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ACTA NÚMERO 4/09 DA REUNIÃO DO EXECUTIVO  

REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2009  

 

--------- Aos dezanove dias do mês de Fevereiro do ano 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, JOAO 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 CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e ANTÓNIO 

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

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

VEREADORES, ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL. --------------------------- 

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

--------- 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. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------- Ao Centro Social de Barrô – Secção Desportiva, um subsídio no valor 

de 3.980,00€, para apoio à sua actividade. -------------------------------------------------

--------- Ao Desportivo Atlético de Recardães, um subsídio no valor de 

2650,00€, para apoio à sua actividade. ------------------------------------------------------

--------- Ao Ginásio Clube de Águeda, um subsídio no valor de 13.950,00€, para 

apoio à sua actividade e um outro no valor de 75.000,00€, destinado a 

comparticipar a realização do Campeonato do Mundo de Motocross 2009. -------

-------- Ao Águeda Andebol Clube, um subsídio no valor de 4.830,00€, 

destinado para apoio à sua actividade. ------------------------------------------------------ 



 2

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

---------ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO -------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o 

estabelecimento denominado Kampey, sito em Barrô, a funcionar, no próximo 

dia 28 até às 03:00H, para permitir a realização da sua festa de aniversário. ---

--------- Mais foi deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador que autorizou o mesmo estabelecimento a 

funcionar, no passado dia 14 até às 03:00H. --------------------------------------------- 

--------- PEDITÓRIO ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PEDITÓRIO DE RUA ----------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar da ordem 

de trabalhos o requerimento da Associação “ARCA DA VIDA” para fazer um 

peditório na área do concelho, de 02 a 06 de Março próximo, por forma a que 

seja solicitada à referida Associação esclarecimentos acerca das suas 

actividades. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS PELOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------------------- 

--------- REGULAMENTO INTERNO -------------------------------------------------------- 

--------- Depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Regulamento Interno de Atribuição e Utilização de 

Telemóveis pelos Trabalhadores da Câmara Municipal de Águeda. --------------- 

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

--------- APOIOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ------------------------- 

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

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

--------- À Junta de Freguesia de Espinhel, um subsídio no valor de 15.000,00€, 

destinado a comparticipar a aquisição de um terreno sito junto ao Cemitério de 

Além-Rio, nesta Freguesia. --------------------------------------------------------------------

--------- À Junta de Freguesia de Recardães, um subsídio no valor de 

7.666,66€, destinado a comparticipar a aquisição de um tractor. -------------------

--------- À Junta de Freguesia de Macieira de Alcôba, um subsídio no valor de 

6.920,00€, destinado a comparticipar a aquisição de um Dumper. ----------------- 

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, MEDIANTE PROTOCOLO  ------------ 
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--------- Mais foi deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, transferir, para 

as Juntas de freguesia que se mencionam, mediante Protocolo, as seguintes 

verbas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para a Junta de Freguesia de Recardães, um subsídio no valor de 

15.000,00€, destinado a comparticipar a construção de um Parque Infantil – 2ª 

fase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Para a Junta de Freguesia de Aguada de Cima, um subsídio no valor de 

25.000,00€, destinado a comparticipar a iluminação do Campo de Futebol da 

LAAC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para a Junta de Freguesia de Agadão, um subsídio no valor de 15.000,00€, 

destinado a comparticipar as obras de ampliação de um armazém. --------------------

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

--------- RECEPÇÕES DEFINITIVAS ------------------------------------------------------------ 

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

encontravam 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 firmas 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 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março: --------------------------------------

--------- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CAMINHOS E 

MUROS “Substituição de Pontão na Estrada de Agueira (Ponte do Covão); ---------

---------REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM RECARDÃES DE BAIXO; -

---------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO RASO DO OUTEIRO; ----------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE DO LOBO, VILA E 

CABEÇO GRANDE – FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA; -----------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM PEDAÇAES 

(CONCLUSÃO) – FREGUEIA DE LAMAS DO VOUGA; -----------------------------------

--------- ALCATROAMENTO A BETUMINOSO DA RUA DAS CABANAS – VALE 

D’ERVA – FREGUESIA DE ÁGUEDA; ---------------------------------------------------------

--------- BENEFICIAÇÃO DA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E DA 

TRAVESSA A POENTE DA RUA JOSÉ SUCENA; -----------------------------------------

--------- DESPOLUIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CÉRTIMA E 

PATEIRA DE FERMENTELOS – REDE DE ESGOTOS INDUSTRIAIS DE 
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ALIMENTAÇÃO À ETAR SUL – REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DA FORCADA. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- DESPOLUIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CÉRTIMA E 

PATEIRA DE FERMENTELOS – REDE DE ESGOTOS INDUSTRIAIS DE 

ALIMENTAÇÃO À ETAR SUL – 3ª FASE (CONCLUSÃO) E 4º FASE (PARCIAL); 

---------REPAVIMENTAÇÃO E ARRANJO URBANISTICO DA ALAMEDA RUI 

PRATAS E SOUSA, ---------------------------------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS NA RUA DA ESCOLA; --------------------- 

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ---------------------------------------------------------- 

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

autorizar que seja prorrogado o prazo de conclusão das seguintes obras: -----------

