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ACTA NÚMERO 26/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009.  

 

--------- Aos dezassete dias, do mês de Dezembro, de dois mil e nove, no Salão 

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

sob a presidência do Sr. Presidente da Câmara GIL NADAIS RESENDE DA 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, MANUEL 

CORREIA MARQUES, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA 

JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA e BRITO ANTONIO RODRIGUES 

SALVADOR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou 

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

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

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

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

--------- Neste período da Ordem do Dia o Sr. Presidente principiou por se 

referir a uma intensa campanha que um concelho vizinho está a desenvolver 

acerca da proliferação dos Jacintos quando isso de deve ao facto desse 

concelho nunca ter aceite a ajuda que a Câmara Municipal de Águeda tem 

disponibilizado para erradicar aquela planta aquática. Acrescentou o Sr. 

Presidente, que a Câmara de Águeda tudo tem feito para resolver a situação, 

já manifestou, por várias vezes, junto desse município, a disponibilidade para 

participar na recolha dos jacintos de água, mas que nunca obteve qualquer 

resposta, o que se tem verificado, por parte desse concelho, é muita 

propaganda, muita noticia fácil, inacção, e, em termos de acção, nada, o que 

tem provocado que no Inverno, com o aumento dos caudais dos rios e da 

Pateira, aquelas plantas invadam os concelhos a jusante e provoquem alguns 

problemas, como os que estão a acontecer. ---------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, a propósito da negociação de terreno 

aprovada na última reunião do Executivo Municipal, apresentou uma outra 

situação, em que se adquiriu terreno, nas mesmas condições. ---------------------

--------- O Sr. Vereador, que interveio a seguir, colocou algumas questões 
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acerca da reorganização do trânsito junto ao Hospital, nomeadamente sobre 

as razões que levaram a obras naquele local, e quais os critérios a que 

obedeceu aquela solução. ---------------------------------------------------------------------

----- O mesmo Sr. Vereador colocou, também, algumas questões acerca do 

estado de segurança da antiga Ponte do Vouga, nomeadamente se a Câmara 

tem conhecimento dessa situação e se já tomou alguma diligência para corrigir 

isso. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguiu-se, no uso da palavra, a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, que 

solicitou ao Sr. Presidente o ponto da situação dos processos de construção 

dos vários Pólos Educativos do Concelho. ------------------------------------------------

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Brito 

Salvador quis saber qual a situação do Estudo de Alargamento do Cemitério 

de Fermentelos; se há ou não interesse em adquirir a casa que se encontra ao 

lado; o que se pretende construir nos terrenos oportunamente adquiridos para 

a construção de um novo cemitério e se não seria possível pensar-se na 

construção daquele local de um complexo desportivo, constituído por um 

campo de futebol de sete e uma piscina. ------------------------------------------------- 

--------- A seguir, o Sr. Vereador Brito Salvador quis saber se o Regimento 

existente, do Executivo Municipal, se encontra ou não em vigor e disse, 

relativamente  às condições em que alguns terrenos são cedidos ao domínio 

público, que nada tem nada a opor mas, na sua opinião seria importante que 

todos os Presidentes de Juntas de Freguesia fossem conhecedores das 

situações de contrapartidas que são possíveis oferecer aos munícipes para 

assim, poderem ter um maior poder de negociação, com o particular nesse 

tipo de situações e dessa forma persuadir os munícipes a cederem terrenos 

necessários para obras e arranjos nas Freguesias. ------------------------------------

---------- Seguidamente, o Sr. Presidente respondeu às questões que lhe foram 

colocadas pelos Srs. Vereadores, nomeadamente, sobre as possíveis 

construções nos terrenos adquiridos para construção do novo cemitério de 

Fermentelos, informando que esses terrenos têm vários condicionantes, a 

nível da REN e da RAN, mas que não vê qualquer inconveniente em que lá se 

construa, desde que não se contrariem aquelas condicionantes. -------------------

--------- Quanto aos critérios para compensações pela cedência de terrenos, o 

Sr. Presidente informou que não são decididas aleatoriamente, que há 

critérios legais que são seguidos e ainda se analisa, nomeadamente, se a 
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área do terreno dá ou não para loteamento, entre outras características. --------

--------- A seguir, o Sr. Vereador Jorge Almeida deu algumas explicações 

acerca do estado da antiga ponte do Vouga, afirmando que a mesma não 

corre qualquer risco. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Foi aprovada e assinada a acta da reunião anterior, cuja leitura foi 

dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos Membros do 

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

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

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE FACTURA DE CONSUMO 

DE ÁGUA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi presente, a seguir, um requerimento através do qual Natália Duarte de 

Almeida solicita a isenção do pagamento da factura de consumo de água, referente 

ao mês de Outubro, no valor de 99,40€, alegando graves dificuldades financeiras. -

---------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer emitido pela Divisão 

de Acção Social do Município, foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido.  

