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ACTA NÚMERO 19/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2009.  

 

--------- Aos três dias de Setembro 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, MARIA 

PAULA DE GRAÇA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTONIO MANUEL DE ALMEIDA 

TONDELA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA PALMIRA GASPAR ALBINO 

DE CAMPOS CRUZ. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Sr. Vereador CARLOS FILIPE CORREIA ALMEIDA. -----------------------------------

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

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

VEREADORES --------------------------------------------------------------------------------- 

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

informar que, depois de resolvidos os problemas burocráticos em entravaram o 

processo, finalmente, as antigas casas dos Sargentos passaram para a posse 

da Universidade de Aveiro para serem adaptadas a residências de estudantes.-

--------- A seguir, o Sr. presidente convidou os membros do executivo para a 

inauguração da Festa do Leitão e para a inauguração da Loja do Cidadão que, 

em principio, ocorrerá na próxima 4ª feira às 17 horas, comprometendo-se a 

comunicar se, entretanto, houver qualquer alteração. -----------------------------------

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

parabéns ao executivo camarário pelos trabalhos de supressão e de 

automatização de passagens de nível sem guarda que existiam no concelho, 

algumas com graves problemas de falta de visibilidade, tendo colocado várias 

questões relativamente à de Carvalhal da Portela, nomeadamente quanto à 

funcionalidade da solução encontrada para aquele local. ------------------------------

--------- Seguidamente, o Sr. Vereador António Tondela quis saber se, para o 

ano lectivo que se aproxima, está acautelado que todos os estabelecimentos 
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do 1º Ciclo do Ensino Básico esteja dotado de uma Auxiliar de Acção Educativa 

para acompanhar as crianças nos intervalos das Actividades de 

Enriquecimento Curricular e se é verdade que no edifício escolar do 1º Ciclo de 

Recardães se vão realizar obras para a construção de uma biblioteca, 

utilizando, para isso, espaço que hoje é ocupado com o refeitório o que vai 

prejudicar a funcionalidade daquele equipamento. --------------------------------------- 

--------- De seguida, o mesmo Sr. Vereador informou que no Freguesia de 

Valongo do Vouga têm ocorrido frequentes interrupção do fornecimento de 

energia eléctrica, em alta, o que tem vindo a prejudicar muitos munícipes e 

empresas, nomeadamente na Povoação de Vale das Figueiras para onde a 

água para a rede publica é bombeada, pelo que se encontra muitas vezes sem 

água devido às falhas de energia, pelo que solicita que a Câmara diligencie, 

junto da EDP, para que esta situação seja resolvida. -----------------------------------

--------- Prosseguindo este ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Vereador 

António Tondela colocou algumas questões relativamente ao mau estado de 

conservação do estabelecimento de ensino do 1º ciclo Básico da Borralha e 

perguntou ao Sr. Presidente para quando se prevê a construção de um novo 

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

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador António Tondela referiu 

algumas notícias publicadas na imprensa local para informar que os 

Vereadores do PSD não estiveram presentes na inauguração da Biblioteca 

Municipal porque não foram convidados. ---------------------------------------------------

--------- Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador António 

Tondela acerca da Passagem de Nível de Carvalhal da Portela, o Sr. Vereador 

Jorge de Almeida comunicou as diligencias que fez junto da REFER para que 

aquela passagem fosse automatizada mas que aquela entidade, alegando um 

acordo celebrado com a Câmara Municipal em 2005, não aceitou aquela 

solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Elsa Corga que explicou as 

obras que se vão desenvolver na escola do 1º ciclo de Recardães e a sua 

finalidade e informou que estão asseguradas as auxiliares educativas para 

todos os estabelecimento do 1º ciclo, para receber as crianças, fazer limpeza, 

acompanhar da crianças na hora do almoço e nas actividades de 

enriquecimento curricular. Relativamente à construção de novos Polos 

Escolares para o 1º ciclo do Ensino Básico, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga deu 
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conhecimento de que para a Borralha e Barrô está em execução o respectivo 

projecto, para Aguada de Cima está em fase de aquisição dos terrenos 

encontrando-se mais atrasado o da Trofa. -------------------------------------------------

--------- Por último interveio a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que quis saber 

como vão funcionar as aulas na Escola Secundária Marques de Castilho, 

atendendo ao facto de se encontrar em obras, porque entende que as 

instalações que lá foram colocadas não reúnem condições para as aulas ali 

decorrerem, além de que, realizar as aulas de educação física no Pavilhão do 

GICA ou na Piscina Municipal, não será muito prático para os alunos. -------------

