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 ACTA NÚMERO 10/09 DO EXECUTIVO 

 REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2009.  

 

--------- Aos vinte e um dias, do mês de Maio, do ano de dois mil e nove, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara 

Municipal, sob a presidência do Exmo. Sr. Vice-Presidente JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, e com a presença dos Exmos. Srs. Vereadores, 

JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA DE 

ALMEIDA, ELSA MARGARIDA MELO CORGA E ANTONIO MANUEL 

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

---------Esteve presente para a secretariar, a Exma. Sr.ª ANA PALMIRA 

GASPAR ALBINO DE CAMPOS CRUZ, Directora do Departamento 

Administrativo e Financeiro. -------------------------------------------------------------------- 

---------Eram dezassete horas quando o Exmo. Sr. Vice - Presidente declarou 

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

---------FALTAS  – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela 

Exma. Sra. Maria Paula da Graça Cardoso que, por motivos profissionais, não 

pode participar na reunião. ----------------------------------------------------------- -------- 

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

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO EXMO. SR. VICE - PRESIDENTE 

E EXMOS.. SRS. VEREADORES ----------------------------------------------------------- 

---------Principiando este ponto das Informações, o Exmo. Sr. Vice-Presidente  

estar a desenvolver contactos para a criação de um Museu Vivo da CP, em 

Sernada do Vouga. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, usou da palavra o Ex.mo Sr. Vereador António Tondela, 

referindo existir algumas dificuldades burocráticas no processo, imposto por 

Lei, de regularização da Utilização dos Recursos Hídricos existentes à data de 

31 de Maio de 2007 – Captação de Águas Subterrâneas, e solicitando à 

Câmara que intervenha, de algum modo, para ajudar os munícipes a obter a 

documentação a apresentar na Administração da Região Hidrográfica do 

Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------Continuando a sua intervenção e a propósito das obras em curso em 

Macieira de Alcôba para abastecimento de água, o mesmo Exmo. Sr. Vereador 

lembrou que, na Freguesia de Agadão, existe, também, carência de água e, 

estando a obra incluída no Plano de Actividades Municipal, se deveria 
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diligenciar a sua execução, através de Protocolo a celebrar com a Junta de 

Freguesia, porque, em alguns locais daquela Freguesia vão haver, certamente, 

problemas de falta de água. Nesta sequência questionou, também, sobre quem 

faz as leituras dos contadores de água no Concelho e com que periodicidade, 

porque a falta dessa leitura e a consequente emissão de facturas com base em 

estimativas, em alguns casos, é penalizante para o munícipe, porque poderá 

originar o pagamento por um escalão superior-------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o mesmo Vereador manifestou a sua 

preocupação sobre o aumento do vandalismo no Concelho, afirmando que, 

não obstante não haver problemas dentro das escolas, existem jovens, sem 

ocupação e expectativas, que deambulam por vários locais, causando 

perturbações e insegurança, pelo que várias instituições – Segurança Social, 

Câmara Municipal, Escolas e Pais – deveriam tomar medidas para inverter a 

situação, que pensa ser ainda possível. Acrescentou ainda que tem 

consciência que a Câmara e a Ex.ma Sr.ª Vereadora Elsa Corga estão atentas 

ao assunto, mas que deveriam existir nas escolas Assistentes Sociais e 

Psicólogos, porque sabe de crianças, que frequentam o 1º Ciclo do Ensino 

Básico, que já são problemáticas e, a continuar assim, vão por muito mau 

caminho e com fracas perspectivas para o futuro. -------------------------------------- 

--------- A terminar a sua intervenção, o Exmo. Sr. Vereador referiu que embora 

o assunto da segurança não esteja tão mau como alguns afirmar, também não 

está bom. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A propósito da intervenção do Exmo. Sr. Vereador António Tondela, o 

Ex.mo Sr. Vice-Presidente deu conhecimento das acções que se têm levado a 

efeito com a Administração da Região Hidráulica do Centro e com as Juntas de 

Freguesia, com vista a apoiar os munícipes no cumprimento da lei e explicou a 

forma como tem vindo a ser feita a leitura dos contadores de água e as 

medidas que têm vindo a ser tomadas para corrigir a situação apontada. -------- 

---------- A seguir, o Exmo. Sr. Vice-Presidente referiu-se à distribuição de água 

em Agadão, para dizer que, não obstante a situação não ser a ideal, tem-se 

vindo a fazer alguns melhoramentos, como o aumento da capacidade de 

abastecimento e a feitura de análise periódicas, de forma a garantir a 

qualidade da água colocada à disposição dos munícipes. Quanto à elaboração 

do Protocolo, o Exmo. Sr. Vice-Presidente informou que já foram celebrados 

protocolos com as Freguesias de Macieira de Alcôba e de Castanheira do 
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Vouga não tendo sido com a de Agadão por aquela Junta ainda não ter 

manifestado esse desejo. -----------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente à questão da segurança, o Exmo. Sr. Vice-Presidente 

