
 

ACTA NÚMERO 11/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2009.  

 

--------- Aos quatro 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 

de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença dos Exmos. Srs. 

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, MARIA PAULA 

GRACA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, 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. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

Exmo. Sr. CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA. ----------------------------------- 

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

EXMOS SRS. VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPA L -------

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

principiou por informar que a Câmara recebeu mais dois prémios no âmbito 

da Modernização Administra e convidou o Executivo a participar com 

sugestões ou propostas de alteração no processo referente à implementação 

de um novo modelo de gestão das redes de baixa de água e saneamento 

básico através de uma parceria entre o Estado e os Municípios da Região de 

Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------A seguir, o Exmo. Sr. Presidente falou do protocolo que vai ser 

assinado com vista à criação de um Museu vivo dos Caminhos de Ferro, em 

Sernada do Vouga e da Loja do Cidadão a instalar em Águeda, no Edifício 

dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------

---------Continuando a sua intervenção, o Exmo. Sr. Presidente comunicou a 

vinda a Águeda, na próxima 2ª feira, da Secretário de Estado do 

Planeamento, para a assinatura de um contrato de parceria com vista à 

reorganização urbana na área do município e que a E.D.P., na próxima 3ª 

feira vai proceder, em habitações de algumas famílias mais desfavorecidas, à 

substituição de quinhentos lâmpadas normais por lâmpadas económicas. -----

--------- A terminar a sua intervenção, o Exmo. Sr. Presidente manifestou o 



 

seu regozijo pelos resultados obtidos, nesta época desportiva, pelos Iniciados 

do Recreio, ILD/Travassô, Juvenis da Casa do Povo, Tiago Tavares, da Arcor 

e Diogo Ferreira do GICA, ambos na modalidade de canoagem. -----------------

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

propósito da semana do ambiente disse que se congratulava com as 

iniciativas que a Câmara está a desenvolver mas que gostaria de alertar para 

a situação separação selectiva do lixo, que não está a ter muito êxito, quer 

por falta de eco-pontos - e melhor localização de alguns dos existentes – 

quer por falta de civismo dos munícipes. Este mesmo Exmo. Sr. Vereador é 

da opinião de que a Câmara deveria fazer parcerias com outras entidades, 

nomeadamente com as escolas, para dinamizar a população para a questão 

do ambiente, acrescentando que se orgulha muito do trabalho feito nessa 

área pelas escolas C+S de Arrancada do Vouga e Marques Castilho, trabalho 

que deve ser incentivado porque as consequências de nada se fazer é muito 

grave e não vê alterações significativas, por parte dos munícipes, em relação 

à separação do lixo para reciclagem. ------------------------------------------------------

--------- A propósito da iniciativa da E.D.P. de proceder à substituição de 

algumas lâmpadas por outras de baixo consumo, o Exmo. Sr. Vereador 

António Tondela disse que a Câmara deve ter uma acção reivindicativa junto 

da E.D.P. porque não é aceitável que em Moitedo, Salgueiro e Redonda, 

estejam colocados postes há cerca de seis meses, sem que sejam dotados 

das respectivas lâmpadas, e a falta de iluminação, agrava, também, a 

insegurança das populações. ----------------------------------------------------------------

--------- De seguida, o Exmo. Sr. Vereador António Tondela falou da 

Educação referindo a necessidade de se avançar com a construção dos 

Pólos Educativos, porque são prementes, nomeadamente o de Trofa, 

acrescentando que, numa visita pelo Concelho ficou desagradado com o 

estado em que viu alguns dos edifícios escolas, principalmente o da Borralha. 

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Exmo. Sr. Vereador falou 

do ensino em Macinhata do Vouga para dizer que naquela freguesia se 

verifica uma grande quebra no número de alunos matriculados e muitas 

situações delicadas com que os educadores se vão deparar, como sendo 

problemas derivados de famílias destruturadas, de situações sócio-

económica desfavorecidas e de dificuldades de integração, pelo que, em sua 

opinião, há necessidade de se estabelecer parcerias com algumas 



 

instituições para acompanhar os alunos que se encontram nestas difíceis 

situações. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Exma. Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que se seguiu no uso da 

palavra, informou que no passado domingo, em Barrô, não havia água da 

distribuição domiciliária e que esta situação se tem repetido por vários 

período, com os inerentes incómodos que isso acarreta aos munícipes. --------

--------- A seguir, a mesma Exma. Sr.ª Vereadora disse que, politicamente, 

sem pôr em causa o profissionalismo, a seriedade e a competência do Sr. Dr. 

