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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 25/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 

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

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de ELSA MARGARIDA DE MELO 

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

CARDOSO, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS. O Sr. Presidente, não 

participou no início dos trabalhos, por se encontrar em representação do Município 

noutra reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Eram nove horas e trinta minutos quando a Sra. Vereadora Elsa Corga declarou 

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

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

---------- Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. Vereador Jorge 

Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------- 

----------Neste período interveio o Sr. Álvaro Pereira da Fonseca, residente em 

Cavadas de Baixo, na Freguesia de Valongo do Vouga que, acompanhado de outros 

munícipes, solicitaram informação acerca do motivo que está a atrasar a emissão da 

certidão, oportunamente requerida, para confirmar que a Viela dos Abelhas, em 

Macida, Macinhata do Vouga, é uma via pública, como sempre foi considerada pela 

população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Neste ponto da ordem do dia, foi dado conhecimento à Câmara que se 

procedeu à alteração de Protocolo de colaboração assinado com a Comissão para a 

Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), uma vez que as modificações operadas se 

referiam, apenas, a atualizações legislativas, nomeadamente no que diz respeito à Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi, também, informado o Executivo que a Comissão Permanente de Apoio ao 

Investidor, transmitiu a atribuição do estatuto PIN 226 ao projeto Júpiter a implementar 

em Águeda pela Sakthi Portugal SP21, S.A. Esta informação irá, de igual modo, ser 

remetida à Assembleia Municipal para conhecimento.-------------------------------------------- 

25/15,1 2015-12-09



 2 

---------Por último, a Câmara tomou conhecimento das informações prestadas pelos 

serviços responsáveis, no âmbito de cada uma das medidas acessórias propostas no 

âmbito do Processo Disciplinar instaurado ao funcionário municipal João António 

Castanheira Leite. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------Tendo-se verificado que, em consequência de problema de ordem informática, 

a ata em apreciação não assumiu a formatação correta, foi deliberado, por 

unanimidade, gerar uma versão corrigida da mesma, para apreciação em próxima 

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, 

devidamente arquivados na correspondente aplicação informática, junto à Agenda da 

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

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

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

--------- INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIBRA, ENTRE O EDIFÍCIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL E 10 EDIFÍCIOS ESCOLARES (PROPOSTA 704/15)--------------------------- 

-----------Seguidamente, 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, a Câmara deliberou, por unanimidade, conferir parecer prévio 

favorável e autorizar a contratação da prestação de serviços designada Prestação de 

Serviços para a Interligação do Edifício dos Paços do Concelho às Escolas Básicas do 

Concelho, 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 (CCP), nos termos e condições da proposta apresentada e caderno de 

encargos em anexo, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------TRABALHOS A MAIS, TRABALHOS A MENOS E DE SUPRIMENTO DE 

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

--------Seguidamente, a Câmara deliberou aprovar os seguintes Trabalhos a Mais e 

Trabalhos a Menos, de Suprimentos de Erros e Omissões: ------------------------------------ 

---------REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, CARMELEIRAS DE CIMA, 
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PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO (proposta 705/15)----------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços contratuais: €5.259,56;--------------------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços de acordo: €9.493,39 + IVA;-------------------------------- 

----------Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços contratuais (encargo 

município 50%): €6.565,52 + IVA;---------------------------------------------------------------------- 

----------Trabalhos a menos: €-4.437,60 + IVA;------------------------------------------------------ 

----------Na sequência disso, foi aprovada a prorrogação o prazo para conclusão dos 

trabalhos, por um período de10 dias.------------------------------------------------------------------ 

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

----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA (proposta 724/15)------ 

----------Trabalhos a mais a preços contratuais: €10.747,87;------------------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços de acordo: €39.793,67;-------------------------------------- 

----------Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços contratuais (encargo 

município 100%): €1.028,49;----------------------------------------------------------------------------- 

----------Trabalhos a menos: €-6.070,00.--------------------------------------------------------------- 

