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ACTA NÚMERO 2/09 DA REUNIÃO DO EXECUTIVO  

REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2009.  

 

--------- Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, no Salão 

Nobre 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, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA. -------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. -- 

--------- Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

--------- FALTAS  – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelos Srs. Vereadores ANTONIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA e 

CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA que, por motivos profissionais, não 

puderam participar na reunião ----------------------------------------------------------------- 

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

VEREADORES. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto das informações O Sr. Presidente comunicou ao executivo 

a assinatura do Protocolo entre a Sanjotec – Associação Científica e 

Tecnológica e LIGHTING LIVING LAB, que visa estabelecer os termos e as 

condições em que será implementado o projecto candidato ao Sistema de 

Apoio a Acções Colectivas (SIAC), no âmbito do POFC – Programa 

Operacional Factores de Competitividade do QREN, com o objectivo de 

operacionalizar a Rede Portuguesa de LIVING LABS. ----------------------------------

-------- O Sr. Presidente informou, ainda, que esteve em Bruxelas, onde fez 

contactos para possíveis parcerias no âmbito da iluminação inteligente e eco 

sustentável e de LIVING LAB. ----------------------------------------------------------------- 

--------- ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR  ---------------------------------------------------

--------- SUA APROVAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada e assinada a Acta da reunião 

anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, 

pelos Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS  --------------------------------------------------------- 
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--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS  ------------------------------------------------ 

--------- Seguidamente, a Câmara Municipal, depois de analisar o parecer 

emitido, deliberou, por unanimidade, isentar a União Desportiva Mourisquense 

do pagamento da taxas referentes à limpeza de fossa constantes das facturas 

n.ºs OS.2678/2007 e OS.2280/2008 nos valores de 72,41€ e 89,78 €, 

respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS. --------------------------------------------- 

--------- Vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas se 

encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, 

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

solidez pelas quais se deva responsabilizar as empresas adjudicatárias, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as empreitadas a 

seguir mencionadas e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia e 

diligenciar a extinção de outras eventuais cauções, nos termos do disposto no 

artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março: ------------------------------------

---------- CONSTRUTORA DA CORGA, S.A. -------------------------------------------------

---------- PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA DO CAMINHO ENTRE HANGAR DA 

CANOAGEM E O RESTAURANTE PÔR-DO-SOL, FREGUESIA DE ÓIS DA 

RIBEIRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- MANUEL GOMES -------------------------------------------------------------------------

--------- ALARGAR E ALCATROAR A TRAVESSA DO VALE DO SENHOR / 

FUJACOS, FREGUESIA DE RECARDÃES. -------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO A TOUT-VENANT DO CAMINHO DOS REGOS, 

FREGUESIA DE BARRÔ. -------------------------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS DAS POUSADAS, NA 

FREGUESIA DE PRÉSTIMO. -------------------------------------------------------------------- 

---------  PAVIMENTAÇÃO A TOUT-VENANT DA TRAVESSA DO BARREIRO, 

FREGUESIA DE FERMENTELOS. -------------------------------------------------------------  

--------- CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDª -----------------------------

--------- SANEAMENTO DE ÁGUEDA E ZONAS LIMITROFES – SISTEMA 

ELEVATÓRIO DO BAIRRO DA ALAGÔA. -------------------------------------------------------

--------- TRABALHOS A MAIS E A MENOS ----------------------------------------------------- 
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--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que sejam 

levados a efeito, na obra de Infra-estruturas de saneamento e água na zona de 

beneficiação da EN1, Trabalhos a Mais no valor de 51.986,00€. -------------------------- 

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

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara, depois de analisar, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º 1 da empreitada de 

Pavimentação em empedrado do arruamento entre a Igreja e o Cemitério 

Paroquial, em Macinhata do Vouga, no valor de 1.188,99€. --------------------------------

---------GUARDAS NOCTURNOS  ------------------------------------------------------------------ 

--------- ALTERAÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÃO -------------------------------------- 

--------- Analisado o parecer emitido pelos Serviços Municipais, pelas respectivas 

Juntas de Freguesia e pela Guarda Nacional Republicana, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 

2.º, n.º 1 do Regulamento Municipal para Licenciamentos Diversos, publicado no 

DR II Série, de 2 de Fevereiro de 2004, e do artigo 53.º Decreto-Lei n.º 310/2002, 

de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, 

de 1 de Julho, aprovar a reorganização das zonas de intervenção dos guarda -

nocturnos de 5 para 4 zonas, com alteração dos limites, conforme plantas que 

foram presentes e que se anexam à Minuta desta acta. -------------------------------------

--------- ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA  ------------------------------------------------ 

--------- PARECER ACERCA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RECARDÃES  ---- 

--------- Presente, a seguir, o requerimento através do qual a Associação Cultural de 

Recardães solicita o parecer da Câmara Municipal acerca das suas actividades, 

com vista a instruir o processo de atribuição do Estatuto de Utilidade Publica. --------

-------- Analisado o parecer técnico emitido, onde se refere a actividade meritória e 

de grande alcance para o bem-estar da população que tem desenvolvido na 

respectiva freguesia e na região, com projectos culturais de grande mérito, na 

organização de eventos, convívios, intercâmbios, workshops, bem como a 

divulgação da música coral, popular e dos usos e costumes do Concelho de 

Águeda, dando assim resposta a interesses da comunidade no âmbito da cultura, 

recreio e na manutenção das tradições do Concelho, para além de ser 

inquestionável a idoneidade de tal instituição, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reconhecer de inteira Justiça que a Associação Cultural de 

Recardães venha a ser classificada Associação de Utilidade Pública, para cujo fim 

dá o seu parecer favorável. -------------------------------------------------------------------------- 
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--------- ASSUNTOS URGENTES --------------------------------------------------------------- 

 A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste o mesmo, propôs 

ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e 

na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se 

inclua na Ordem de Trabalhos desta reunião o assunto que se segue – tendo 

todos os membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se 

passou, de imediato, à sua análise: ------------------------------------------------------------- 

--------- ELEITOS LOCAIS  ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- REQUERIMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROCESSO 

JUDICIAL FORMULADO PELO SR. MANUEL CASTRO AZEVEDO ------------------- 

---------- Na parte reservada da reunião, o Sr. Presidente deu conhecimento ao 

Executivo Municipal do requerimento apresentado pelo Sr. Manuel Castro Azevedo, 

acerca do pagamento das despesas que teve com a sua defesa em processo 

judicial, e transmitiu o conteúdo do parecer jurídico do Advogado sobre esta 

mesma questão, informando, ainda, que ordenará aos serviços a elaboração da 

necessária resposta ao requerente. --------------------------------------------------------------- 

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

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a forma 

de minuta, nos termos da lei, tendo em vista a executoriedade imediata dos 

assuntos sujeitos a deliberação. -------------------------------------------------------------------- 

---------- Eram dezoito horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou 

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

Carlos Manuel Barroso Barreira Guerra, Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, redigi, subscrevo e assino com o Sr. Presidente. ------------------------------ 

 

 


