem como a rede pluvial para sul fora desta zona de intervenção. 
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Sobre a sinalética, apenas o sinal de aproximação de lombas não cumprirá a 

distância, mas tal deve-se à existência da curva, e se os limites de velocidade 

definidos forem cumpridos não vai haver problemas, reforçando a ideia que as lombas 

são para obrigar os automobilistas a reduzir a velocidade e garantir a segurança dos 

peões.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Vice-Presidente manifestou também partilhar da solidariedade com o povo 

de França, e da necessidade de repensar estes acontecimentos e formas de ação da 

sociedade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, interveio o Sr. Vereador Edson Santos, que referiu a grande adesão do 

público à 1ª prova Rali Cidade de Águeda e congratulou-se com o destaque que a 

comunicação social conferiu ao Centro de Marcha e Corrida de Águeda, com a 

consequente promoção do Município. ----------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira solidarizou-se com a referência ao êxito da prova 

e o destaque do Jornal Público ao Centro de Marcha, deixando ainda como 

apontamento o prémio “Evento do Ano” que a revista Litoral Magazine atribuiu ao 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Neste ponto das informações o Sr. Vereador João Clemente informou que o 

municipe Joaquim Cruz, ofereceu à Câmara, para demolição e alargamento do local, 3 

casas velhas existentes em Assequins, que atrofia o local e dificulta a circulação do 

trânsito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Câmara registou a ação e congratulou-se pelo feito do municipe, que irá 

contribuir para uma beneficiação do local e uma melhor circulação do trânsito.-----------  

---------A terminar este ponto da ordem de trabalhos, a Câmara tomou conhecimento 

de alterações ao zonamento e coeficientes de localização, para cálculo do valor 

patrimonial tributário (Código do IMI), enviado pela Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses. Tomou, ainda, conhecimento do Relatório de Auditoria – 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, referente aos anos 

2012 e 2013, que agora será remetido à Assembleia Municipal para conhecimento e 

tomada de posição, nos termos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 25º da Lei nº 

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

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

---------- A Câmara aprovou por unanimidade a ata da sua última reunião, tendo-se 

dispensado a sua leitura, uma vez que foi distribuída juntamente com a documentação 

referente à presente reunião.---------------------------------------------------------------------------- 

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

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte que vêm referidos, 
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devidamente arquivados na correspondente aplicação informática, junto à Agenda da 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

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

termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 

22 de agosto, na sequência da vistoria efetuada à totalidade das obras e verificando-

se que as mesmas se encontram concluídas, nenhuma observação havendo a fazer, 

não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar os empreiteiros, aprovar as seguintes liberações 

das cauções prestadas:----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ARRANJOS EXTERIORES À BIBLIOTECA MUNICIPAL - ALARGAMENTO NA 

RUA INFANTARIA 28 E MELHORAMENTO NA ÁREA ENVOLVENTE À NOVA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL E FORÚM DA JUVENTUDE (PROPOSTA 647/15)----------- 

-----------Liberação de 60% na empreitada de Arranjos Exteriores à Biblioteca 

Municipal – Alargamento na Rua Infantaria 28 e Melhoramento na Área Envolvente à 

Nova Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude;  ----------------------------------------------- 

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

(PROPOSTA 665/15)-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Liberação de 15% da caução da empreitada de Recuperação de Passagem 

Hidráulica – Landiosa – E.M. 596.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA 

PONTE DE ÓIS RIBEIRA E NO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA BY-PASS 

EM ÁGUEDA – CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA - PONTE ÓIS DA RIBEIRA 

- CONCLUSÃO (PROPOSTA 652/15) ---------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar todas as 

propostas admitidas e adjudicar a execução da empreitada de “Controlo de Cheias 

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

Óis Ribeira e no Canal Secundário do Rio Águeda By-Pass em Águeda – Canal 

Secundário do Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão”, à empresa 

EDILAGES, S.A, pelo valor global de € 723.277,59 (setecentos e vinte e três mil, 

duzentos e setenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL DA EMPREITADA DE 

“REPAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS À CADAVEIRA -MOUTEDO E À MOITA – 

LIMITE DO CONCELHO” (PROPOSTA 658/15)--------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 9 de novembro corrente, através do qual procedeu à aprovação 

da minuta do 1º contrato adicional da empreitada de ““Repavimentação dos Acessos à 

Cadaveira – Moutedo e à Moita – Limite do Concelho”.------------------------------------------ 

---------ABERTURA DE CONCURSO ----------------------------------------------------------------- 

----------REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA INFANTARIA 28, RUA OUTEIRO, R. 