----------A todos estes valores será adicionado o IVA.---------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira.------------------------------------------------------- 

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

----------REQUALIFICAÇÃO URBANA DA MARGEM NORTE DO RIO ÁGUEDA, 

ENTRE A PRAÇA DA REPÚBLICA E AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DO VINHO 

E DA VINHA (proposta 721/15)-------------------------------------------------------------------------- 

-----------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, aprovar a 

liberação de 15% da caução apresentada para a execução da empreitada de 

Requalificação Urbana da margem Norte do Rio Águeda, entre a Praça da República e 

as Instalações do Instituto do Vinho e da Vinha, nos termos da alínea d) do n.º 2 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto.----------------------------------------- 

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

----------ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA JOSÉ AUGUSTO SEABRA, EM 

AGUADA DE BAIXO (proposta 722/15)--------------------------------------------------------------- 
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----------Depois de vistoriada toda a obra de Arranjo Urbanístico da Av. José Augusto 

Seabra, em Aguada de Baixo, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, 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 a obra definitivamente. ----------------------------------- 

----------MINUTA DO CONTRATO ADICIONAL ----------------------------------------------------- 

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

(proposta 723/15)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado do dia 7 do corrente mês de dezembro, através do qual aprovou a 

minuta do 1º contrato adicional da empreitada de “Estrada de Acesso ao Centro 

Escolar de Aguada de Cima”. --------------------------------------------------------------------------- 

-----------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 726/15) ---------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de 

revisão de preços n.º 3 – revisão provisória referente às 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, no valor de 543,39€, ao qual será adicionado o IVA.------------ 

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

----------ESPAÇO CIDADE, NA FREGUESIA E CONCELHO DE ÁGUEDA - 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DA 

EXPLORAÇÃO (proposta 706/15) --------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Presidente, datado do dia 3 do corrente mês de dezembro, através do qual 

aprovou todas as propostas admitidas, adjudicou a concessão da exploração do 

edifício Espaço Cidade, na Freguesia e Concelho de Águeda, à empresa 

IMPACTPLAN, Limitada, e aprovou a minuta do contrato respetivo a celebrar com a 

firma adjudicatária. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------ 

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

SIDERÚRGICOS, LDA A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DO LOTE 9 

(proposta 711/15) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da empresa Perfichapa, Comércio de Produtos Siderúrgicos, Lda. à constituição do 

direito de superfície do lote 9, 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 Parque 

Empresarial do Casarão. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------CANDIDATURA DA CARDIEVENTOS, LDA A AQUISIÇÃO DOS LOTES 18 E 

19 (proposta 730/15) --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, o seguinte: ------ 

----------1 - Aceitar a denúncia do direito de superfície sobre os lotes 50 e 51 

apresentada por parte da empresa Cardieventos, Lda., ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º 

do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, não existindo 

benfeitorias realizadas no lote; -------------------------------------------------------------------------- 

----------2 - Revogar a decisão tomada pelo Executivo Municipal de aceitação da 

candidatura à constituição do direito de superfície sobre os lotes 18 e 19 apresentada 

pela empresa Transportes Anjo da Guarda, Lda.; ------------------------------------------------- 

----------3 - Aceitar a candidatura da empresa Cardieventos, Lda à aquisição dos lotes 

18 e 19 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 Parque Empresarial do Casarão; ---------------- 

----------4 - Aceitar o modelo de pagamento proposto - 8 prestações, a primeira 

liquidada no ato da celebração do contrato de compra e venda, e as restantes nos 4 

anos seguintes, em duas prestações anuais (junho e setembro), com reserva de 

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

-----------DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE REFERENTE A CONSTITUIÇÃO 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DOS LOTES 50 E 51 - CARDIEVENTOS, LDA. 

