
ACTA NÚMERO 1/08 DO EXECUTIVO MUNICIPAL, 
REALIZADA NO DIA 3 DE JANEIRO DE 2008. 

 

--------- Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, no Salão Nobre dos 

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

presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA — por ausência 

do Sr. Presidente da Câmara, que se encontra a gozar um período de férias — 

e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA 

DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTÓNIO MANUEL 

ALMEIDA TONDELA.-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 
--------- Neste ponto de antes da ordem do dia o Sr. Vice-Presidente começou 

por desejar a todos os presentes um óptimo ano de 2008. ---------------------------

-------- Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, 

principiou por, em seu nome e em nome do P.S.D., formular desejos de bom 

ano para o Executivo Municipal, para a Comunicação Social e para todos 

Colaboradores e Funcionários Municipais. ------------------------------------------------

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

apresentou, como desejos para o novo ano, que a Câmara resolva os 

seguintes assuntos, que considera necessários e prioritários: -----------------------

--------- Aprovação da Carta Educativa; -----------------------------------------------------

--------- Resolução do processo do Centro Municipal de Canoagem; ---------------

--------- Conclusão do processo de Expropriação do imóvel sito na rua 15 de 

Agosto, cuja demolição se torna indispensável para a correcção daquela via; --

--------- Execução do muro do Rio Águeda, ------------------------------------------------

--------- Conclusão da Biblioteca Municipal; ------------------------------------------------

--------- Reparação e beneficiação do Tribunal; -------------------------------------------

--------- Execução da Barragem da Redonda; ---------------------------------------------

--------- A juntar aos seus desejos, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso comunicou, 

também, a esperança de ver concretizadas, neste novo ano, as seguintes 
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aspirações: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que não se perca o Serviço de Urgências no Hospital e que se pugne 

por condições condignas, tanto para os profissionais como para os utentes; ----

--------- Que se faça uma revisão do Programa de Apoios ao Associativismo 

Desportivo, de forma a corrigir algumas lacunas que o mesmo apresenta; ------

--------- Que se defina a construção de um Centro Coordenador de 

Transportes; ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que se concretize a construção de uma Via Rápida entre Águeda e 

Aveiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que a Câmara de Águeda adquira um maior peso politico junto do 

poder central e beneficie de maiores apoios do QREN; -------------------------------

--------- Relativamente à intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, o Sr. 

Vice-Presidente comunicou que a Barragem na Redonda é uma obra que será 

executada através de projecto em desenvolvimento pela Associação dos 

Municípios do Carvoeiro – Vouga e que, por isso, não pode o Município de 

Águeda responder pela sua execução. -----------------------------------------------------

--------- Quanto aos restantes desejos, formulados pela Sr.ª Vereadora, o Sr. 

Vice-Presidente disse que os subscreve a todos e acredita na realização de 

muitos outros. -------------------------------------------------------------------------------------

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

desejar um bom ano a todos os presentes, perguntou para quando se prevê a 

conclusão da colocação do saneamento na Rua da Borralha a Vale Grande e 

alertou para a perigosidade de uma curva existente na rua das Almas da 

Areosa ao Passadouro, no lugar de Pousadouros, que, contrariamente ao que 

aconteceu com as outras duas existentes na zona, não sofreu qualquer 

intervenção, constituindo um perigo para a circulação no local. ---------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Almeida, a 

propósito da recente legislação que tem sido publicada sobre o funcionalismo 

público, perguntou se na Câmara existe Quadro de Excedentários. ---------------

-------- A seguir, o mesmo Sr. Vereador, quis saber que diligências foram 

entretanto tomadas relativamente ao processo de instalação de um Parque 

Eólico na Freguesia de Agadão, que a firma Gamesa, promotora do projecto, 

não obstante o acordo celebrado com a Câmara Municipal, fez deslocar para o 

Concelho de Tondela, com relevante prejuízo para o Concelho de Águeda. ---- 

--------- Continuando no mesmo assunto, o Sr. Vereador Carlos Almeida 
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lembrou a forma como decorreu todo o processo, as diligências e as 