Edson Santos, Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Câmara, entende que 

nomeá-lo mandatário financeiro da campanha do P.S., não foi uma escolha 

acertada porque entende que devido às funções que desempenha na 

Câmara deveria ser mais resguardado e não se envolver tão directamente 

em assuntos partidários. ----------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, em resposta às questões colocadas, o Exmo. Sr. 

Presidente informou o seguinte. ------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Dr. Edson Santos é Chefe de gabinete do Presidente da 

Câmara e não nisso qualquer incompatibilidade com as funções partidárias 

para que foi nomeado; -------------------------------------------------------------------------

--------- Os Eco-Pontos existentes no Concelho não são os necessários nem o 

serviço de recolha de lixo é de qualidade, a Câmara tem feito diversas 

diligencias, junto da ERSUC para alterar esta situação mas pouco tem 

conseguido, aquela empresa não tem aceita a maior parte das sugestões e 

pedidos apresentados. ------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara tem diligenciado, de várias formas, com a E.D.P. a 

melhoria da iluminação no Concelho mas tem tido muitas dificuldades em ver 

satisfeitos os pedidos que apresenta, no entanto vai continuar a insistir para a 

resolução dos problemas que afectam os munícipes, nomeadamente aqueles 

que o Exmo. Sr. Vereador António Tondela mencionou. -----------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara tomou conhecimento 

do Despacho do Sr. Presidente que aceita o montante de Erros e Omissões, 

conforme informação apresentada pelo respectivo Júri, na obra de 

Requalificação do Largo 1º de Maio e Bares – Concepção/Execução dos 

bares e Estrutura Sombreadora do Largo 1º de Maio. -------------------------------- 

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

------- O Exmo. Sr. Presidente de a Exma. Sr.ª Vereadora Paula Cardoso não 

participou nesta votação, por não ter estado presente na reunião a que a mesma 

diz respeito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROPOSTA DE ENTREGA DE HABITAÇÕES SOCIAIS A 

AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS -------------------------------------------- 

--------- Analisada a informação emitida pela Técnica Superior de Serviço Social 

a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de obtida a aprovação unânime 

do Núcleo Executivo da Rede Social, atribuir as seguintes habitações aos 

munícipes que se mencionam, nos termos da referida informação: ------------------

--------  Moradia T4 na Urbanização de Vale Domingos, a Maria Zulmira Pereira 

de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apartamento T4 do Edifício Torre de S. Pedro, a Alice Trindade Lázaro. -

--------- Apartamento T3 dos prédios do Fundo de Fomento, pertença do IHRU, a 

Maria da Conceição Ribeiro da Costa Quaresma. -----------------------------------------

---------- Moradia T3 na Urbanização de Vale Domingos, a Estêvão Reis Neto. ---

--------- Apartamento T2 no Edifício do Passal, a Sandra Marisa Tavares 

Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Moradia T2 da Urbanização de Vale Domingos, a Sérgio Manuel Morais 

de Sousa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Apartamento T2 do Randam, a Ermelinda Carina Almeida Silva. ----------

--------- Apartamento T2 no Edifício do Fundo de Fomento, a Sónia Patrícia 

Santos Antunes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Relativamente a este assunto o Exmo. Sr. Vereador António Tondela 

disse estranhar não ver contemplada com a atribuição de habitação social, 

nenhuma família do Norte do Concelho, nomeadamente de Valongo do Vouga e 

de Macinhata, onde sabe existirem graves situações habitacionais. -----------------

--------- O Exmo. Sr. Presidente deu conhecimento dos critérios adoptados para 

estes realojamentos e das condições em que viviam os respectivos agregados 

familiares. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS  ---------------------------------------------------------- 

--------- CONCESSÃO DE APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------- 



 

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

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

--------- Ao PARAIZO SOCIAL DE AGUADA DE BAIXO – SECÇÃO CULTURAL 

(Orfeão), um subsídio no valor de 2.640,00€, destinado a apoiar a execução do 

Plano Anual. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ao FUTEBOL CLUBE DE SERÉM, um subsídio no valor de 3.840,00€, 

destinado a apoiar a execução do Plano Anual e a organização da Festa das 

Cerejas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ao AGRUPAMENTO MUSICAL TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA, um 

subsídio no valor de 8.050,00€, destinado a apoiar a execução do Plano Anual 

e a Escola Artística. ------------------------------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO MUSICAL E RECREATIVA CASTANHEIRENSE, um 

subsídio no valor de 1.100, destinado a apoiar a Escola Artística. ------------------