(proposta 731/15) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------De seguida, conforme é solicitado pela respetiva firma, a Câmara deliberou, 

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

devolver a importância de € 7.966,00, correspondente ao valor da anuidade referente 

à constituição do direito de superfície sobre os lotes 50 e 51 do Parque Empresarial do 

Casarão – Águeda, pela empresa Cardieventos, Lda., com os inerentes efeitos no 

contrato de superfície celebrado, uma vez que a firma, dadas as razões que invocou, 

optou por adquirir os lotes nºs 18 e 19 do respetivo Parque. ----------------------------------- 

------------ALTERAÇÕES ÀS CANDIDATURAS AOS LOTES 27, 28 E 29 (proposta 

736/15) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, aprovar a proposta 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------ 

------------'Um dos primeiros investimentos do Parque Empresarial do Casarão foi 

realizado no lote 13, com o objetivo de se instalar o novo Entreposto Logístico do Lidl 

S.A.. Neste seguimento a empresa solicita (de acordo com o ofício em anexo), face a 

uma nova redefinição do investimento, a ampliação da área do lote, e de implantação, 

o que passará por adquirir uma área onde neste momento se encontram previstos os 

lotes 23 a 28, destinados a comércio e/ou serviços, bem como a área verde adjacente 

ao lote e confinante com o arruamento.--------------------------------------------------------------- 

------------Da análise do pedido efetuado verificou-se que, para ser possível viabilizar a 

ampliação solicitada, será necessário proceder-se à alteração do Plano de Pormenor 

do Parque Empresarial do Casarão e loteamento associado, que está previsto efetuar-

se no início do próximo ano, na qual se poderá ter em conta o pedido agora 

formulado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Verificou-se ainda que a ampliação necessária do lote 13 colidia com um 

compromisso já assumido e aprovado em reunião de Executivo Municipal realizada a 

3 de novembro de 2015, para os lotes 27 e 28, pelo que se tornou necessário uma 

análise desta questão conjuntamente com a empresa que apresentou a candidatura. 

Assim, foi realizada reunião com o representante da Aguitécnica – Assistência e 

Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda., sendo que o mesmo informou que 

estaria disponível para a realização da troca dos lotes, conforme comunicação em 

anexo, mas desde que seja para os lotes 29 e 30, por terem caraterísticas 

semelhantes às dos anteriores.-------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em conta a proposta apresentada pela Aguitécnica e como para o lote 
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29 já existia outro compromisso assumido com a empresa Silfergomes – Comércio de 

Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Lda. (aprovado em reunião de Executivo 

Municipal realizada a 1 de dezembro de 2015), reuniu-se com o dono da Silfergomes 

no sentido de avaliar a possibilidade de este se deslocalizar para outro lote de 

comércio e/ou serviços disponível no Parque, referindo o mesmo, de acordo com 

comunicação em anexo, que concorda com a passagem para o lote 2 do PEC-

Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Assim, no seguimento do exposto, propõe-se: -------------------------------------------- 

--------1. Revogar a decisão tomada pelo Executivo Municipal de aceitação da 

candidatura de aquisição do lote 29 apresentada pela empresa Silfergomes – 

Comércio de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, Lda. e aprovar, pelos motivos 

invocados supra, a venda do lote 2, mantendo as restantes disposições já 

anteriormente aprovadas para o lote 29 (pagamento em duas prestações); --------------- 

-----------2. Revogar a decisão tomada pelo Executivo Municipal de aceitação da 

candidatura de aquisição dos lotes 27 e 28 apresentada pela empresa Aguitécnica – 

Assistência e Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda. e aprovar a venda dos 

lotes 29 e 30 à mesma empresa.”----------------------------------------------------------------------- 

------------BAR LARGO DO BOTARÉU/1º DE MAIO - INTENÇÃO DE RESOLUÇÃO 

SANCIONATÓRIA DO CONTRATO N.º 105/2013/CMA (proposta 712/15) ---------------- 

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

nos termos da proposta que foi presente, notificar a firma Discoverevidence, 

Unipessoal, Lda., pessoa coletiva n.º 510 642 187, com sede no Largo 1.º de Maio, 

