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ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 4 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2008. 

 

 

 

--------- Aos vinte e um dias de Fevereiro de dois mil e oito, 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 Srs. 

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA 

DA GRAÇA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS 

FILIPE CORREIA DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e 

CARLOS JORGE PICADO FRANCO. ------------------------------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, o Director do Departamento 

Administrativo e Financeiro, Carlos Manuel Barroso Barreira Guerra. --------------

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

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

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

---------- Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas várias intervenções, 

tanto pelo Sr. Presidente como pelos Srs. Vereadores, acerca da actividade 

municipal, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador Carlos Franco informou que no Parque de 

Estacionamento da Chaminé existe um grande buraco que pode afectar a 

segurança das viaturas que ali circulam e estacionam. ---------------------------------

--------- A seguir, o mesmo Sr. Vereador, referiu-se à circulação, na linha do 

Vale do Vouga, de composições de alta velocidade, para lembrar a 

necessidade de se tomarem medidas para acautelar a segurança nas 

travessias da referida via férrea, principalmente nas passagens de nível sem 

guarda. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Franco falou 

dos semáforos junto ao Hospital, para dizer que a Câmara deve diligenciar, 

junto da empresa encarregue da manutenção deste equipamento, a alteração 

dos tempos destinados a cada sinal, porque entende que o tempo destinado ao 

sinal amarelo é diminuto, passando, por vezes, do verde para o vermelho, o 

que constitui um perigo, tanto para as viaturas que circulam como para os 
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peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Sr. Vereador Carlos Almeida, que interveio a seguir, solicitou 

informações acerca do processo do Parque Eólico levado a efeito pela 

empresa Gamesa. --------------------------------------------------------------------------------

----------- Continuando os trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso interveio 

para dizer que entende que esta reunião foi convocada ilegalmente porque já 

passavam duas horas da hora limite prevista para o efeito quando recebeu a 

respectiva Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------

--------- De seguida, a mesma senhora Vereadora falou do pedido que fez ao 

Sr. Presidente para que a data da última reunião do Executivo fosse alterada, 

por impedimento de participação de dois Vereadores, que tinham 

compromissos inadiáveis nesse dia, não tendo essa solicitação sido atendida 

pelo Sr. Presidente, que alegou a necessidade de se realizar a reunião nesse 

dia por motivos de prazos a cumprir relativamente a assuntos a submeter à 

Assembleia Municipal, o que diz não ver confirmado na respectiva Ordem de 

Trabalhos, pelo que não entende a atitude do Sr. Presidente. ------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso 

referiu as obras em execução no muro do rio Águeda, para questionar o Sr. 

Presidente acerca das medidas tomadas relativamente àquela obra, 

nomeadamente o Estudo de Impacto Ambiental e o Projecto de Execução 

adequados às características e condicionantes daquele muro. -----------------------

---------- A terminar a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso quis 

saber porque é que o assunto da ACASA não foi agendado para esta reunião, 

uma vez que lhe foi dito que foi retirado de anterior reunião por não estarem 

presentes os Vereadores eleitos na lista do P.S.D. --------------------------------------

--------- Ouvidas as anteriores intervenções, usou da palavra o Sr. Presidente 

que passou a responder a cada uma das questões colocadas: ----------------------

--------- Acerca do pedido de adiamento da reunião, informou que já foi 

duramente criticado por ter faltado a uma reunião, quando o fez para tratar, fora 

do Concelho, de assunto importante para o município e que cada Vereador, se 

não puder participar em uma ou mais reuniões, tem sempre a possibilidade de 

pedir a suspensão de mandato, por período inferior a trinta dias, e ser 

substituído nas suas funções. ------------------------------------------------------------------

-------- Quanto ao assunto que informou ter que ser submetido à apreciação da 

Assembleia Municipal, o que impedia a alteração da reunião, dada a sua 
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urgência em ser apreciado pelo Executivo Municipal, informou que se trata do 

processo de construção de Habitações a Custos Controlados em Vale 

Domingos que, como é sabido, consta da Ordem de Trabalhos da próxima 

sessão da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------

---------- A propósito da reconstrução do muro do rio informou que é 

convencimento da Câmara Municipal que foram tomadas, tanto pela CCDRC 

como pelo INAG, todas as medidas para acautelar a sua segurança e a 

funcionalidade em situação de cheia. --------------------------------------------------------

----------- Relativamente à questão das passagens de nível, informou que ainda 

hoje assinou um ofício para a REFER acerca do fecho de algumas delas e 

automatização de outras. -----------------------------------------------------------------------