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PELA COLOCAÇÃO 

DE RAMAL DE ÁGUA E EXTENSÃO DA CONDUTA. --------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de trabalhos foi, também, deliberado, por 

unanimidade, isentar Joaquim Martins Pinho do pagamento das taxas referentes à 

colocação do ramal de água, no valor de 155,62€, extensão da conduta, no valor 

de 729,30€ e reposição do pavimento no valor de 68,40€, tendo em vista as 

dificuldades económico-financeiras do respectivo agregado familiar, constantes do 

Atestado passado pela Junta de Freguesia de Valongo do Vouga e do parecer 

emitido pela Técnica de Serviço Social Municipal. --------------------------------------------

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

--------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA PAGAMENTO A 

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS NAS ESCOLAS DO 1º CICLO, NO 1º 

PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

transferência das importâncias de 1.065,64€ e de 664,98€, que se destinam ao 

pagamento do pessoal necessário ao acompanhamento de alunos com 

necessidades educativas especiais, que será pago nos termos constantes das 

listagens que foram presentes e se encontram arquivadas na aplicação informática, 
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junto à Ordem de Trabalhos desta reunião. -----------------------------------------------------

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- Ao Agrupamento 789 de Fermentelos, do Corpo Nacional de Escutas, a 

importância de 980,00€, destinada a comparticipar uma viagem a Itália. ---------------

--------- À Casa do Povo de Valongo do Vouga, a importância de 2.110,00€, 

destinada a comparticipar a realização do 8º Festival de Marionetas. -------------------  

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ---------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador João Clemente, que dispensou o Grupo Folclórico Senhora da 

Saúde do pagamento de taxas referentes à realização de um espectáculo de 

Karaoke. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- APROVAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ----------------------------- 

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

o horário especial de Natal, apresentado pela Associação Comercial de Águeda, 

para os estabelecimentos comerciais do Concelho. -----------------------------------------

-------- DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO FUTURO DO MUNICÍPIO ÀS AC ÇÕES E 

ACTIVIDADES A LEVAR A EFEITO EM GUINÉ BISSAU E EM T IMOR LESTE.  

--------- PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------------------------------ 

------- Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade, disponibilizar, futuramente, 

apoio da Câmara Municipal às acções e actividades a levar a efeito na Guiné –

Bissau e em Timor Leste no âmbito da construção do Poder Local Democrático 

naqueles países. --------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- APRECIAÇÃO DE ANEXO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO REFERENTE 

AO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

anexo ao Acordo de Cooperação celebrado entre a Câmara e a Direcção Regional 

de Educação, que tem por objecto apoiar as famílias na tarefa da Educação da 

criança e que visa a sua integração equilibrada em sociedade e prepará-la para 

uma escolaridade bem sucedida. ------------------------------------------------------------------
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--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO  --------------------------------- 

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

PARA VÁRIOS ESTACIONAMENTOS ---------------------------------------------------------- 

--------- No prosseguimento dos trabalhos, foram presentes os seguintes pedidos 

de alargamento de horários de funcionamento, para estabelecimentos de 

bebidas, tendo sido tomadas as respectivas deliberações: -------------------------------

--------- Manuel Fernando de Oliveira Ferreira, solicita que o bar denominado 

“Amazing”, sito no lugar de Póvoa da Marta, na Freguesia de Recardães, 

funcione de segunda a domingo das 14.00H às 04.00H. ---------------------------------

------- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido, tendo em vista 

os pareceres da Junta de Freguesia e da Guarda Nacional Republicana. ---------- 

--------- José Carlos da Silva Figueiredo, solicita que o bar denominado 

“Aquarelas”, sito na Rua Eugénio Ribeiro, na Giesteira, funcione de segunda a 

domingo entre as 18:00H e as 04:00H. --------------------------------------------------------

------ Foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Manuel 

Correia, Carla Jacinta e brito Salvador, aprovar o pretendido. --------------------------- 

--------- Sandra Cristina Maia Simões, solicita que o bar denominado o “Pacífico”, 

sito na Praça de S. Pedro, nº 8, em Valongo do Vouga, funcione às sextas – feira e 

aos sábados até às 03.00H. -------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Manuel Correia, Carla Jacinta e brito Salvador, aprovar o pretendido. ------------------- 

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

--------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA 

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

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

unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Aguada de Cima, um subsídio no 

valor de 722,00€, como comparticipação para a aquisição de uma carrinha Toyota 

Hilux 4WD. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------- PROPOSTAS DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS, NA OBRA DE 

"CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEIS DE ÁGUEDA - REDES 

DE PISTAS CICLÁVEIS URBANAS PARA A CIDADE DE ÁGUEDA -------------------- 

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

levados a efeito, na empreitada de “Criação de Percursos Pedonais e Cicláveis de 
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Águeda – Rede de Pistas Cicláveis Urbanas para a Cidade de Águeda”, os 