Águeda, adjudicatária do direito de exploração de Bar do Largo do Botaréu/Praça 1.º 

de Maio (Edifício A), em Águeda, da intenção de resolver o contrato n.º 

105/2013/CMA, oportunamente celebrado, com fundamento no incumprimento das 

condições e obrigações constantes do caderno de encargos, designadamente da 

alínea d) do n.º 2 da Cláusula 12.ª, concedendo-lhe para o efeito e nos termos do 

artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), o prazo de 10 dias úteis 

para, querendo, exercer o direito de audiência prévia, o qual deverá ser exercido de 

forma escrita, estando o processo disponível para consulta na Unidade Técnica 

Administrativa, durante as horas normais de expediente. --------------------------------------- 

-----------FURO DE ALVARIM - CEDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO (proposta 732/15) ------- 
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----------No seguimento da solicitação da firma Sakthi Portugal SP21, S.A., de cedência 

da utilização do Furo de Alvarim, para abastecimento de água necessária ao processo 

industrial, a instalar no Parque Empresarial do Casarão, no sentido cumprir a 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), considerando que o referido furo foi 

executado pelos antigos SMAS de Águeda em 2001, que nunca foi utilizado, que as 

águas do mesmo não apresentam qualidade para consumo humano e que o mesmo 

se encontra neste momento abandonado, não se perspetivando qualquer utilização da 

autarquia para o mesmo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

previsto na alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e ee) do nº1 do artigo 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, ceder a sua utilização àquela empresa, por 

um período de 50 anos, renovável por iguais períodos, nas seguintes condições: ------- 

----------1 - Que durante os primeiros 10 anos da referida cedência, o furo seja 

exclusivamente explorado pela Sakthi, não podendo o Município solicitar a sua 

reversão neste período; ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------2 - Que, após o período inicial de 10 anos, o furo possa voltar a ser utilizado 

pelo município, devendo o mesmo efetuar um aviso prévio à empresa com um prazo 

mínimo de 2 anos, e desde que exista uma razão fundamentada no reconhecido 

interesse público para a sua utilização; --------------------------------------------------------------- 

---------3 - Que a Sakthi Portugal SP 21 efetue, a suas expensas, junto das entidades 

competentes (ADRA e APA), o licenciamento do furo em causa;------------------------------ 

----------4 - Que a Sakthi Portugal SP 21 assuma a manutenção e conservação do furo, 

assim como todos os custos associados à exploração e reparações ordinárias ou 

extraordinárias do mesmo, ficando as benfeitorias para a autarquia, sem qualquer 

custo adicional para a mesma, aquando da reversão do furo para o município.-----------

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

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

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

 --------No prosseguimento dos trabalhos, tendo em vista as propostas que foram 

presentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar as seguintes intenções de 

caducidade:---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES E.C.COSTA, LDA (proposta 707/15) -- 

-----------No processo de obras particulares 164/12, em nome de Urbanizações & 

Construções  E. C. Costa,  Lda.,  com  sede na Quinta da Fonte do Gato, na União de 
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 Freguesias de Águeda e Borralha, do ato de licenciamento do loteamento, para um 

terreno sito em Crasto de S. Jorge, em Recardães, na União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel, uma vez que, até à presente data, não apresentou o pedido de 

comunicação prévia para a realização das respectivas obras de urbanização, o que 

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

do loteamento, de acordo com o disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro.----

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

----------NUBISERIE LDA (PROPOSTA 708/15)----------------------------------------------------- 

----------No processo de obras particulares 136/12, em nome de Nubiserie, Lda., com 

sede na Rua do Barreiro, em Almas d’ Areosa, na Freguesia de Aguada de Cima, do 

licenciamento da construção de um edifício industrial, a levar a efeito num terreno sito 

no Raso de Oronhe, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, uma vez que, 

até à presente data a requerente não levantou o alvará de licença de construção, o 

