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ACTA NÚMERO 6/09 DO EXECUTIVO 

REUNIÃO DE 19 DE MARÇO DE 2009 

 

--------- Aos dezanove dias do mês de Março 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, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTÓNIO 

MANUEL ALMEIDA TONDELA. ------------------------------------------------------------------- 

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

Chefe de Divisão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Srs. Vereadores Paula Cardoso e Carlos Almeida que, por motivos profissionais, 

não puderam participar na reunião. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

comunicar que já estão em curso as obras no Edifício do Palácio da Justiça e que 

se espera retomar o serviço naquele edifício no próximo dia 14 de Abril, já com os 

serviços do Novo Círculo do Baixo Vouga e com o DIAP e o TIC. -----------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou que a Assembleia-geral da Cooperativa 

dos Vinicultores de Águeda aprovou o preço proposto pela Câmara para a 

aquisição das respectivas instalações, pelo que já decorrem as obras de demolição 

do armazém existente e brevemente poder-se-á dar início às obras projectadas 

para a zona Norte do Rio Águeda e ao Açude. -------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente informou, também, que foi já aberto concurso para a 

elaboração do Estudo do Impacte Ambiental do Parque Empresarial do Casarão. ---

----------- O Sr. Vereador António Tondela, que interveio a seguir, solicitou 

informações acerca da evolução dos processos para a construção dos Pólos 

Educativos, aproveitando para agradecer a oportunidade que teve para poder dar a 

sua opinião acerca do Pólo Educativo de Águeda. --------------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador manifestou a sua 

satisfação pela forma como foi aproveitado o espaço destinado à piscina na Escola 

E.B.2,3 Fernando Caldeira acrescentando que com as alterações previstas de 
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ministrar, também o 1º Ciclo naquele estabelecimento escolar fica prejudicado o 

projectado 2º Pólo Educativo em Águeda, pelo que, deve ser tomada uma decisão 

politica sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca das questões colocadas pelo Sr. Vereador António Tondela, o Sr. 

Presidente deu várias informações, nomeadamente que o projecto de Arquitectura 

para a Escola Fernando Caldeira está a ser elaborado na Câmara; que a ABARCA 

aceitou a permuta dos terrenos, conforme deliberação da Câmara, existindo já um 

projecto que, com pequenas alterações, se adapta perfeitamente ao Pólo Educativo 

previsto para Barrô; que na Freguesia de Trofa estão em fase adiantada a 

negociação para a aquisição dos terrenos necessários para a construção do Pólo 

Educativo e que em Valongo do Vouga também já estão identificados os terrenos 

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

--------- Relativamente à Escola Marques de Castilho, o Sr. Presidente informou 

que, depois de sujeita às obras previstas para a Escola Marques Castilho, aquele 

estabelecimento escolar vai corresponder a tudo o que se espera de uma escola 

sustentável, em que a população pode usufruir dela, fora das horas lectivas e aos 

fins de semana, nomeadamente a nível dos equipamentos desportivos. ---------------

-------- Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Jorge Almeida que prestou as 

seguintes informações: --------------------------------------------------------------------------------

--------- A casa em ruínas que existia junto ao Centro de Saúde, foi já demolida e 

feita uma limpeza ao local; ---------------------------------------------------------------------------

--------- A firma Portary, nos termos do Protocolo oportunamente celebrado, já 

começou a colocar oleões no concelho. ----------------------------------------------------------

---------A ERSUC vai distribuir pelo Concelho mais 33 conjuntos de Eco-Pontos e 

melhorar a recolha dos resíduos recicláveis, tendo já adquirido novo equipamento 

para facilitar essa tarefa. ------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar este Ponto da Ordem de Trabalhos, o executivo deliberou, por 

unanimidade, por proposta do Sr. Vereador António Tondela, congratular-se pelo 

centésimo aniversário do Ginásio Clube de Águeda, por todo o trabalho que tem 

desenvolvido durante todos estes anos, sendo uma referência no concelho e um 

divulgador de Águeda além fronteiras. ------------------------------------------------------------ 