--------- EMISSÁRIO DE SÃO TIAGO – BORRALHA – Por tempo indeterminado e 

a título legal; -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- SANEAMENTO NA FONTINHA E SEGADÃES (1ª FASE) – 33 dias a título 

gracioso; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE 

REDE EM SERÉM – 42 dias a título gracioso; ------------------------------------------ -----

--------- EXTENSÃO DE REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NO CONCELHO 

– LIGAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ALTO DO RIO AO CRUZAMENTO DA 

PECOL – 51 dias, a título gracioso; -------------------------------------------------------------- 

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

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

as seguintes revisões de preços para as obras que se mencionam: -------------- ----

---------- Remodelação da Casa Mortuária do Cemitério de S. Pedro, na freguesia 

de Águeda, revisão de preços definitiva, no valor de 440,35€.-------------------- ------

---------- Extensões de saneamento doméstico no concelho – Ligação da 

Urbanização do Alto do Rio ao Cruzamento da Pecol, revisão de preços 

provisória, no valor de 2.903,40€. ---------------------------------------------------------------

----------Reforço do abastecimento de água e substituição de rede em Serém, 

revisão provisória, no valor de 1.349,86. ------------------------------------------------------

----------- Pavimentação de arruamento na rua da Associação e Travessa da 

Tapada Velha, em São Martinho, corrigir o valor da revisão de preços de 

2.830,84€, indicado por lapso, para 2380,84€. ----------------------------------------------

------- Saneamento na Fontinha e Segadães, revisão provisória no valor de 

3.038,85€. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Pavimentação de Arruamento junto ao Campo de Futebol, Freguesia de 

Barrô, revisão de preços no valor de 2.711,30€. -------------------------------------------- 

--------- TRABALHOS A MAIS, TRABALHOS A MENOS E TRABALHOS 

IMPREVISTOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que sejam 

levados a efeito, nas obras mencionadas, os seguintes Trabalhos a Mais, 

Trabalhos a Menos e Trabalhos Imprevistos: --------------------------------------------------

--------- Repavimentação da Rua Correia Miranda, na Freguesia de Travassô -------

--------- Trabalhos a Mais – 5.607,94€; -----------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 3.355,08€; --------------------------------------------------------

--------- Pavimentação de Arruamento junto ao Campo de Futebol, Freguesia de 

Barrô; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 6.035.98€; -----------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 3.891,64€; --------------------------------------------------------

--------- Construção de pavimentos no Arruamento junto à Nova Unidade de 

Saúde, em Macinhata do Vouga; -----------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 7.453,90€; -----------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 3 920,83; ----------------------------------------------------------

--------- Infra-estruturas de saneamento e água na zona de beneficiação da EN1 ---

--------- Trabalhos a Mais – 486,99€; -------------------------------------------------------------

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

--------- PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA UNIVERSIDADE JÚNIOR ; ----------------- 

--------- À semelhança do ano anterior, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, aderir à edição da Universidade Júnior, organizada pela Universidade 

do Porto, através da renovação do Protocolo de Colaboração e mediante o 

pagamento de 2.100,00€. ----------------------------------------------------------------------------

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

--------- ADAPTAÇÃO DA ESCOLA DE MACIEIRA DE ALCÔBA A 

RESTAURANTE ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nos termos do Protocolo que foi celebrado tendo em vista a cedência da 

utilização da antiga Escola de Macieira de Alcôba para a instalação de um 

restaurante de valor turístico, a Câmara Municipal, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, suportar 75% das despesas com as obras de adaptação do imóvel, 

trabalhos imprevistos, que corresponde a 9.540,00€. ---------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL  ----------------------------------------------------------------------------- 
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--------- REGULAMENTO PARA BOLSA DE HABITAÇÃO CONCELHIA ------------- 
 

--------- Seguidamente, depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o Regulamento para uma Bolsa de Habitação 

Concelhia, constituída por fogos devolutos, com vista a criar medidas de suporte 

ao acesso e à melhoria das condições habitacionais, aproveitando os recursos e 

sinergias existentes no mercado habitacional privado, recorrendo à parceria 

público/privado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO  ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos foi, também, aprovado o Regulamento 

Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento, que visa apoiar a população 

com problemas habitacionais e de carência económica, através da atribuição de 

um subsídio para auxilio no pagamento da renda, tendo sempre presente o 

carácter transitório que constitui a habitação social. ------------------------------------------ 

--------- REDE EUROPEIA E-RUS ----------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE ADESÃO ----------------------------------------------------------------- 

---------Depois de devidamente analisada a proposta apresentada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aderir à Rede Europeia E-Rus. ------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE LIVING LABS ---------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE ADESÃO ----------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara deliberou, também por unanimidade, aprovar a proposta que foi 

presente, de adesão à Associação Europeia de Living Labs (EnoLL). -------------------

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

--------- Neste ponto usou da palavra a munícipe Sandra Almeida, que veio expor as 

suas dificuldades habitacionais e solicitar o apoio da Câmara Municipal para 

resolver a situação. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Executivo tomou nota do exposto e vai tentar, através dos vários 

mecanismos de ajuda existentes, encontrar solução adequada para este problema.  

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

--------- 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 trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou apresente acta, que eu, Carlos 
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Manuel Barroso Barreira Guerra, Director do Departamento Administrativo e 

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

 

 