--------- À ORQUESTRA TÍPICA DE ÁGUEDA, um subsídio no valor de 

5.930,00, destinado a apoiar a execução do Plano de Anual e da Escola  

Artística. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BANDA NOVA DE 

FERMENTELOS, um subsídio no valor de 13.950,00€, destinado a apoiar a 

Execução do Plano de Anual, a Escola artística e publicação de CD. --------------

--------- Ao GRUPO TÍPICO “O CANCIONEIRO DE ÁGUEDA”, um subsídio no 

valor de 13.610,00, destinado a apoiar o Plano Anual, a Escola Artística e a 

Viagem a Ferrol – Galiza. -----------------------------------------------------------------------

--------- À ARCEL – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE 

ESPINHEL, um subsídio no valor de 8.640,00€, destinado a apoiar a execução 

do Plano Anual e a Escolas Artística. --------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE FALGOSELHE, um 

subsídio no valor de 2.900,00€, destinado a apoiar a execução do Plano Anual, 

a aquisição de um terreno com vista à construção de uma cozinha e arrumos e 

a beneficiação de instalações. -----------------------------------------------------------------

--------- Ao CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA, um subsídio no valor 

de 16.900,00€, destinado a apoiar a execução do Plano de Actividades e a 

Escola Artística. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA “Os Fidalgos da Trofa”, 

um subsídio no valor de 16.520,00€, destinado a apoiar a execução do Plano 

Anual, a Escola Artística e a construção de instalações. -------------------------------



 

--------- À ANATA – Associação dos Naturais e Amigos de Águeda, um subsídio 

no valor de 2.430,00€, destinado à execução do Plano Anual. -----------------------

--------- À CERCIAG – SECÇÃO CULTURAL (Fanfarra e Rancho), um subsídio 

no valor de 1.480,00€, destinado à execução do Plano Anual. -----------------------

--------- À ABARCA – Associação Barroense de Recreio Cultural e Assistência – 

Secção Cultural, um subsídio no valor de 6.820,00€, destinado a apoiar a 

execução do Plano Anual, de publicação do livro “Tragédia e Diversão na 

Aldeia” e beneficiação de instalações. ------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RECARDÃES, um subsídio no valor 

de 4.980,00€, destinado a apoiar a execução do Plano Anual. -----------------------

--------- AO ORFEÃO DE ÁGUEDA, UM SUBSÍDIO NO VALOR DE 20. 480,€, 

destinado a apoiar A EXECUÇÃO DO Plano Anual, publicação do livro “Orfeão 

de Águeda. Achegas para a sua História”, a viagem a Ourense, organização do 

93º Aniversário, e beneficiação das instalações. -----------------------------------------

--------- À CASA DO POVO DE ÁGUEDA, um subsídio no valor de 1.850,00€, 

destinado a apoiar a escola artística. --------------------------------------------------------

--------- Ao PARAÍSO SOCIAL DE AGUADA DE BAIXO – GRUPO DE 

TEATRO, um subsídio no valor de 6.140,00€, destinado a apoiar a execução 

do Plano Anual. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- À LAAC – SECÇÃO GIMNODESPORTIVA, um subsídio no valor de 

2.000,00€, destinado a apoiar a organização do BTT LAAC-LAACAR. ------------

--------- À BARC – Associação Recreativa e Cultural da Borralha, um subsídio 

no valor de 380,00€, destinado a apoiar a organização de 8º Passeio TT. --------

--------- Ao SPORT CLUBE DE PARADELA, um subsídio no valor de 2.050,00€, 

destinado a comparticipar a aquisição de um terreno e escola artística. -----------

--------- À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA CASTANHEIRENSE – SECÇÃO 

CULTURAL, um subsídio no valor de 1.490,00€, destinado a apoiar a execução 

do Plano Anual. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- À ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MACINHATENSE, subsídio no valor de 

4.790,00€, destinado a apoiar a actividade desportiva do clube e a aquisição de 

material desportivo. -------------------------------------------------------------------------------

---------- À UNIÃO DE BANDAS DO CONCELHO, um subsídio no valor de 

2.350,00€, destinado a apoiar a sua participação na procissão do Nosso 

Senhor dos Passos. ------------------------------------------------------------------------------

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE  



 

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

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

ratificar o despacho do Sr. Vereador João Clemente que aprovou a isenção de 

pagamento de taxas referentes às licença para Divertimento Público e licença 

especial de ruído para o Festival de Folclore organizado pela Associação 

Recreativa de Assequins. -----------------------------------------------------------------------

--------- PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ---------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a União 

Desportiva Mourisquense do pagamento das taxas referentes à limpeza de 

fossas e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castanheira do Vouga 

da taxa referente à colocação de um Ramal de Água. ----------------------------------

