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ACTA NÚMERO 22/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009.  

 

 

 

--------- Aos quinze dias do mês de Outubro de dois mil e nove, no Salão Nobre 

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

presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, uma vez que 

o Presidente da Câmara se encontrada fora do Concelho em serviço do 

Município e com a presença dos Srs. Vereadores, 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. Vice Presidente declarou aberta a 

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

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

pelos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO e CARLOS 

FILIPE CORREIA DE ALMEIDA. -------------------------------------------------------------- 

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

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

VEREADORES ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador António Tondela 

principiou por fazer a seguinte intervenção: --------------------------------------------------

--------- Após este longo período de campanha eleitoral, legislativas e autárquicas, 

onde muito material de propaganda circulou por todos nós, tentando passar a 

ideia que vivemos num “oásis”, prometendo que o futuro seria bem melhor que o 

passado, como todos nós não soubéssemos que o futuro é sempre melhor do 

que o passado; nem que não seja porque, o passado não volta e só os 

saudosistas o desejam, ou os que dele têm medo ou vergonha o tentam 

esconder. Em nenhum desses grupos me englobo. Assumo o meu passado e 

acredito no futuro! ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- No entanto, seria indelicado da minha parte, e politicamente injusto não 

deixar aqui os meus sinceros parabéns a todos os vencedores destes últimos 
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dois actos eleitorais. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Se me permitem, gostaria de destacar aqui a Dr.ª Paula Cardoso, 

vereadora desta Câmara Municipal, e agora eleita deputada nacional. Quero 

felicitá-la, deixando aqui o meu voto de confiança total, pois estou certo que ela 

irá representar com dignidade, empenho e dedicação o lugar que hoje acaba de 

tomar posse. Não tenho dúvidas que Águeda acaba de ganhar uma aliada para 

as suas “lutas e reivindicações” junto do poder central. Águeda tem agora na 

Assembleia da República uma representante muito digna das “nossas gentes”, 

alguém que estará com espírito de missão e combatividade, lutando em prol de 

todas as pessoas do distrito de Aveiro e em particular das do concelho de 

Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto às eleições autárquicas, quero dar os parabéns a todos os 

autarcas agora eleitos, e em particular ao Dr. Gil Nadais. Estou certo que todos 

irão tentar servir o concelho com empenho e dedicação, num espírito de serviço 

e de missão, dando de si o melhor que sabem e podem. O povo de Águeda deu 

o seu aval à lista presidida pelo Dr. Gil Nadais, reforçando-lhe a votação. A sua 

responsabilidade, Sr. Presidente, está agora aumentada. Espero que a nova 

Câmara, no final destes próximos quatro anos, tenha para dar a Águeda sinais 

evidentes de um concelho melhor, assente numa maior justiça social, na 

igualdade de oportunidades e em elevados índices de progresso, que ainda 

parecem estar longe! -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto ao nosso trabalho como vereador da oposição. Sim, de oposição, 

pois foi quase sempre assim que fomos tratados. Foi com muita honra que 

desempenhámos estas difíceis funções e deste nosso desempenho temos bons 

e maus momentos. Não podemos deixar de dizer que ganhámos algumas 

simpatias pelos colegas vereadores e pelo Sr. Presidente; mas não podemos 

deixar de recordar alguns momentos menos “positivos” que vivemos nesta nossa 

função, e sem querer falar do passado, gostaria só de lembrar o “mau” momento 

que aqui vivemos quando constatámos que a funcionária Olga, a coberto de nos 

prestar um serviço de assessoria, foi isolada numa sala!!! Não o aceitámos, 

dissemo-lo aqui, e aqui fica a nosso pensamento humano da política! ---------------- 

--------- É claro que ficamos contentes por ver algumas das nossas sugestões 

atendidas e algumas ideias que comungamos, implementadas ao longo destes 
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últimos quatro anos. Destacaria a revisão da primeira proposta da carta 

educativa, muito embora ache que o documento actual está desactualizado e 

descontextualizado da realidade educativa actual do concelho. Aproveito para 

lamentar a demora da apresentação e implementação de um Projecto Educativo 

para o Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Queremos agradecer a inclusão de algumas das nossas propostas nas 

diferentes áreas que fomos abordando ao longo destes anos nas reuniões de 

Câmara em que estivemos presente. Espero que algumas delas se realizem, e 

citaria a título de exemplo o pedido que fizemos da implementação do 

saneamento para o lugar do Paço, na freguesia de Valongo do Vouga, obra que 

num primeiro momento não constava dos projectos deste Executivo, mas que foi 

atendido pelo Sr. Presidente Dr. Gil Nadais; bem como, o contributo que demos 

no projecto da obra da Escola Fernando Caldeira. ----------------------------------------- 

--------- Se me permitem, gostaria de deixar aqui uma palavra para os meus 

colegas de partido, Dr.ª Paula Cardoso e Dr. Carlos Almeida. Foram e serão 

sempre uma mais-valia do meu partido e acho que dignificaram muito o lugar que 

aqui tiveram. Mais, acho que os dois têm muito a dar e a fazer por Águeda. São 

pessoais de valores e com valor, Águeda precisa delas e a política também! ------ 

--------- Finalmente termino com a formulação de um voto, aos meus colegas 

vereadores que vão continuar em funções e ao Presidente da Câmara desejo as 

maiores felicidades no desempenho de tão nobres funções. Se as souberam 

desempenharem Águeda ganhará, ou melhor, ganharemos todos!---------------------

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

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

--------- APRECIAÇÃO DE TURNOS DE SERVIÇO  -------------------------------------------

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Turnos de 

Serviço das farmácias de Águeda, para o ano de 2010. -------------------------------- 
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--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS --------------------------------------------

---------  ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ASSEQUINS  (Procº. nº. 89/06) com 

sede na Rua do Outeiro, em Catraia de Assequins, na Freguesia de Águeda, 

solicita, ao abrigo do artº 4º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do 

pagamento de taxas referente à ampliação da sede, sita na referida Rua do 

Outeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. -------------------- 

--------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS  --------------------------------------------------

--------- PAULO JORGE MARINHEIRO CUNHA (Procº Nº 500/07), residente na 

Rua do Moinho de Vento, na Freguesia de Belazaima do Chão, 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 Cabeço Grande. --

--------- Verificando-se, depois de analisados os elementos apresentados, 

informa-se que a pretensão se enquadra no disposto do artº. 6º, do Regulamento 

e Tabela de Taxas, a câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador  que deferiu a pretensão. --------------------------------------------------------

--------- LUIS MIGUEL ANTUNES OLIVEIRA (Procº Nº1208/00), residente na Rua 

do S. Pedro, na Freguesia de Belazaima do Chão, solicita,  a redução do valor 

das taxas referente à emissão de certidão de destaque bem como posteriormente 

à construção de pavilhão, sito no referido  Lugar de Belazaima do Chão, 

alegando ter feito a petição em virtude de ter cedido ao domínio público a área de 

920m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido, cuja taxa 

perfaz 300 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA -------------------------------------------------

--------- Presente um pedido de recepção definitiva das obras de urbanização, 

relativas à Operação de Loteamento sito no Lugar do Carqueijo, na Freguesia de 

Barrô, pertencente a MARIA ROSA ALVES DIAS LOPES, residente no referido 

Lugar do Carqueijo. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que a vistoria efectuada às infra-estruturas mereceu parecer 

favorável por parte dos serviços municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade 

deferir o requerido. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Eram dezanove horas 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 de Departamento 

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

 

 