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

de licenciamento (27/08/2013) de acordo com o disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 

de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------ARCA DA BOTARÉU - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE 

ÁGUEDA (proposta 734/15) ----------------------------------------------------------------------------- 

-----------No processo de obras particulares 198/84, em nome de ARCA DA BOTARÉU 

- Associação Recreativa e Cultural de Águeda com sede na Rua Eng.º José Bastos 

Xavier, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do licenciamento de ampliação 

e alteração ao uso de um edifício de habitação para um equipamento com as 

valências de Centro de ATL e Pré-Primária, num prédio sito na Rua Heróis do 

Ultramar, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, uma vez que, até à presente 

data, não levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido no 

prazo de um ano, a contar da data da notificação do ato (24/09/2013), conforme o 

referido nos artigos 71º e 76.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro.-------------------------------------- 

-----------H. PINTO NOGUEIRA - UNIPESSOAL LDA (proposta 735/15)--------------------- 
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-----------No Procº. nº235/09, em nome de H. PINTO NOGUEIRA - UNIPESSOAL, Lda, 

com sede na Rua Manuel Marques, na Freguesia de Macinhata do Vouga, da licença 

para a construção de uma habitação e de um muro confinante a erigir no Lugar do 

Raso, na Freguesia de Macinhata do Vouga, válida até 8 de maio de 2014, uma vez 

que, conforme informaram os Serviços de Fiscalização, em novembro último, não 

foram encetadas as respetivas obras, que, de acordo com o referido na alínea a), do 

n.º 3, do artigo 71.º do Decreto–Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro, deviam iniciar no prazo de 12 meses a 

contar da data da emissão do alvará.------------------------------------------------------------------ 

-----------CICLO FAPRIL - INDÚSTRIA METALÚRGICA, S.A. (proposta 739/15)-----------

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

----------No processo de obras particulares 368/11, em nome de CICLO FAPRIL – 

Indústria Metalúrgica, S.A., com sede no Lugar de Vale do Grou, na Freguesia de 

Aguada de Cima, do licenciamento com vista à construção de um armazém, a levar a 

efeito no referido Lugar de Vale do Grou uma vez que, até à presente data, a firma 

requerente não levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter 

acontecido no prazo de um ano, a contar da data da notificação do ato (17/07/2012), 

de acordo com o disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro.------------------------ 

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

-----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as 

dúvidas suscitadas, retirar as seguintes duas propostas de declaração da caducidade:  

------------PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO TEIXEIRA (proposta 737/15)--------------------- 

-----------No processo 173/11, em nome de PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

residente na Rua do Portinho, em Paredes, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha, do licenciamento da construção de habitação, a erigir num terreno sito no 

referido Lugar de Paredes.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----------JOSÉ AUGUSTO MARTINS ABRANTES (proposta 738/15)------------------------- 

-----------No processo 320/04, em nome de JOSÉ AUGUSTO MARTINS ABRANTES, 

residente na Rua José Rodrigues Novo, no Agueiro, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, do licenciamento de construção de uma habitação a erigir no 

Lugar de Vale Grande, na Freguesia de Aguada de Cima. -------------------------------------- 

------------DIA INTERNACIONAL CIDADES PELA VIDA - CIDADES CONTRA A 

PENA DE MORTE 2015 - COMUNIDADE DE SANT'EGÍDIO (proposta 710/15)----------
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----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atendendo ao convite efetuado pela Comunidade de Sant’Egídio e pela Amnistia 

Internacional Portugal, aderir à rede das “Cidades pela Vida/ Cidades contra a pena de 

Morte”, considerando também a importância dos municípios nestes processos ao 

organizar e difundir iniciativas educativas e culturais sobre o tema.--------------------------- 

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

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

---------LICENÇA DE RUÍDO DO ARRAIAL E DO LANÇAMENTO DE FOGUETES 

PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (proposta 727/15)------------- 