informou que, a Câmara tem tido a melhor cooperação por parte da Guarda 

Nacional Republicana, nomeadamente através do Núcleo de Intervenção 

Criminal, tendo, também, havido um grande empenho, por parte da Rede 

Social Concelhia, no acompanhamento de casos problemáticos. ------------------- 

--------- O Exmo. Sr. Vereador Carlos de Almeida, que interveio a seguir, disse 

que foi com a maior satisfação que, como outros Aguedenses, teve a 

oportunidade de assistir, em Angola, à última Sessão da Assembleia Municipal 

através da Internet e que espera que tenham, também, ocasião de assistir, 

através daquele grande canal de comunicação, às Reuniões do Executivo 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo a sua intervenção, comunicou que, em sua opinião, do 

ponto de vista económico, a crise está instalada e que a decadência é cada 

vez maior, estando já a trabalhar largas dezenas de Aguedenses em Angola e 

as perspectivas são bastante más acrescentando que é do parecer que a 

Câmara tem que pensar mais em termos sociais de forma a apoiar algumas 

famílias em situação difícil. --------------------------------------------------------------------  

--------- Seguidamente, o mesmo Exmo. Sr. Vereador disse que lhe constou ter 

o Presidente da Comissão Concelhia do P.S. andado com um carro da Câmara 

e, como estranha essa situação, solicita que o esclareçam sobre o assunto. ---- 

--------- Na sequência das intervenções do Exmo. Sr. Vereador Carlos Almeida, 

o Exmo. Sr. Vice-Presidente informou que todos no Executivo comungam das 

mesmas preocupações relativamente à situação social de muitas famílias do 

Concelho. Informou, ainda, que, quando o Exmo. Sr. José Carlos Marques 

Vidal apenas se desloca numa viatura municipal por ser membro da Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens e apenas nessa qualidade, sendo encargo 

da Autarquia fornecer transporte para o desempenho daquelas funções. --------- 

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

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

-------- Continuando os trabalhos, foi aprovada por unanimidade e assinada a 

acta da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi  

distribuída, por fotocópia, a todos os membros do Executivo. ----------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------- 
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------------CONCESSÃO DE APOIOS FINANCEIROS ----------------------------------- 

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

atribuir os seguintes apoios financeiros: ------------------------------------------------- 

-----------Ao GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA, um subsídio no valor de 

2.000,00€, destinado a comparticipar a Organização do Torneio Centenário 

de Basquetebol. -------------------------------------------------------------------------------- 

------------Ao ÁGUEDA ANDEBOL CLUBE, um subsídio no valor de 880,00€, 

destinado a comparticipar a sua participação no Torneio de Andebol 

Internacional – Nazaré Cup 2009. -------------------------------------------------------- 

--------- ANULAÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ATRIBUIDOS, 

REFERENTES AO ANO DE 2008 -------------------------------------------------------- 

--------- Foi presente, a seguir, uma informação através da qual se 

comunicam as verbas que não foram transferidas para as Associações 

Culturais e Recreativas do Concelho, por falta de entrega de documentos 

comprovativos da realização das despesas a que se destinavam aqueles 

apoios financeiros. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, anular 

a cabimentação feita para as verbas que não foram pagas. ------------------------ 

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, ainda, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador João Clemente, que isentou a BARC – 

Associação Recreativa e Cultural da Borralha, do pagamento das taxas 

relativas à realização de um Rally Paper. ----------------------------------------------- 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PUBLICO  ------------------------ 

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS QUE APROVAM HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

despachos do Sr. Vereador João Clemente, em que autorizou os seguintes 

horários de funcionamento: -------------------------------------------------------------------

----------- ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA, SITO EM VALONGO DO 

VOUGA, pertencente a Maria Albertina Dias Ferreira – de Segunda a Sábado, 

das 8:30H às 20:00H e aos Domingos, das 9:00H às 12:30H. ----------------------- 

-------------ESTABELECIMENTO DE CAFÉ, SITO EM FERMENTELOS, 
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DENOMINADO “CHILL IN”, pertencente a Florinda Cerveira Pina – de 

Segunda a Domingo, das 11:00H às 04:00H. --------------------------------------------- 

--------- 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 

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: -----------------

--------- ROSAS CONSTRUTORES, S.A. ------------------------------------------------ 

Instalação de Infra-estruturas na EN336. -------------------------------------------------

--------- CASAIS – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. -------------------------

--------- Obras de manutenção de arruamentos, urbanização na zona 

envolvente às habitações de Vale Domingos. -------------------------------------------

--------- VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. ------------------------------------------------

--------- Via de ligação entre o Redolho e a Borralha, pelo lado Sul do Estádio. 