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

--------- SUA APROVAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada a Acta da reunião anterior, cuja 

leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos Membros do 

Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- APOIO PARA REPARAÇÃO DE H ABITAÇÃO DE MUNÍCIPE 

CARENCIADO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Tendo conhecimento de que, na freguesia de Valongo do Vouga, ruiu o 

telhado da habitação de uma família carenciada, e havendo um grupo de 

munícipes da freguesia que se ofereceu para proceder ao restauro do mesmo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, colaborar com algum do material de 

construção necessário às obras, nomeadamente: ---------------------------------------------

--------- 200 blocos de cimento de 20; -------------------------------------------------------------

--------- 2.600 telhas francesas; ----------------------------------------------------------------------

--------- 100 cumes para o telhado; -----------------------------------------------------------------

--------- 25 sacos de cimento; ------------------------------------------------------------------------

--------- 9 paletes de telha; ----------------------------------------------------------------------------

--------- 3 paletes de blocos; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

apoios financeiros: -------------------------------------------------------------------------------------

--------- À ABARCA – Secção Cultural (Orfeão de Barrô) para comparticipar a sua 

deslocação aos Açores nos próximos dias 10 a 13 de Abril, um subsídio no valor de 

3.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À Associação de Estudantes da Escola Secundária Marques de Castilho, 

para comparticipar a sua Viagem de Estudo a Madrid, um subsídio no valor de 1 

261,50€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Às entidades que a seguir se mencionam, as importâncias referidas, como 

apoios à sua participação no Desfile de Carnaval: ------------------------------------ -------

----- Arcor – Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira – 250,00€; -----------

----- Associação Recreativa de Assequins – 250,00€; ----------------------------------------

----- Junta de Freguesia de Recardães – 250,00€; --------------------------------------------

----- Associação Saliências – 250,00€; ------------------------------------------------------------

-----  G.F.E.R. – Grupo Folclórico e Etnográfico de Recardães – 250,00€; --------------

----- Associação Cultural de Vale Domingos – 250,00€; --------------------------------------
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----- O Catraio – 250,00€; -----------------------------------------------------------------------------

----- Grupo Recreativo e Cultural de Rio Covo – 250,00€; -----------------------------------

----- Junta de Freguesia de Águeda – Apoiou a Fanfarra da CERCIAG – 200,00€; --

--------- Associação Cultural de Pedaçães – 250,00€; -----------------------------------------

--------- Sol Nascente – Associação Infanto-Juvenil de Águeda – 2.000,00€; -----------

--------- ECOPISTAS DO VOUGA ---------------------------------------------------------------    

--------- RATIFICAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de 

Colaboração estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal da Região Dão -

Lafões e os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Frades, São 

Pedro do Sul, Sever do Vouga, Viseu e Vouzela, que visa o levantamento 

topográfico e a elaboração do projecto de execução da transformação da linha do 

Vale do Vouga em Ecopista, e que tinha sido assinado pelo Senhor Presidente em 

26 de Dezembro de 2008. ----------------------------------------------------------------------------

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

--------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS ----------------------------------------------------------------- 

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

com a alteração do valor dos auxílios económicos atribuídos aos alunos 

carenciados, originada pela reapreciação dos processos alvo de reclamações e 

pela aceitação de novos pedidos de subsídio. --------------------------------------------------

--------- Relativamente a este assunto, a Câmara tomou, também conhecimento de 

que os auxílios económicos atribuídos no presente ano lectivo atingem o montante 

de 41.295,42€. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- INSTALAÇÃO DE CIRCO  ----------------------------------------------------------------- 

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

--------- Presente, a seguir, um requerimento apresentado pelo ROYAL CIRCUS, 

através do qual solicita autorização para se instalar na cidade e a isenção das 

respectivas taxas. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

requerido, com excepção da tarifa referente ao fornecimento de água. -----------------