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

Presidente, datado de 15 de novembro último, através do qual aprovou a isenção do 

pagamento de taxas da licença especial de ruído do arraial da festa em honra de 

Nossa Sra. da Conceição e do lançamento de foguetes, a levar a efeito nos dias 5 a 8 

de dezembro, no lugar de Casal D'Álvaro. ----------------------------------------------------------- 

----------APOIO À QUERCUS (proposta 659/15)----------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no 

montante de € 5.000,00 à Quercus, para dar continuidade ao projeto que está em 

curso no Cabeço Santo, em Belazaima do Chão, nos termos do protocolo 

oportunamente celebrado. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- APOIO À UNICEF (proposta 713/15)-------------------------------------------------------- 

----------Presente, a seguir, um pedido da UNICEF, a agência das Nações Unidas que 

tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta 

às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. 

Considerada a solicitação de apoio/donativo para diferentes fins, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, retirar a proposta a fim de se averiguar previamente quais as 

necessidades mais prementes daquela organização. -------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE APOIO LOGISTICO A VÁRIAS 

ASSOCIAÇÕES (proposta 725/15) -------------------------------------------------------------------- 

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

proposta que foi presente, autorizar a cedência dos equipamentos/infraestruturas, de 

acordo com o abaixo descrito:--------------------------------------------------------------------------- 

---------- Equipamento de som --------------------------------------------------------------------------- 

----------No dia 20 de dezembro de 2015 à Sociedade Musical Alvarense, para audição 
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dos alunos que frequentam a escola de música e realização do concerto de Natal da 

coletividade; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------No dia 14 de fevereiro de 2016 ao Conservatório de Música de Águeda, para 

realização do concerto do 21º aniversário;----------------------------------------------------------- 

---------Sala de espetáculos do Cineteatro S. Pedro ----------------------------------------------- 

----------No dia 6 de fevereiro de 2016 à Banda Castanheirense, para realização de um 

concerto filarmónico/coral, com intervenção da Banda de Cucujães e o Orfeão de 

Agueda;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No dia 14 de fevereiro de 2016 ao Conservatório de Música de Águeda, para 

realização do concerto do 21º aniversário;----------------------------------------------------------- 

---------No dia 18 de março de 2016 ao IDL – Instituto Duarte de Lemos, para 

realização da cerimónia de entrega de prémios, no âmbito da V Edição do Concurso 

Literário D. Duarte de Lemos;---------------------------------------------------------------------------- 

----------No dia 1 de abril de 2016 à UBA - União de Bandas de Águeda, para 

realização do concerto da Orquestra Municipal de Águeda (OMA);--------------------------- 

----------No dia 10 de junho de 2016 à Associação d´Orfeu, para realização do Festim;--

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

----------Nos dias 17 e 18 de junho de 2016 ao Orfeão de Águeda, para realização do 

concerto comemorativo do centenário;---------------------------------------------------------------- 

----------Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2016 ao Orfeão de Águeda, para realização 

do sarau de encerramento dos festejos do centenário.------------------------------------------- 

----------Retirou-se da proposta referida, a cedência da sala de espetáculos do 

Cineteatro S. Pedro à Associação d´Orfeu, por já não ser necessária, de acordo com 

informação disponível.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROTEÇÃO CIVIL-------------------------------------------------------------------------------- 

----------RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE 

PROTEÇÃO CIVIL E JUNTA FREGUESIA DE VALONGO E PAGAMENTO DE 

SEGUROS (proposta 718/15)---------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à alteração da 

deliberação, tomada em reunião realizada no passado dia 15 de setembro, que 

procedeu à atribuição de subsídio à Associação Humanitária Castanheirense, 

Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, Associação da Barrosa em 

Defesa  da  Floresta  e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, porque se detetou 
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 um lapso no somatório das parcelas, que originou, um défice de € 30,00, sendo o 

valor correto a atribuir, no montante de € 8.532,01.------------------------------------------------ 