--------- Pavimentação da Rua que liga o fundo do lugar da Forcada ao Pisão. -

--------- Alargamento da Rua Manuel Tavares – Barrosinhas. -----------------------

--------- Pavimentação da Rua que liga Alvarim à E.N. 336. --------------------------

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS; -------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar as 

seguintes prorrogações de prazo para conclusão de obras: -------------------------

--------- Substituição da rede de distribuição de água, incluindo Sistema 

Elevatório em Serém – 1ª fase, prorrogação, a título gracioso, pelo período de 

21 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ligação da Travessa do Ribeirinho ao Largo do Ginásio Clube de 

Águeda, prorrogação legal até 05 de Maio de 2009. -----------------------------------

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

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar os seguintes Autos de Revisão de Preços: ------------

--------- Auto nº 2 da Repavimentação da Rua do Canto da Carvalha, no valor 
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de 157,95€. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Auto nº 2 da obra de Abastecimento de Água a Macieira de Alcôba – 

3ª fase, no valor de – 38,72€. ----------------------------------------------------------------

--------- Auto nº 1 da Ligação da Travessa do Ribeirinho ao Largo do Ginásio 

Clube de Águeda, no valor de 1.315,04€. -------------------------------------------------

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

--------- Analisados os respectivos pareceres técnicos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a realização de Trabalhos a Mais nas seguintes obras: -

--------- Pavimentação a Betuminoso da Rua dos Lavadouros, em Falgoselhe, 

Auto de Trabalhos a Mais nº 1, a preços de acordo, no valor de 505,25€. --------

--------- Repavimentação da Rua do Canto da Carvalha, em Fermentelos, Auto 

de Trabalhos a Mais nº 1, a preços do contrato, no valor de 727,32€, Auto de 

Trabalhos a Mais a preços de acordo 1.118,99€ e Auto de Trabalhos a Menos 

8.220,50€. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------  LOJA DO CIDADÃO  ------------------------------------------------------------------ 

--------- ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A AGENCIA DE 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ------------------------------------------------------ 

--------- Prosseguindo os trabalhos a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar com a Agência 

para a Modernização Administrativa, I.P. e a Estrutura de Missão Lojas do 

Cidadão de Segunda Geração, com vista à instalação de uma Loja do Cidadão 

em Águeda. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRANSPORTES ESCOLARES  ----------------------------------------------------- 

---------ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA E PROTOCOLO A CELEBRAR COM 

O PIONEIROS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA ----------- 

--------- A seguir, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar um 

Protocolo a celebrar com os Pioneiros – Associação de Pais de Mourisca do 

Vouga e um Aditamento ao Protocolo oportunamente celebrado com a Junta 

de Freguesia de Valongo do Vouga, ambos referentes à realização de 

Transportes Escolares. -------------------------------------------------------------------------- 

--------- OBRAS PARTICULARES  ------------------------------------------------------------ 
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--------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS --------------------------------------------- 

--------- SILVIA JOANA MARQUES VIDAL E OUTRO (Procº Nº 459/08), 

residente na Rua do Teatro , em Mourisca do Vouga, na freguesia da Trofa, 

solicita, ao abrigo do artº 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a redução 

do valor das taxas referente à construção de habitação, sita no referido  

Lugar de Mourisca do Vouga. ---------------------------------------------------------------

--------- Analisados os elementos apresentados, conclui-se que a pretensão 

se enquadra no disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas pelo 

que a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. -------------------

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

--------- A FREGUESIA DA BORRALHA (Procº. nº. 98/09) com sede no Largo 

da Feira, na Freguesia da Borralha, solicita, ao abrigo do artº 4º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente 

à construção da casa mortuária, no Lugar de Catraia da Borralha, na referida 

Freguesia da Borralha. Tendo em vista os pareceres emitidos o Sr. Vereador 

João Clemente deferiu o requerido. -------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador João Clemente. --------------------------------------------------------------------

--------- A ASSOCIAÇÃO SOCIAL DAR A MÃO DE LAMAS DO VOUGA 

(Procº. nº. 132/09) com sede na Rua da Costa,  em Pedaçães, na Freguesia 

de Lamas do Vouga, solicita, ao abrigo do artº 4º, do Regulamento e Tabela 

de Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente às obras de alteração 

do edifico, na Travessa Real, na referida Freguesia de Lamas do Vouga. -----

--------- Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido. ----------------------

--------- ASSUNTOS URGENTES ----------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Exmo. Sr. Vice – Presidente, dada a urgência de que se 

revestem os mesmos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83º da lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, e na parte final do artigo 19º do Código do 

procedimento Administrativo, que se inclua na Ordem de Trabalhos desta 

reunião os assuntos que se seguem, todos os membros do Executivo 

considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua 

análise: --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- COLOCAÇÃO DE PONTOS DE CARREGAMENTO ELÉCTRICO DE 
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VEICULOS ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação, a celebrar 

EDP - Distribuição, com vista à colocação de um Ponto de Carregamento 

Piloto para Veículos Eléctricos, em Águeda, no âmbito da Semana do 

Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- FUNDO FINICIA ----------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar parecer favorável à candidatura apresentada por 

Agapitour, Sociedade Unipessoal, Ldª - José Carlos Esteves Marques 

Pereira ao Fundo Finicia, para a criação de uma Agência de Viagens e 

Turismo na Rua da Misericórdia, 185, em Águeda, nos termos do disposto no 

Protocolo Financeiro e de Cooperação – Fundo de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas no Concelho de Águeda. ----------------------------------------   

--------- Eram vinte horas quando o Exmo. Sr. Vice - Presidente declarou 

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

Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz, Directora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, redigi, subscrevo e assino com o Exmo. Sr. Vice 

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

 

 