-------- PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 

BAIRRADA/VOUGA -----------------------------------------------------------------------------

--------- Na sequência da deliberação tomada pela Associação Intermunicipal da 

Associação de Municípios das Regiões Bairrada/Vouga, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, dar o seu parecer favorável à dissolução da Associação de 

Municípios das Regiões Bairrada/Vouga.--------------------------------------------------- 

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

--------- PROTOCOLOS A CELEBRAR COM OS PARCEIROS, NO ÂMBITO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NO ENSINO PRÉ-PRIMÁRI O ------------ 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o teor dos 

Protocolos a celebrar com as entidades a seguir mencionadas, com vista a 

delegar nas mesmas a gestão dos meios para a concretização do alargamento 

de horário para o desenvolvimento de actividades de apoio à família: ---------------

--------- COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA CRL “NINHO ACADÉMICO”.-

--------- INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “CASAS”. --

--------- INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “O 

MÁGICO”. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FUEGUESIA DO PRÉSTIMO ------------------------------------------

---------JUNTA DE FREGUESIA DE RECARDÃES ----------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE TROFA. -----------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA. -------------------------

--------- INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “ABARCA” 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGADÃO ---------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE BAIXO ------------------------------



 

--------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL – ARCO IRIS. -------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE BARRÔ -----------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA -------------------

--------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BORRALHA ----------------------------

--------- ESCOLA BÁSICA PROFESSOR ARTUR NUNES VIDAL ---------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHEL -------------------------------------------

---------JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS ------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE LAMAS DO VOUGA -------------------------------

--------- INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL “OS 

PIONEIROS”-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTOS  ----------------------------------------------------------------- 

--------- PEDIDO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 

ESTABELECIMENTO DE BAR ---------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual é solicitada a 

alteração do horário do estabelecimento denominado TASKA BAR, sito na Rua 

Dr. Eduardo Caldeira, nº 13/17, em Águeda. -----------------------------------------------

--------- Analisados os pareceres emitidos pela Junta de freguesia de Águeda e 

pela Guarda nacional Republicana, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir o requerido. ---------------------------------------------------------------------------------

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA, 

MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS -------------------------------------- 

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

deliberar, nas juntas de freguesia a seguir mencionadas, competência para a 

realização das seguintes obras, nos termos dos Protocolos que foram 

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

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE MACINHATA – REABILITAÇÃO DA 

PISCINA DE LAZER E APRENDIZAGEM E SEU ESPAÇO ENVOLVENTE  ----- 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE BORRALHA  – REABILITAÇÃO DO 

ESPAÇO JUNTO AO CAMPO DE TENIS ------------------------------------------------- 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA  – 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DA REDONDA ---------------------------------- 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA  – REMODELAÇÃO 

DO EDIFICIO DA SEDE ------------------------------------------------------------------------- 



 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA  – CONCLUSÃO 

DA OBRA DO LOGRADOURO DA VEIGA ------------------------------------------------ 

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHEL  – RECONSTRUÇÃO DO 

ARCO DE ENTRADA E CALCETAMENTO DOS CAMINHOS INTERIORES AO 

CEMITÉRIO DO ALÉM RIO --------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA  – REGULARIZAÇÃO DO 

ENTRONCAMENTO DA RUA DA FONTE DO OUTEIRO EM PAREDES ---------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA  – MANUTENÇÃO DE REDE 

VIÁRIA, PASSEIOS E VALETAS -------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA  – MANUTENÇÃO DE 

REDE VIÁRIA, PASSEIOS E VALETAS ----------------------------------------------------

---------  JUNTA DE FREGUESIA DE TROFA  – PASSEIOS JUNTO À IGREJA - 

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

---------RECEPÇÂO DEFINITIVA DE OBRAS  --------------------------------------------  

--------- Tendo sido 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 firmas 

adjudicatárias, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente 

as obras a seguir mencionadas e proceder à restituição de todos os depósitos 

de garantia e diligenciar a extinção de outras cauções eventualmente 

existentes, nos termos do disposto no nº 227º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 

de Março: --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ---------------------------------------------

---------- Abertura de Caminhos Florestais – nomeadamente a abertura dos 

caminhos florestais de Castanheira à Estremanças (Serra de Baixo) e 

Folgarosa ao Caminho Florestal da Redonda – Numa extensão aproximada de 

3,00Kms, Freguesia de Castanheira do Vouga. ------------------------------------------

--------- Colocação de lancis e pavimentação a betuminoso da estrada 

Carvoeiro/Unidade de Saúde. -----------------------------------------------------------------