--------- A terminar este ponto das informações, o Sr. Presidente comunicou que 

ainda não foi feita a inauguração da Biblioteca Municipal apenas se assinalou a 

sua entrada em funcionamento. ---------------------------------------------------------------   

--------- 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 fot6ocópia, 

pelos Membros do Executivo. ----------------------------------------------------------------- 

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

----------PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE RAMAL -------- 

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

unanimidade, tendo em vista a situação social da família, isentar Maria de 

Lurdes Silva Cruz do pagamento da taxa de ramal e da ligação da água da 

rede publica à sua habitação. ------------------------------------------------------------------ 

---------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE A ATRIBU IR 

APOIO PARA COMPARTICIPAR CERIMÓNIO FÚNEBRE ------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente que aprovou a concessão de um 

subsídio à Junta de Freguesia de Trofa, com vista a comparticipar os custos 

assumidos por aquela Autarquia com as cerimónias fúnebres e a transladação 

do corpo de Lúcia Maria da Silva Alves Longo, que faleceu em França, uma 

vez que a família não reúne condições económicas para arcar com aquela 

despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------- 
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--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Junta 

de Freguesia de Barrô, um subsídio no valor de 1.500,00€, destinado a 

comparticipar a actividade “Estás em Barrô Mexe-te 2009” e à Sociedade 

Recreativa e Musical 12 de Abril, em subsídio no valor de 5.570,00€, destinado 

a comparticipar a execução do seu Plano de Actividades e a Escola Artística. – 

---------NOMEAÇÃO DE JURÍ PARA CONCURSO DE FORNECIMENTO DE 

PROJECTO AO GICA  --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, uma proposta de nomeação de Júri para concurso 

de fornecimento de projecto, referente a obras que o GICA pretende levar a 

efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em vista as dúvidas surgidas na análise deste processo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto. --------------------------------- 

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------------------- 

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

delegar, nas respectivas Juntas de Freguesia, poderes para executar as obras 

que se mencionam, nas condições dos protocolos que foram presentes e 

aprovados: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- FREGUESIA DE ESPINHEL – Conservação e ampliação dos 

Cemitérios de Paradela e da Piedade. ------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA – Construção do Estradão entre 

as Pontes de Bolfiar e Sernada. --------------------------------------------------------------- 

--------- APROVAÇÃO DO PROJECTO “PARNET” E AUTORIZAÇÃO PARA 

O  MUNICIPIO PARTICIPAR NO MESMO ------------------------------------------------- 

--------- Analisado o processo apresentado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, depois esclarecidas várias questões colocadas pelo Sr. Vereador 

António Tondela, aprovar o Projecto PARNET – tic (Rede de Participação e 

Serviços Digitais em Territórios Rurais) e autorizar o município a participar no 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ZONA EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------- 

--------- REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES ---------------------------------------- 

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

unanimidade, depois de esclarecidas algumas duvidas colocadas pelos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e António Tondela, aprovar o Regulamento de 

venda dos Lotes do Parque Empresarial do Casarão, que se encontra 
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arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda referente à presente Acta. -

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea a) do nº 2 do 

art.º 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, submeter este assunto à apreciação da Assembleia 

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

--------- PLANO DE PORMENOR E RELATÓRIO AMBIENTAL FINAL ------------ 

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de apreciar todo 

o processo, aprovar o Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e 

do respectivo Relatório Ambiental Final, os quais implicam, designadamente, a 

aprovação dos seguintes elementos: --------------------------------------------------------

--------- Aprovação da versão final do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão. ------------------------------------------------------------------------

--------- Aprovação do Relatório Ambiental Final do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial do Casarão. -------------------------------------------------------------

--------- Aprovação da Declaração Ambiental do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão elaborada no âmbito da respectiva Avaliação 

Ambiental Estratégia. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea a) do nº 3 do art.º 53º da Lei  

nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROGRAMA FINICIA  ------------------------------------------------------------------ 

--------- PARECER ACERCA DE CANDIDATURA --------------------------------------- 

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

parecer favorável à proposta apresentada pela firma AGAPITOUR, Sociedade 

Unipessoal Lda., de José Carlos Esteves Marques ao Fundo FINICIA – Crédito 

Local ao Investimento – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para 

um estabelecimento de Agencia de Viagens e Turismo. ------------------------------- 

--------- SISTEMA DE MEDIAÇÃO PUBLICA – PROPOSTA DE 

COLABORAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  ----------------------------- 