---------- Referindo-se aos votos formulados, no início do ano, pela Sr.ª 

Vereadora Paula Cardoso, o Sr. Presidente disse que concorda com todos eles 

mas entende que a Sr.ª Vereadora foi pouco ambiciosa, porque ele teria feito, 

também, votos para a certificação da autarquia, para a revisão do Plano 

Director Municipal, para a construção do Açude, para a venda de terrenos 

infraestruturados para implantação de empresas, para o início do processo de 

construção de habitações a custos controlados, para o inicio do processo de 

construção do Centro de Arte, para o inicio do processo da construção de um 

estacionamento subterrâneo, para o inicio do processo de construção de um 

canal na baixa de Águeda, para a certificação do processo de alimentação nas 

escolas e para a colocação de computadores em todos os Jardins de Infância. -

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente expressou o seu 

desejo de que, caso se concretize a execução da Via Rápida Águeda/Aveiro, o 

P.S.D. não venha desvalorizar aquela obra, que há longos anos é solicitado 

como prioridade para o Município, como fez com a construção dos Parques 

Industriais. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, referiu-se ao Parque Eólico que a firma 

Gamesa se propunha construir no Concelho de Águeda para dizer que, em 

tempos, propôs aos Vereadores eleitos pelo P.S.D. que desenvolvessem o 

processo do modo que entendessem, por forma a que o assunto fosse 

resolvido, mas que ainda bem que não aceitaram porque a única medida que 

teriam tomado era enviá-lo para Tribunal, o que não é a forma habitual do 

Executivo resolver os seus problemas. ------------------------------------------------------

--------- Continuando no mesmo assunto, o Sr. Presidente informou que foram já 
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pedidas diversas informações sobre a forma como o processo foi conduzido, 

que foi estudado pormenorizadamente o contrato oportunamente celebrado, 

que não contempla qualquer cláusula de indemnização no caso de 

incumprimento, e que foram contabilizados todos os proventos que aquela 

infra-estrutura traria para o concelho concluindo-se que estes seriam muito 

inferiores aos dois milhões de Euros mencionados pelo Sr. Vereador Carlos de 

Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A concluir este assunto, o Sr. Presidente disse que, perante todos estes 

factos, e não reconhecendo incompetência ao Sr. Vereador Carlos de Almeida, 

entende que os problemas que tem levantado e as culpas que tem vindo a 

assacar ao Executivo em permanência só pode ser terrorismo politico, porque o 

processo se está a desenvolver da melhor forma que se entendeu, por via do 

diálogo, não se descartando a hipótese do seu envio para Tribunal, se não se 

alcançar o desfecho desejado, porque é um assunto que não prescreve e a 

qualquer altura o Tribunal poderá atribuir a Águeda o que Águeda tem direito 

de acordo com o contrato celebrado. --------------------------------------------------------

-------- Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Presidente fez alguns 

comentários a propósito de uma entrevista que o Sr. Vereador Carlos de 

Almeida deu a um Órgão de Comunicação Social do concelho, em que fez 

referencias à equipa escolhida para gerir a Câmara. ------------------------------------

--------- Ouvidas as anteriores intervenções, o Sr. Vereador Carlos Almeida 

informou que quando se referiu à equipa escolhida para gerir a Câmara se 

estava a referir aos Vereadores a Tempo Inteiro e não aos elementos da lista 

colocada a votação. ------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o mesmo Sr. Vereador 

comunicou que o repto que lhe foi lançado acerca do Parque Eólico, em 

reunião realizada em Maio do ano passado, foi que indicasse empresas que 

estivessem habilitadas a fazer a medição dos ventos, o que apresentou na 

reunião seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------        

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

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

--------- Os Srs. Vereadores Paula Cardoso e Carlos de Almeida abstiveram-se 
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da votação por não terem estado presentes na reunião a que a presente Acta 

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

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

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

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

subsídio à Irmandade do Senhor dos Passos, no valor de 2.350,00 €, 

destinados a comparticipar as despesas com a contratação da Banda Musical 

que irá participar na cerimónia da Procissão do Senhor dos Passos. -------------- 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO -------------------------- 

--------- APROVAÇÃO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO -------------------- 

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

aprovar os seguintes horários de funcionamento para os respectivos 

estabelecimentos: --------------------------------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE CONSERTO DE ROUPA – sito no Centro 