--------- URBIPLANTEC, LDª -------------------------------------------------------------------

--------- Repavimentação da Rua da Landiosa. --------------------------------------------

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

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



 

realizados Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos, nos valores mencionados, 

nas seguintes obras: -----------------------------------------------------------------------------

--------- EXTENSÕES DE REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NO 

CONCELHO – AVENIDA CALOUST GULBENKIAN E RESPECTIVA LIGAÇÃO 

Á REDE EXISTENTE NA RUA ENGº JOSÉ BASTOS XAVIER, EM ÁGUEDA – 

--------- Trabalhos a Mais, a preços de contrato, no valor de 3.117,00€ .-----------

--------- EXTENSÕES DE REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NO 

CONCELHO – AVENIDA CALOUST GULBENKIAN E RESPECTIVA LIGAÇÃO 

Á REDE EXISTENTE NA RUA ENGº JOSÉ BASTOS XAVIER, EM ÁGUEDA – 

Trabalhos a Mais, a preços de acordo, no valor de 625,00€. -------------------------

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

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

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

--------- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO E ÁGUA NA ZONA DE 

BENEFICIAÇÃO DA EN1 – Prorrogação graciosa até 30 de Abril passado. ------

-------- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO E ÁGUA NA ZONA DE 

BENEFICIAÇÃO DA EN1- Prorrogação graciosa até 12 de Junho corrente. -----

--------- UNIVERSIDADE DE AVEIRO -------------------------------------------------------- 

- ------- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ---------------------------- 

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

unanimidade, aprovar o teor do Contrato de Comodato a celebrar com a 

Universidade de Aveiro, com vista a ocupar as antigas instalações da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, sitas na Rua do Portinho nº 

1431,. Em Águeda, com um Campus Universitário Incubadora. ---------------------

---------- 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, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: ----------------------------

--------- REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL  -------------------------------------- 

--------- ANTECIPAÇÃO DE DATA  ----------------------------------------------------------- 

--------- Tendo em vista as explicações dadas pelo Sr. Presidente, a Câmara 



 

deliberou, por unanimidade, antecipar, para o dia 15, às 10 horas, a reunião 

que se deveria realizar no dia 18, às 17 hora. --------------------------------------------- 

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

--------- APROVAÇÃO DE PROJECTOS E  ABERTURA DE CONCURSOS  -----

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

no nº 5 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 34/2009, de 06 de Fevereiro, aprovar os 

respectivos projectos e proceder a Ajuste Directo para a adjudicação da 

Construção do Centro Escolar Integrado Fernando Caldeira e do Centro 

Educativo de Macinhata do Vouga. ----------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, designar o seguinte Júri 

para o procedimento: -----------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente – Sr. Dr. Gil Nadais, Presidente da Câmara, substituído 

nas suas faltas e impedimentos pelo Sr. Enf. Jorge Almeida , Vice-

Presidente da Câmara; --------------------------------------------------------------------------

--------- 1.º Vogal – Eng.ª Manuela Pato, Directora de Departamento de 

Concepção, Execução e Gestão Urbanística; --------------------------------------------- 

--------- Suplente –  Sr. Arqt.ª Marina Alves, Chefe de Divisão de Concepção e 

Execução; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2.º Vogal – Dr.ª Ana Palmira Cruz, Directora de Departamento 

Administrativo e Financeiro; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Suplente -  Dr.ª Ana Cristina Tomás, Chefe de Divisão de Assuntos 

Jurídicos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- INTERVENÇÃO DO PUBLICO -------------------------------------------------------

--------- Dada a palavra ao público presente, usaram das palavra o Sr. Manuel 

Correia Marques e outros membros do Condomínio do Prédio da Caixa, em S. 

Pedro, para informarem a Câmara, como cooprorietária daquele imóvel, que,  

além de outros problemas que se verificam naquele edifício, entre o 5º e o 6º 

piso o revestimento exterior está a cair o que põem em perigo quem circula nas 

imediações do prédio. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto e ponderado o perigo do revestimento vir a cair, foi 

acordado entre a Câmara e os presentes que se vai vedar, de imediato, a zona 

em o risco e solicitar a escada aos Bombeiros para um pedreiro colocar a baixo 

o revestimento em eminência de cair. Quanto aos outros problemas existentes 

no prédio, os membros do Condomínio ficaram de apresentar orçamentos para 



 

que se possa fazer uma Candidatura para uma intervenção de fundo naquele 

edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Eram vinte horas e trinta minutos 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 Sr. 

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

 

 