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

aprovar a Adenda ao Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e o 

Gabinete ara a Resolução Alternativa de Litígios, com vista a serem criadas as 

condições adequadas para o desenvolvimento do Sistema de Mediação 

Familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- TOPONIMIA ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TOPONIMIA NA FREGUESIA DE  

AGUADA DE CIMA ------------------------------------------------------------------------------ 

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

seguintes alterações à Toponímia na Freguesia de Aguada de Cima: -------------

--------- ALMAS DA AREOSA -------------------------------------------------------------------

--------- VIELAS DAS QUINTAS – Inicia na Rua das Quintas e dá acesso à 

oficina do Sr. Hernani e à Cerâmica do Vale da Areosa. -------------------------------

--------- POUSADOUROS ------------------------------------------------------------------------

--------- VIELA DO VALE ESCURO – Inicia na Rua do vale Escuro e dá acesso 

à propriedade da D. Fernanda Domingos e Sr. Hernâni. -------------------------------

--------- MIRAGAIA ---------------------------------------------------------------------------------

--------- TRAVESSA AIDO DA CARREIRA – Inicia na Travessa Aido da Carreira 

(Empreendimento Miragaia) e não tem saída. --------------------------------------------- 

--------- APRECIAÇÃO DE PROPOSTA APRESENTADA PELA JUNTA DE 

FREGUESIA DE ÁGUEDA --------------------------------------------------------------------- 

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

proposta, que foi presente, com vista a atribuição de toponímia para o Beco do 

Cabeço, para evitar confusão com a tipologia da rua inscrita no mesmo nome, 

existente na Maçoida, Freguesia de Águeda. --------------------------------------------- 

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

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

mesmos, 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 os 

assuntos que se seguem – tendo todos os membros do Executivo considerado 

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

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

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

-------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a 

proposta que foi presente, adquirir, na Rua do Engenho e Rua do Canada, na 

freguesia de Aguada de Cima, aos respectivos proprietários, 11.071m2 de 

terreno, já negociados, pelo preço de 5,00€ o metro quadrado, no valor total de 

55.355,00€. -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS  ---------------------------------------------------------

--------- PARECER SOBRE ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CLUBE 

MACINHATENSE  ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos, foi presente à Câmara um requerimento 

através do qual o Clube Macinhatense solicita parecer relativamente às suas 

actividades, tendo em vista instruir processo de candidatura para ser 

considerada Associação de Utilidade Publica. --------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer técnico emitido, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista que esta Associação 

sempre se tem assumido como importante agente de fomento da cultura, 

recreio e desporto, desenvolvendo uma actividade meritória e de grande 

alcance para o bem estar da população, na respectiva freguesia e na região, 

promovendo a divulgação das tradições, usos e costumes da freguesia, 

organização de eventos, torneios, convívios, criação de condições à prática 

desportiva, sempre no espírito de colaboração com outras entidades e 

associações, considerar que o Clube Macinhatense tem todo o mérito para vir a 

ser considerado de utilidade Publica, para cujo fim dá o seu parecer favorável. -

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

--------- AÇUDE NO RIO ÁGUEDA -----------------------------------------------------------

--------- Seguiu-se a análise e aprovação de uma actualização do Plano de 

Trabalhos e respectivo Plano de Pagamentos da empreitada de construção de 

um Açude no Rio Águeda. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- BIBLIOTECA MUNICIPAL  -----------------------------------------------------------

---------- TRABALHOS A MAIS  ----------------------------------------------------------------

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

aprovar os Trabalhos a Mais realizados na Biblioteca Municipal, no montante 

de 180.922,00 €, conforme processo que acompanhava a informação nº 008/09 

do Departamento de Planeamento Conce4pção execução e Gestão 

Urbanistica, que foi presente. ------------------------------------------------------------------ 

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR  ---------------------------------------------------------

--------- AUXILIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO 2009/2010  ----------

--------- Analisado a informação técnica nº 166/2009, emitida pela Divisão de 

Acção Social, Educação e Juventude – Serviços de Educação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, na sequencia da resolução tomada em reunião de 

16 de Julho último, atribuir aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
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Águeda, os Auxílios Económicos que se mencionam a seguir, que serão 

concedidos aos estabelecimentos escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico nos 

termos da referida informação. ---------------------------------------------------------------- 

---------- Eram vinte horas e dez minutos quando o Sr. Presidente declarou 

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

ANA PALMIRA GASPAR ALBINO DE CAMPOS CRUZ, Directora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, redigi, subscrevo e assino com o Sr. 

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

 

 