intervenções que tem feito acerca do mesmo, e referiu, também, que ficou 

muito desgostoso com o que o Sr. Presidente tem dito sobre a falta de 

contributo dos Vereadores do P.S.D. para a resolução do problema, pois a 

única incumbência que recebeu foi a de apresentar um orçamento para a 

medição dos ventos, o que fez, ainda antes de pedir a suspensão de mandato, 

não podendo o Sr. Presidente atribuir a ninguém a culpa pela falta de uma 

resolução. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acrescentou, ainda, o mesmo Sr. Vereador, que urge resolver o 

problema e que se não se chegar a acordo com a firma promotora a Câmara 

deve enveredar pela via judicial. -------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vice-Presidente, que interveio a seguir, fez uma resenha de todo 

o processo e informou das diligências que se têm feito para resolver o 

assunto. Continuou a sua intervenção declarando que queria que ficasse claro 

que quando este Executivo chegou à Câmara Municipal já nada havia para 

resolver relativamente à colocação das torres no nosso concelho e lamentou a 

falta de acompanhamento deste processo pelo Executivo anterior, 

acrescentando que, agora, a única questão a resolver é saber se há 

efectivamente interesse para a Câmara Municipal em seguir a via judicial. ------

--------- Continuando no uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente informou que a 

rede pública de saneamento da rua que liga Borralha a Vale Grande não foi 

concluída devido a uma situação relacionada com a topografia do terreno, que 

obriga à colocação de equipamento elevatório no local. -------------------------------

--------- Quanto à curva dos Pousadouros, o Sr. Vice-Presidente informou que 

não foi a Junta de Freguesia que solicitou este tipo de intervenções, que visam 

garantir mais aderência aos veículos que circulam naqueles locais e que o 

processo foi desencadeado pelas situações verificadas em S. Martinho, que já 

foram entretanto resolvidas, onde a Junta propôs a colocação dumas manilhas 

sem que fossem alteradas as condições do piso, onde à semelhança de 

inúmeros arruamentos no concelho, não foi colocada camada de desgaste. 

Acrescentou, ainda o Sr. Vice Presidente que a referida curva dos 

Pousadouros deverá ser englobada numa empreitada que vai ser aberta para 

um arruamento muito próximo. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Seguidamente interveio o Sr. Vereador António Tondela, que principiou 

por desejar um bom ano a todos os presentes, aos funcionários, 
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colaboradores municipais e comunicação social. ----------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador manifestou a 

sua satisfação pelas obras que têm sido levadas a efeito nas escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, embora considere que ficaram aquém das 

necessidades, e chamou a atenção para outros melhoramentos, que considera 

da maior importância, como sendo a colocação de pontos de luz incidentes 

nos quadros da Escola P3 de Águeda, por uma questão de melhor visibilidade 

e poupança de energia, e a colocação de melhor iluminação nos recreios das 

escolas, uma vez que as aulas agora só terminam às 17 ou 18 horas, quando 

já está escuro. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca dos transportes escolares, o Sr. Vereador António Tondela 

disse que o que se passa em Barrô, em termos de falta de segurança, também 

se passa em Valongo do Vouga, pelo que a Câmara tem de estar atenta e não 

descurar este assunto, que é da maior importância. ------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Vereador António Tondela manifestou o desejo de neste 

novo ano ver aprovada a carta Educativa, a implementação célere do Plano 

Nacional de Leitura, a criação de espaços adequados para as Actividades de 

Enriquecimento Curricular, especialmente para as desportivas, a revisão do 

Plano de Segurança das Escolas, o melhoramento dos refeitórios escolares e 

a inauguração de outros já concluídos, nomeadamente o de Borralha, e a 

dinamização pela Câmara, em colaboração com as escolas, de cursos e 

projectos que possam ser frequentados pelos alunos nos interregnos dos 

períodos escolares. ------------------------------------------------------------------------------

--------- A finalizar a sua intervenção, o Sr. Vereador António Tondela deixou, 

ainda, expresso o seu desejo de que o Projecto Educativo para o Concelho 

venha a ser elaborado com a participação de todo o Executivo e que não 

aconteça como aconteceu com a Carta Educativa que foram surpreendidos 

com um documento já concluído. ------------------------------------------------------------ 