Comercial AGATA, para funcionar também ao Domingo; -----------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE MERCEARIA – sito no Beco, Freguesia de 

Macinhata do Vouga, para funcionar ao Domingo e encerrar à Segunda-Feira; 

--------- ESTABELECIMENTO DE CAFÉ – sito em Beco, Freguesia de 

Macinhata do Vouga, para funcionar entre as 8:00H e as 2:00H e encerrar à 

Segunda Feira; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE MINI-MERCADO – sito em Cabanões, para 

funcionar de Segunda a Sábado das 07:30H às 20:00H e ao Domingo das 

07:30H às 13:00H. -------------------------------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE CAFÉ SNACK–BAR – sito na Rua José 

Bernardino Duarte, em Mourisca do Vouga, para funcionar de Segunda a 

Domingo das 08:00H às 03:00H; -------------------------------------------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE BAR – sito em Aguada de Cima, para 

funcionar, no próximo dia 23 de Fevereiro, até às 04:00H. ---------------------------

--------- ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

PROTECÇÃO E SEGURANÇA – Sito na Rua da Misericórdia, em Águeda, 

para funcionar de Segunda a Sábado entre as 8:00H e as 18:30 e encerrar, 

para almoço, das 12:30H às 14:00H. -------------------------------------------------------

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

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

---------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as 
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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 retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

eventualmente existentes, nos termos do disposto no n.º 227.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 02 de Março: ---------------------------------------------------------------------

---------- ABERTURA E TOUT-VENANT DA ESTRADA DO ALTO GIESTAL / 

TOURAL, FREGUESIA DE LAMAS DO VOUGA; ---------------------------------------

--------- ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAUDELINO MIRANDA 

/ MUROS, FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA; -------------------------------

--------- TRABALHOS A MENOS -------------------------------------------------------------

--------- Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização de Trabalhos a menos na empreitada de 

Pavimentação da Rua e Bairro do Amainho, na Freguesia de Borralha, no 

valor de 8.657,87€. ------------------------------------------------------------------------------

---------- INSTALAÇÃO DE CIRCO ---------------------------------------------------------- 

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

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

taxas devidas pela instalação do Circo México na área da cidade. ----------------- 

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

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO ------------------------------------------------------- 

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

depois de analisar o parecer emitido pela Divisão de Acção Social, Educação 

e Juventude, proceder, gratuitamente, à ligação, à rede pública de 

saneamento, dos esgotos da habitação do agregado familiar de Maria de 

Fátima Sousa Teixeira, sita na Rua Fonte do Nabal, em Forcada, Freguesia de 

Aguada de Cima. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- REALOJAMENTO DE MUNÍCIPE ------------------------------------------------- 

--------- Face ao descrito no parecer emitido pela Divisão de Acção Social, 

Educação e Juventude, a Câmara deliberou, por unanimidade, realojar a 

munícipe Maria da Conceição Marques Pires Coelho, residente em habitação 

junto ao antigo Matadouro, no apartamento T2 8.º B, sito na Torre da 

Providência, propriedade do Município, uma vez que o local onde habita se 
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encontra degradado, inadequado ao espaço envolvente e com problemas ao 

nível do fornecimento de energia eléctrica. ------------------------------------------------ 

--------- REGULAMENTO INTERNO SOBRE FARDAMENTOS E EPI'S --------- 
---------Analisada a Acta da reunião realizada para divulgação e esclarecimento 

do Regulamento Interno sobre Fardamentos e EPI’s, em que participaram 

pessoal dirigente e o porta-voz dos representantes dos trabalhadores para a 

área de segurança, higiene e saúde no trabalho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, para o referido Regulamento, as seguintes alterações: -

--------- a) “Inserir na pág. 2 do Anexo II (Fardamento), um campo referente à 

categoria profissional/função: Encarregado Geral e Encarregado indicando o 

Fardamento “Tipo” constituído pelo: Blusão, Calças, Pólos de Manga Curta e 

de Manga Comprida, Boné, Parka e Calças Impermeáveis; --------------------------

--------- b) O número 6 do artigo 9.º (Obrigações do Utilizador) do 

Regulamento, passa a ter a seguinte redacção: “O Fardamento e os EPI´s são 

de uso exclusivo para as horas de serviço ao Município, ressalvando-se a 

possibilidade, e apenas no que diz respeito ao Fardamento, de os 

trabalhadores poderem, se assim o entenderem, estarem fardados no trajecto 

de ida e de regresso, da residência ao local de trabalho e vice-versa, bem 

como durante o período de refeição.”--------------------------------------------------------