ESCOLA CENTRAL DE SARGENTOS, PRAÇA CONDE DE ÁGUEDA, INCLUINDO 

SOLUÇÃO MECÂNICA - REFORÇO DA LIGAÇÃO COTA ALTA / COTA BAIXA DA 

CIDADE (PROPOSTA 666/15) ------------------------------------------------------------------------- 

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

Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa de Concurso da 

Empreitada de “Requalificação Urbana – R. Infantaria 28, R. Outeiro, R. Escola 

Central de Sargentos, Praça Conde de Águeda, incluindo solução mecânica – reforço 

da ligação cota alta/cota baixa da cidade” e, para a sua execução, proceder à 

abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos termos previstos na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento ao artigo 

38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são integralmente 

disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o seguinte 

endereço: http://www.acingov.pt; ---------------------------------------------------------------------- 

-----------Mais foi deliberado, também por unanimidade, proceder à constituição do júri 

do procedimento, nos termos da proposta de abertura de procedimento anexa à 

presente proposta e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 

2 do artigo 69.º do CCP, delegar no mesmo, competências para prestar 

esclarecimentos acerca das peças do procedimento (artigo 50.º do CCP).----------------- 

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

---------DELEGAÇÃO DE PODERES PARA AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS (648/15)---------------------------------------------------------------------------------- 

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

às duvidas suscitadas, retirar a proposta de delegação de poderes no Sr. Presidente 

da Câmara para autorizar a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento 
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ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios e parcerias público privadas. ------------------------------------ 

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

---------CANDIDATURA DA PERFILKIT, LDA A AQUISIÇÃO DO LOTE 20 DO PEC-

AGUEDA (PROPOSTA 644/15)----------------------------------------------------------------------- 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, por solicitação do 

interessado, revogar a decisão tomada pelo Executivo Municipal em que aceitou a 

candidatura à constituição de direito de superfície sobre o lote 20 do Parque 

Empresarial do Casarão, apresentada por parte da empresa Soares & Cal, e aceitar a 

candidatura da empresa Perfilkit, Lda à aquisição do referido lote, 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 e o respetivo modelo de pagamento 

proposto, que consta de quatro prestações anuais de € 18.153,75, sendo a primeira 

liquidada no ato da celebração do contrato de compra e venda, e as subsequentes 

até ao último mês dos anos de 2016, 2017 e 2018, com reserva de propriedade até 

ao cumprimento integral do mesmo.------------------------------------------------------------------- 

-----------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE ACESSO À PISCINA MUNICIPAL 

DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ABRANTES (PROPOSTA 655/15)---------

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

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto na alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e 

do disposto no artigo 4.º/C6 e na alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, atendendo à doença do utente, aprovar a 

isenção do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxas para que o municípe 

Carlos Eduardo dos Santos Abrantes, de 13 anos, residente em Travassô, possa 

frequentar a piscina municipal gratuitamente.------------------------------------------------------- 

------------ UTENTES DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BORRALHA 

(PROPOSTA 657/15)-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, isentar os utentes da Unidade de 

Resposta Social Residência Autónoma do Centro Social e Paroquial da Borralha, que 

é atualmente frequentada por 5 jovens adultas, do pagamento da tarifa estabelecida 

na tabela de taxas relativa à utilização da piscina municipal, para que aquelas jovens 
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possam frequentar gratuitamente a instalação, uma vez por semana.----------------------- 

-----------ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO (ESMC) 

(PROPOSTA 653/15)-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Também os alunos da Escola Secundária Marques de Castilho (ESMC), 

inseridos na aula de Educação Física e do Desporto Escolar, de acordo com o artigo 