Trabalhos a Mais constantes das informações n.ºs 111 - 2009 e 116 – 2009, do 

Departamento de Planeamento, Concepção, Execução e Gestão Urbanística, no 

valor total de 8.456,65€. ------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ANÁLISE DE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRÉDIO ------------------------- 

--------- Analisada a proposta apresentada e a avaliação feitas pelos respectivos 

serviços ao prédio em causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir, a 

Estela Maria Aguiar Seabra da Cruz, pelo valor de 17.000,00, o prédio urbano 

incrustado no Parque da Alta Vila (entre o portão principal e o torreão), com o artigo 

matricial nº 0818. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- RASTREIOS AUDITIVO E OCULAR  --------------------------------------------------- 

--------- APRECIAÇÃO DE PROPOSTA ---------------------------------------------------------- 

--------- Foram apresentados, a seguir, pedidos de autorização para a realização 

de dois rastreios gratuitos, um visual e outro ocular, na área do município, com 

isenção do pagamento de taxas. ------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir as 

pretensões, aplicando-se esta decisão a todos os pedidos idênticos que venham a 

ser apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- TOPONÍMIA ----------------------------------------------------------------------------------  

--------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS EM RUAS DE 

FERMENTÕES E SANTA RITA, NA FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA. ------ 

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

Freguesia de Valongo do Vouga, às Ruas que se encontram assinaladas nas 

plantas topográficas, arquivadas, no sistema informático, junto à Ordem de 

Trabalhos referente a esta reunião, os seguintes topónimos: --------------------------

EM SANTA RITA ---------------------------------------------------------------------------------------

Da rua do Apeadeiro para Norte, sem saída – Travessa da Linha; ----------------------

FERMENTÕES -----------------------------------------------------------------------------------------

Da Rua do Bussaco para Poente, sem saída – Beco das Cavadinhas; -------- 

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

--------- Dada a urgência que se reveste o mesmo, uma vez que o assunto tem que 

ser dado a conhecer ao executivo até ao final do ano de 2009, o Sr. Presidente 

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, 
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que se inclua, na Ordem de Trabalhos desta reunião, o assunto que se segue –

tendo os membros do executivo deliberado por unanimidade aceitar a urgência: ----

---------- DONATIVOS EFECTUADOS NOS TERMOS DA LEI Nº 53- A/2006, DE 

29/12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- CONHECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Executivo tomou conhecimento dos donativos abaixo 

discriminados, concedidos à Autarquia ao abrigo do art. 56º - C, da Lei nº 53-

A/2006, de 29 de Dezembro, pelas Sociedades que se mencionam, destinados a 

comparticipar iniciativas nas áreas da cultura e da educação: -----------------------------

--------- PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PETROGAL, S.A. – 2.500,00€; ---------------

--------- OLIVEIRA MARTINS & C. S.A. – 1.500,00€; ------------------------------------------

--------- ROSAS CONSTRUTORES, S.A. – 1.500,00€; ---------------------------------------

--------- GARAGEM JUSTINO J. SANTOS, LDª. – 400,00€ ----------------------------------

--------- VITOR GUIMARÃES & FILHOS, S.A. – 600,00€ ------------------------------------

--------- CAETANO AUTO – COMERCIO DE AUTOMÓVEIS – 575,00€ -----------------

--------- AJAP – AUTOMÓVEIS, LDª – 100.00€ -------------------------------------------------

--------- PETERCAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS – 100,00€ ---------------------------

--------- RAMOS E BIDARRA, LDª – 600,00€ ----------------------------------------------------

--------- MIGUEL FERNANDO ALA SILVA – 300,00€ -----------------------------------------

--------- MIGUEL BATISTA SILVA – 300,00€ ----------------------------------------------------

--------- AUTOLAB – LABORATÓRIO AUTO, LDª – 500€ ------------------------------------

--------- CRÉDITO AGRICOLA BAIXO VOUGA, CRL – 3.000,00€ -------------------------

--------- CREDITO AGRICOLA BAIXO VOUGA, CRL – 3.000,00€ -------------------------

--------- INSPEÁGUEDA – SOCIEDADE INSPECÇÕES AUTOMÓVEIS – 1.000,00€ 

--------- INSPEÁGUEDA – SOCIEDADE INSPECÇÕES AUTOMÓVEIS – 1.000,00€ 

--------- ELECTRO SPORT REPARAÇÕES ELECTRICAS – 1.000,00 – 1.000,00€. -

--------- BEBIVENDE – REVENDEDORA DE BEBIDAS – 7.000,00€ ---------------------

----------PECOL – SISTEMAS DE FIXAÇÃO, S.A. – 3.000,00€ -----------------------------

--------- GRADE & NETO, LDª – 8.172,00€ ------------------------------------------------------- 

------- Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou 

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

PALMIRA GASPAR ALBINO DE CAMPOS CRUZ, Directora de Departamento 

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