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

-----------ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO - REGIME DE RENDA APOIADA (proposta 

720/15)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente, ao abrigo da alínea c), artigo 36.º/E1 do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, realojar o agregado familiar da munícipe 

Tatiane Tomé no apartamento de tipologia T2, no 6.º B, da Torre de S. Pedro, 

freguesia de Águeda, sendo a renda atual e futuras calculadas anualmente de acordo 

com a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, atualmente no valor de €12,24.--------------- 

----------Após a votação deste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente deu 

entrada na sala, explicou o motivo que originou o seu atraso e passou a presidir à 

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

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

------------ALARGAMENTO DE HORÁRIO - APEADEIRO BAR (proposta 728/15) ------- 

---------- De seguida, foi presente um requerimento através do qual é solicitado o 

alargamento do horário de funcionamento do café, denominado “Apeadeiro Bar”, sito 

na Rua do Lugar, n.º 18, na Freguesia de Fermentelos, para funcionar até às 6.00 

horas, todos os dias da semana. ----------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por maioria, indeferir o 

requerido, com a abstenção do Sr. Vereador João Clemente. --------------------------------- 

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

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

PEDAGÓGICO E TONNERS - 2015/2016 (proposta 715/15)----------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalho, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista dotar as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho, de todo o material 

didático, pedagógico e tonners necessários, para o ano letivo 2015/2016, disponibilizar 

a verba de € 13.884,00, nos termos mencionados na proposta que foi presente e se 

encontra arquivada junto à Agenda desta reunião.------------------------------------------------- 

----------VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL - 1ºCEB 2015/2016 - SETEMBRO 

A DEZEMBRO/2015 - ADENDA (proposta 716/15)------------------------------------------------ 
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----------Dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

foi assinado entre o Ministério de Educação e a Câmara Municipal de Águeda o 

contrato de execução n.º 169/2009 de 22 de julho que, na sua Cláusula 1.ª estabelece 

como um dos objetos do contrato, a competência relativa ao pessoal não docente das 

escolas básicas e da educação pré-escolar, reforçada pela alínea hh), do n.º 1, do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------- 

----------Neste âmbito, verificando-se que o referido contrato de execução, pelo seu 

rácio, não contempla as necessidades verificadas com o apoio a refeições, vigilância 

dos alunos no período de desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

curricular, substituição de baixas médicas prolongadas, entre outras, o que levou a 

que se desenvolvessem parcerias com algumas entidades locais no intuito de dar 

resposta às várias necessidades existentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o montante total previsto de € 7.921,97, a transferir para os diversos 

parceiros, relativamente aos meses de setembro a dezembro do ano letivo 

2015/2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2015/2016 (proposta 717/15)----------------------------------------------------------------------------- 

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

nos termos da referida proposta, aprovar a atribuição da verba de € 2.551,92 aos 

Agrupamentos de Escolas, relativas ao pagamento de taxas de telefone (segundo o 

critério de € 19,11 para as linhas analógicas x 12 meses) e impulsos (€ 3,00 por 

professor x 11 meses) para o 1.º período do ano letivo 2015/2016.--------------------------- 

----------- INDICAÇÃO DE NOVOS REPRESENTANTES PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (proposta 719/15)--------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, atendendo a que o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de janeiro, refere que o Conselho Municipal de Educação é nomeado 

por deliberação da Assembleia Municipal, nos termos propostos pela Câmara 

Municipal, e que o Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio, no ponto 1, alínea f) do 

artigo 5.º veio introduzir algumas alterações ao Decreto-Lei mencionado 

anteriormente, nomeadamente no que concerne à inclusão dos Diretores dos 

agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas da área do Município na 

composição do Conselho Municipal de Educação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a inclusão dos mesmos na composição do Conselho Municipal 

de Educação e submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal. --------- 
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----------Eram doze horas e quinze minutos quando o Senhor Presidente declarou 

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

Cristina Martins Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo, juntamente com o 

Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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