4.º/C6, a alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, foram isentos, por unanimidade, do pagamento da tarifa estabelecida na 

tabela de taxas para a frequência da piscina municipal, no horário da disciplina de 

Educação Física, desde que acompanhados pelo respetivo docente, nas condições 

estabelecidas na proposta que foi presente.------------------------------------------------------- 

-----------INSTALAÇÃO DE TENDA DE APOIO À CERVEJARIA TALÁBRIGA 

(PROPOSTA 667/15)------------------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção da Srª Vereadora Paula Cardoso, autorizar a colocação de uma tenda no 

exterior do estabelecimento Cervejaria Talábriga, sito no Largo 1º de Maio, durante o 

período de inverno, de novembro de 2015 a abril de 2016, considerando que a 

existência da referida tenda poderá contribuir para uma maior atratividade do espaço 

nesta altura do ano, na condição de não danificar os elementos existentes e de 

apresentar termo de responsabilidade em como cumpre as necessárias condições de 

segurança e estabilidade.------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DO GICA POR PARTE DOS 

ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO (ESMC) 

(PROPOSTA 654/15)------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Tendo em vista o parecer emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, à 

semelhança do ano letivo anterior, permitir o acesso ao Pavilhão Multiusos do Ginásio 

Clube de Águeda (GICA) aos alunos da ESMC, no âmbito do Contrato-Programa n.º 

185/2011 e nos precisos termos e condições referidos na proposta que foi presente e 

analisada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- SPORT CLUBE DE PARADELA (PROPOSTA 620/15)-------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura 

do Sport Clube de Paradela, no âmbito da época desportiva 2014/2015, para os 

praticantes desportivos, na modalidade de ciclismo, não obstante a mesma ter sido 

entregue fora do prazo estipulado na alínea b) do n.º 1 do art.8.º/F2 do Código 
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Regulamentar do Município de Águeda.-------------------------------------------------------------- 

----------QUERCUS (PROPOSTA 659/15)------------------------------------------------------------ 

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

de apoio à Quercus, para dar continuidade ao projeto “Cabeço Santo”, em Belazaima 

do Chão, tendo em vista as dúvidas que foram suscitadas.------------------------------------- 

---------PROJECTO JOVEM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

FERMENTELOS  (PROPOSTA 650/15)-------------------------------------------------------------- 

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

Sr Vereador João Clemente, datado de 28 de outubro último, através do qual aprovou 

a isenção de taxas da licença especial de ruído, solicitada pelo Projecto Jovem - 

Associação Cultural e Recreativa de Fermentelos, para o Baile de Halloween, que se 

realizou no dia 31 de outubro na sede da Associação, em Fermentelos.-------------------- 

-----------ALTERAÇÃO DE APOIO ATRÍBUIDO E DESCABIMENTAÇÃO DE VERBA   

(PROPOSTA 651/15)------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, constatou-se, através do relatório 

apresentado pelo Clube BTT Vale do Vouga, que o custo real da “7ª Edição da 

Maratona Vale do Vouga em BTT” levada a cabo no dia 12 de julho de 2015, 

integrada no calendário da Taça Regional XCM do Centro da Associação de Ciclismo 

de Aveiro, foi substancialmente inferior ao inicialmente orçamentado, assim como o 

número de participantes foi muito menor, não correspondendo às verbas previstas no 

Contrato-Programa n.º 156/2015, celebrado com aquela associação em 22 de junho 

último.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Constatado isto, e porque a atribuição de quaisquer apoios deve ser feita tendo 

em consideração a efetiva prossecução do interesse público, o respeito pelos 

princípios da legalidade, da igualdade, da imparcialidade e da proteção da confiança 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, alterar para € 6.750,00, o apoio 

inicialmente concedido, que era de € 12.000,00, do qual € 6.000,00 já foi efetivamente 

transferido, pelo que, na sequência desta alteração se vai proceder à 

descabimentação da importância remanescente, no valor de € 5.250,00, corrigindo, 

em conformidade a minuta da Adenda ao Contrato-Programa anexa à proposta.-------- 

------------ACÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------ 

-----------REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO EXISTENTE E CELEBRAÇÃO DE UM 

