
 

ACTA NÚMERO 12/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2009.  

 

---------Aos quinze dias de Junho de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

do Exmo. Senhor GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença 

dos Exmos. Srs. Vereadores, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOAO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA E 

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

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

GASPAR ALBINO DE CAMPOS CRUZ. ---------------------------------------------------- 

---------Eram dez horas quando o Exmo. Sr. Presidente declarou aberta a 

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

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

pelos Exmos. Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA e 

CARLOS FILIPE CORREIA ALMEIDA. ----------------------------------------------------- 

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------- 

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente informou que, na 

próxima 5ª feira, o Exmo. Sr. Ministro da Agricultura vai estar em Águeda para a 

inauguração da 1ª Feira do Mundo Rural. --------------------------------------------------------

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

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

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

mencionados em proposta que foi presente e que se arquiva junto a esta Minutas, 

que totalizam o montante de 57.615,00€. -------------------------------------------------------

-------- Mais foi deliberado atribuir, à ABIMOTA, um subsídio no valor de 4.000,00€, 

destinado a comparticipar a realização do 31º Grande Prémio ABIMOTA 2009. ----- 

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



 

-------- Foi, também deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, isentar o 

Centro Social Infantil de Aguada de Baixo, do pagamento de taxa por ocupação de 

terrado no mercado Municipal com a venda de produtos agrícolas biológicos. --------   

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

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

------ Vistoriada a totalidade das obras que a seguir se indicam, 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 a firma 

Construtora da corga,S.A. adjudicatária das mesmas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, receber definitivamente as obras em causa 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PARADELA – SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, FREGUESIA DE 

ESPINHEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ORONHE – SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, FREGUESIA DE 

ESPINHEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS --------------------------------------------------------

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

do Exmo. Sr. Presidente que adjudicou as seguintes obras: ------------------------

PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CONCELHO – ÁGUEDA. --

---------RECONVERSÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS NA RUA 25 DE 

ABRIL, ENTRE O CAMPOLINO E A CAPELA, NA MOURISCA. ------------------------

--------- FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 

PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÁGUEDA. -------------------------------------------   

--------- GESTÃO DA REDE EM BAIXA, DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSI CO ---- 

--------- CONTRATO DE PARCERIA -------------------------------------------------------------- 

--------- No prosseguimento dos trabalhos, foi analisado todo o processo referente ao 

Contrato de Parceria a celebrar entre o Estado e os Municípios da Região de Aveiro 

com vista á implementação de um novo modelo de gestão das redes, em baixa, de 

água e saneamento básico, oportunamente entregues a todos os Membros do 

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

--------- Ouvidas as duvidas e questões colocadas pelos Exmos. Srs. Vereadores, o 

Exmo. Sr. Presidente deu alguns esclarecimentos e prestou informações acerca do 



 

assunto em análise. -------------------------------------------------------------------------------------

-------- Colocado a votação, verificou-se que a Câmara, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e António Tondela, deliberou 

aprovar o Contrato de Parceria a celebrar com o Estado e os Municípios da Região 

de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- URBANIZAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DO INQUÉRITO PUBLICO DO PLANO 

DE PORMENOR DO CASARÃO ------------------------------------------------------------------ 

--------- Seguidamente, foi presente à Câmara o Relatório de Ponderação das 

sugestões entradas durante o inquérito publico do Plano de Pormenor do Casarão. -

--------- Analisado o referido relatório, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o relatório em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROPOSTA DE ADIANTAMENTO DE VERBAS ------------------------------------- 

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

ao adiantamento de verbas proposto no parecer que foi presente, referente ao 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Rede Pré-Escolar – Componente de 

Apoio à Família – 3º Período, no montante de 5.792,57€. -----------------------------------

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

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------ 

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

despachos do Exmo.Sr. Vereador João Clemente, que autorizou o alargamento dos 

horários de funcionamento dos seguintes estabelecimentos de venda ao publico: ----

--------- Kampey Bar – até às 03 horas no dia 05 de Junho passado. ---------------------

--------- MOONLIGTH – até às 04 horas do dia 30 de Maio último. -------------------------

--------- Relativamente ao requerimento apresentado para o estabelecimento 

denominado Chill IN, com sede na Rua do Miradouro, nº 33 – A, em Fermentelos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista os pareceres emitidos pela 

respectiva Junta de freguesia e pela G.N.R., indeferir o requerido. ------------------------ 

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

--------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS --------------------------------------------------------------          

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir os terrenos 

indicados na proposta apresentada pelo Exmo. Sr. Vereador João Clemente, num 

total de 50.517m2, pela importância de 228.842,01€. ---------------------------------------- 



 

--------- PROGRAMA ÁGUEDA LINDA  ---------------------------------------------------------- 

--------- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a proposta apresentada a Câmara deliberou, por unanimidade, no 

âmbito das acções de incentivo e promoção da reabilitação urbano, aprovar a 

instituição do programa Águeda Linda, com as condições de execução que foram 

presentes e também aprovadas. -------------------------------------------------------------------- 

--------- GESTÃO URBANISTICA E DA QUALIFICAÇÃO URBANA APLICADA AO 

CONCELHO DE ÁGUEDA  --------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar o Protocolo de Cooperação e Desenvolvimento a celebrar com o Gabinete 

de Apoio da Universidade Técnica de Lisboa, com vista a uma cooperação cientifica 

e técnica no domínio da gestão urbanística e da qualidade urbana aplicada ao 

Concelho de Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE  --------------------------------- 

--------- ALTERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de 

analisar a proposta apresentada, aprovar a alteração do artigo 1º, nº 2 alínea m) e 

n) do Regulamento Municipal de Publicidade, publicado na II Série do Diário da 

Republica de 05 de Setembro de 2002, que passam a ter a seguinte redacção: -----

-------- “Artigo 1º-----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Número 2 ----------------------------------------------------------------------------------------

------- m) Publicidade em veículos, desde que se limite à identificação e actividade 

do titular proprietário ou possuidor do veiculo, residente ou com sede no concelho.-

--------- n) Publicidade afixada ou instalada no imóvel (edifício ou logradouro) de 

estabelecimento industrial ou armazém situado em área classificada como de 

aptidão industrial, desde que se limite à identificação do estabelecimento e 

respectiva actividade e o prédio não confrontante com a rede Rodoviária Nacional, 

nem esteja abrangido por servidão ou restrição urbanística, designadamente, 

relativa à Rede Ferroviária Nacional” -------------------------------------------------------------

---------  REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTOS DIVERSOS  --------- 

--------- ALTERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

ao Regulamento Municipal de Licenciamentos Diversos, na parte que diz respeito 

aos Guardas Nocturnos, nos termos da proposta que foi presente e se anexa a 



 

esta Minuta dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------

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

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

mesmo, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com as Alterações da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 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: -----------------------------------------------------------------------------

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

--------- Analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir, à Associação de Criadores da Raça Holstein da Região Centro, um 

subsídio no valor de 20.000,00 €, para apoio da realização da Feira da Vida Rural. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