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos o executivo tomou 

conhecimento de uma recomendação da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda, para se fazerem algumas alterações no 

equipamento urbano da rua Luis de Camões, como seja a retirada das 

floreiras e a substituição dos postes de iluminação por aplicações laterais, por 

forma a permitir a normal circulação e a manobra da auto - escada daquela 

corporação em caso de incêndio naquela artéria da cidade. ------------------------- 
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--------- Continuando os trabalhos foi aprovada e assinada a Acta da reunião 

anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, 

aos Membros do Executivo. ----------------------------------------------------------------- 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO -------------------------- 
--------- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual Sofia Margarida 

Duarte Barbosa Campos solicita o seguinte horário de funcionamento para o 

estabelecimento de Discoteca e Bar, denominado “Tropicana”, sito na E.N. 1. -

---------Terças, Quartas, Quintas e Domingos das 22:00H às 04:00H. ------------ 

--------- Sextas e Sábados das 22:00H às 05:00H. --------------------------------------

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

G.N.R., a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 

indeferir o horário pretendido para as Sextas e Sábados, atendendo à 

conclusão do referido parecer da GNR e à circunstância determinante de o 

pretendido horário não se encontrar de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 

4.º, do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do Concelho 

de Águeda. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------- 
--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS ---------------------------

--------- De seguida, o executivo deliberou, por unanimidade, autorizar que 

sejam levados a efeito, nas empreitadas que se mencionam, os seguintes 

Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos: ---------------------------------------------------

---------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO MOINHO DO VENTO – Trabalhos a 

Menos no valor de 4.400,83 €; ----------------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BOAVISTA, NA FREGUESIA DE 

BELAZAIMA DO CHÃO – Trabalhos a Mais no valor de 141,50€ e Trabalhos a 

Menos no valor de 4.879,21 €. ----------------------------------------------------------------

--------- AUTOS DE REVISÃO DE PREÇOS ---------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, aprovar o 

Auto de Revisão de Preços n.º 2 da empreitada de Repavimentação da 

Estrada entre Oronhe e Casal D’Álvaro, com o valor de 1.521,36 €. ---------------

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

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS --------------------------------------- 

--------- No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, devolver, à LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima, a 

importância de 689,61 €, referente à taxa paga pelo licenciamento das obras 

de Ampliação de um Centro de Dia, sito no lugar de Canada, na Freguesia de 

Aguada de Cima, uma vez que se trata de uma Instituição de Solidariedade 

Social e, por isso, beneficia da isenção prevista no art. 4.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas em vigor no Município de Águeda. ----------------------------------- 

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

---------- A seguir foi presente um requerimento através do qual Luis Filipe dos 

Santos Vidal Martins solicita a redução do valor das taxas referentes à 

construção da habitação que pretende levar a efeito no Lugar de Covão, na 

Freguesia de Valongo do Vouga. ------------------------------------------------------------

---------- Analisado o respectivo processo e constatando-se que o requerente 

reúne as condições para o efeito, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar que as referidas taxas sejam reduzidas em 90%, ficando o 

requerente sujeito ao pagamento de 117.87 €, correspondente aos restantes 

10% do valor da taxa. --------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- Tendo em vista a urgência de que se reveste o assunto que se segue, 

o Sr. Vice-Presidente propôs a sua inclusão na Ordem de Trabalhos desta 

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

--------- Todos os Membros do Executivo reconheceram a urgência dos 

assuntos, pelo que, nos termos do Código do Procedimento Administrativo e 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se passou, de imediato, à sua 

apreciação: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- BARREIRAS ARQUETECTÓNICAS NA VIA PÚBLICA -------------------- 

--------- RAMPA DE ACESSO CONSTRUÍDA EM PASSEIO PÚBLICO ---------- 
--------- Levantada a questão da rampa de acesso, executada pelo Banco 

BCP/Millennium no passeio junto às suas instalações sitas na Praça do 

Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar aquela instituição 

bancária para retirar a referida rampa e, conforme projecto original, fazer o 

acesso às instalações, nomeadamente a rampa para deficientes, através da 

entrada do respectivo Centro Comercial. -------------------------------------------------- 

--------- Eram dezoito horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente deu 

por encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que 
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eu,                                 Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, redigi e subscrevo. ---------------------------------------------------------------- 
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