NOVO, COM A UCIPSS DE ÁGUEDA (PROPOSTA 643/15)----------------------------------- 

-----------Analisada a proposta que foi presente e analisada, e reconhecendo essencial 
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reforçar a estrutura da União Concelhia das IPSS de Águeda (UCIPSS) por forma a 

que esta possa desempenhar um papel cada vez mais ativo, dando resposta aos 

desafios que se colocam no âmbito das suas competências, o que implica, a 

necessidade de aumentar, não apenas os recursos humanos afetos à estrutura da 

mesma, como também os recursos materiais que se tornam imprescindíveis.----------- 

--------Tendo em vista corresponder a essas necessidades, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, revogar o protocolo nº 132 celebrado com a UCIPSS de Águeda, 

aprovado em reunião de Executivo de 4 de novembro de 2010 e assinado no dia 5 de 

novembro de 2010, e aprovar o que agora foi presente e se encontra arquivado na 

aplicação informática, junto à agenda desta reunião.--------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

submeter esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, visto da mesma 

incorrer despesa plurianual.----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR ---- 

---------Seguidamente, foi deliberado por unanimidade, retirar as propostas de 

pareceres prévios favoráveis para a contratação dos técnicos que se mencionam: ----- 

----------TÉCNICO SUPERIOR LICENCIADO EM COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA 

(PROPOSTA 656/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

----------TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADJUNTO (PROPOSTA 660/15);-------------------- 

----------TÉCNICO INFORMÁTICO ADJUNTO (PROPOSTA 661/15);------------------------ 

----------TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA (PROPOSTA 662/15).---------- 

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

----------NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO ---------------------------- 

--------- TECNIMOL-FÁBRICA DE MOLDES LDª (PROPOSTA 645/15)--------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a dispensa total 

da dotação de estacionamento público (1 lugar de estacionamento de veículos ligeiros 

públicos) a disponibilizar pela firma TECNIMOL- Fábrica de Moldes, Ldª., (Procº. nº. 

84/98) com sede no Raso de Paredes, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

que apresentou um projeto de arquitetura para demolição, alteração e ampliação de 

indústria, no referido Lugar de Raso de Paredes, na União de Freguesias de Águeda 

e Borralha, tendo em conta que se verifica a condição disposta na alínea c) do ponto 

nº 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, e, optar pelo 

pagamento da compensação em numerário, no valor de € 60,20.---------------------------- 

---------CERTIDÃO DE DESTAQUE ------------------------------------------------------------------- 
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 ----------MARIA LIZ MARTINS GUERRA (PROPOSTA (646/15)------------------------------- 

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

no nº 4, do artigo 6º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº. 136/14, de 9 de setembro, uma vez que o prédio se 

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

com arruamento público, aprovar a emissão de certidão de destaque de uma parcela 

de terreno com a área de 128,00 m2, a destacar de um prédio com a área total de 

512,00 m2, sito na Rua 15 de Agosto e Rua Dr. Adolfo Portela, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, a requerimento de Maria Liz Martins Guerra.---------

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

-----------RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -------------------- 

----------FERNANDO ABRANTES MONTEIRO (PROPOSTA 663/15)------------------------- 

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

de interesse público municipal a atividade pecuária (cunicultura) desenvolvida por 

Fernando Abrantes Monteiro, com sede na Rua Principal, em Vale da Galega, em 

Castanheira do Vouga, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira 

do Vouga e Agadão, 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. ------------------------------------------------------ 

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

 JOSÉ FERNANDO ALMEIDA CARDOSO (PROPOSTA 664/15)----------------------------- 

---------Analisadas as alegações apresentadas pelo munícipe, na sequência da 

comunicação da intenção de caducidade do respetivo licenciamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para apresentação 

dos projetos de especialidade relativamente à colocação de cobertura numa 

edificação sita no Lugar de Cavadas de Cima, propriedade de José Fernando Almeida 

Cardoso, residente na Rua Principal, em Cavadas de Cima, na Freguesia de 

Macinhata do Vouga. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram treze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina 

Martins Tomás, técnica superior jurista redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice - 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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