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

--------- CONTRATO PROGRAMA COM A JUNTA DE FREGUESI A DE 

TRAVASSÔ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Prosseguindo a reunião, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Contrato-programa, a celebrar com a Junta de Freguesia de Travassô, 

com vista ao financiamento da obra de Pavimentação a Tout-Venant da Travessa 

Padre Euclides, no montante de 8.500,00€. -----------------------------------------------------

--------- DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE 

ÁGUEDA -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, delegar a execução das 

seguintes obras, na Junta de Freguesia de Águeda, nos termos dos Protocolos que 

foram presentes e aprovados: -----------------------------------------------------------------------

--------- ARRANJO URBANISTICO DO VALE DA PEREIRA, EM GIESTEIRA.---------

--------- REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE RIO COVO, EM ÁGUEDA, 2ª FASE. ---

--------- NOVA SINALIZAÇÃO PARA RUAS DA FREGUESIA DE BARRÔ  -----------

--------- Relativamente às Freguesias, a Câmara deliberou, também, a solicitação da 

respectiva Junta de Freguesia, proceder a algumas alterações de trânsito nas Ruas 

Dr. Mateus Barbas dos Anjos e António Pereira Pinto e na Travessa da Padaria, na 

freguesia de Barrô, de acordo com o parecer técnico emitido. ----------------------------- 

--------- REGULAMENTO DA FEIRA DO LIVRO, EM ÁGUEDA  --------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Regulamento da Feira do Livro 2009, a realizar na cidade de Águeda, 

oportunamente distribuído pelos Membros do Executivo. -----------------------------------

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

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

--------- Presente, a seguir, o requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Recardães (Procº nº 492/97), com sede no Lugar de Póvoa da Igreja, 

na Freguesia de Recardães, no qual solicita, ao abrigo do artigo 4º do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas referentes à 

construção da Residência Paroquial, situada na referida Freguesia. ---------------------

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o 

requerido. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 assuntos que 

se segue – tendo todos os Membros do Executivo considerado aceite a urgência, 
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pelo que se passou, de imediato, à sua análise: -----------------------------------------------

--------- NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE MACINHATA DO VOUGA E DEPÓSITO  DE 

SERNADA DO VOUGA  ----------------------------------------------------------------------------- -

--------- ADMINISTRAÇÃO E  GESTÃO PARTILHADA --------------------------------------

---------Ouvidas as explicações prestadas, tanto pelo Sr. Presidente como pelo Sr. 

Vereador Jorge Almeida, a Câmara deliberou, por unanimidade, partilhar com a 

Fundação Museu Nacional Ferroviário – Armando Ginestal Machado, a 

administração e gestão do Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga e do 

material museológico pertença da Fundação, existente no Depósito de Sernada do 

Vouga, localizados na freguesia de Macinhata do Vouga, nos termos do Protocolo 

que foi presente e aprovado. ------------------------------------------------------------------------  

--------- APOIOS FINANCEIROS – LAAC – LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE 

CIMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Face à proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

comprometer-se a financiar a LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima, com o 

valor equivalente a 30% da obra, tendo esta o valor máximo de € 72.000,00. ---------

--------- ISENÇÃO DE TAXAS – SIRESP  ---------------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou isentar a firma SIRESP –

Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A., do pagamento das 

taxas referentes à instalação de infra-estruturas de suporte da estação base de 

radiocomunicações e respectivos acessórios do Sistema Integrado de Tecnologia 

Digital para a rede de Emergência e Segurança de Portugal, em Águeda. ----------- 

---------- Eram dezanove horas e cinquenta minutos quando o Sr. Presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou apresente acta, que 

eu, Ana Cristina Martins Tomas, Chefe de Divisão, redigi, subscrevo e assino com o 

Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