--------- c) O número 2 do art. 14.º do Regulamento será reformulado, 

acrescentando-se da seguinte forma: “ (…) e sem prejuízo do estipulado no 

número 6 do artigo 9.º.”. ------------------------------------------------------------------ -----

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

------- TRANSFERÊNCIA DE VERBA ------------------------------------------------------

------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 

Junta de Freguesia de Águeda, nos termos do Acordo de Apoio Financeiro 

que foi presente e aprovado, a quantia de 20.000,00 €, destinada a 

comparticipar a obra de ampliação do seu armazém. ----------------------------------

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

---------- Neste mesmo ponto da Ordem de Trabalhos, foi deliberado, por 

unanimidade, delegar, na Junta de Freguesia de Águeda, a competência para 

a realização do Arranjo Urbanístico dos Largos de S. Simão e do Castanheiro, 

no lugar de Maçoida, naquela Freguesia, mediante Protocolo que foi presente 
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e aprovado. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- EMPRÉSTIMOS ------------------------------------------------------------------------

--------- CONTA CAUCIONADA --------------------------------------------------------------

---------Analisado todo o processo, nomeadamente as informações técnicas 

emitidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, por se ter considerado, das 

propostas apresentadas, a mais vantajosa para o município, contratar, no 

Banco Santander Totta, um empréstimo a curto prazo, no valor de 

800.000,00€, na modalidade Conta Caucionada e nas seguintes condições: ---

---------- Montante – 800.000,00€ (oitocentos mil Euros); ------------------------------ 

--------- Tipo de Crédito – Conta corrente; --------------------------------------------------

--------- Vencimento – 31/12/2008; -----------------------------------------------------------

--------- Indexante – Euribor a 1 mês; --------------------------------------------------------

--------- Periodicidade de juros – mensal; --------------------------------------------------- 

--------- Spread – 0,175%; ----------------------------------------------------------------------

---------- Comissões e despesas – Isento; -------------------------------------------------- 

--------- Sem arredondamentos. --------------------------------------------------------------- 

--------- OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------- 

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

--------- Seguidamente, foram presentes os seguintes pedidos de redução de 

taxas referentes a construção de habitação: ----------------------------------------------

---------- NUNO MIGUEL MATOS DE OLIVEIRA (Proc. N.º 580/07), residente 

na Rua da Póvoa, n.º 8, no Lugar e Freguesia de Travassô, solicita, ao abrigo 

do art. 6.º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas 

referente à construção de habitação, sita no Lugar de Lameiro do Rêgo, na 

referida Freguesia de Travassô. --------------------------------------------------------------

--------- Analisados os elementos apresentados pelo requerente, verifica-se que 

a pretensão se enquadra no disposto do art. 6.º, do Regulamento e Tabela de 

Taxas pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido, 

sendo o valor a pagar 388,37€ em virtude de ter uma redução na taxa de 

70%.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PEDRO JOSÉ MELO FERREIRA (Proc. N.º 586/07), residente na Rua 

da Lavoura, na Freguesia do Préstimo, solicita, ao abrigo do art. 6.º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à 

construção de habitação, sita no Lugar de À-dos-Ferreiros, na referida 
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Freguesia do Préstimo. -------------------------------------------------------------------------

---------- Analisados os elementos apresentados pelo requerente, verifica-se 

que a pretensão se enquadra no disposto do art. 6.º, do Regulamento e Tabela 

de Taxas pelo que o Executivo deliberou, por unanimidade, deferir a 

pretensão, pelo que o valor a pagar será de 173,56€ em virtude de ter uma 

redução na taxa de 80%. -----------------------------------------------------------------------

--------- INTERVENÇÃO DOS MUNÍCIPES ------------------------------------------------

--------- Neste período da reunião usaram da palavra vários munícipes, em 

representação da Assembleia de Compartes dos Baldios de Bolfiar, que 

solicitaram que os terrenos onde se situava o aterro sanitário seja considerado 

baldio e passado para a posse da referida Assembleia de Compartes. -----------

--------- O Sr. Presidente transmitiu aos presentes, após esclarecimentos de 

ambas as partes, que a Câmara Municipal considera, até prova em contrário, 

aqueles terrenos como propriedade privada do Município, e que só os 

entregará se o Tribunal assim o decidir. --------------------------------------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente deu por encerrada a 

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

Director do Departamento Administrativo e Financeiro, redigi e subscrevo. ------- 

 


