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ACTA NÚMERO 10/08 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2008. 

 

 

--------- Aos quinze dias do mês de Maio do ano 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 DA 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, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. --

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

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

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

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

comunicar a forma como decorreu a sua participação no evento realizado na 

Alemanha, sobre ambiente e reciclagem de resíduos sólidos urbanos. -----------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou que, na passada segunda-feira, 

recebeu, em Lisboa, o prémio de Boas Práticas no Sector Público, promovido 

pela Deloitte e o Diário Económico, que se destina a premiar as entidades que 

se têm destacado com projectos ou resultados positivos para a gestão de 

recursos e qualidade de serviços, tendo sido atribuído, no caso de Águeda, o 

1.º prémio da categoria Gestão Financeira, com o projecto “Gestão Financeira 

– Pela Transparência”. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador Carlos Franco, que interveio a seguir, felicitou a 

Câmara pelo prémio recebido, acrescentando que é sempre bom ver 

reconhecido e premiado um trabalho que se desenvolveu. ---------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Franco chamou 

a atenção para a forma como está a ser feita a recolha de lixo na freguesia de 

Valongo do Vouga, que, pelo que tem visto e pelas queixas dos moradores, 

não se estará a cumprir a periodicidade recomendada, nomeadamente junto 

ao edifício da Junta de Freguesia, originando contentores cheios durante dias, 
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e lixo pelo chão, que, além do mau aspecto, atenta contra a saúde pública. ----

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

seu regozijo pelo prémio que foi atribuído ao Município e felicitou todos os 

envolvidos no projecto que culminou num trabalho reconhecido, que considera 

demonstrativo de que Águeda vai na vanguarda das outras Câmaras do País, 

e fez votos para que o trabalho desenvolvido seja colocado à disposição dos 

munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o mesmo Sr. Vereador, disse que, na sua perspectiva, a 

Câmara deve desenvolver sempre uma atitude pró-activa e seria útil se tivesse 

ao seu serviço um Director Comercial, aliás, segundo disse, ideia que havia já 

lançado em tempos. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Almeida disse 

que gostaria de saber quantos processos de obras particulares entraram este 

ano na Câmara Municipal, quantos foram decididos e quanto tempo demorou 

essa decisão, acrescentando que gostaria, também, de saber quais as obras 

que foram candidatadas ao programa QREN e se se prevê a inclusão de 

quaisquer outras candidaturas. ---------------------------------------------------------------

--------- Disse, também, o Sr. Vereador Carlos Almeida que não achou bem 

que se alterasse a reunião que deveria ter sido realizada no passado dia 17 de 

Abril, sem que tivesse havido um prévio contacto com os Vereadores por 

forma a que a mesma fosse adiada para dia e hora que não coincidisse com 

os seus compromissos profissionais, terminando a sua intervenção por 

perguntar ao Sr. Presidente se a Câmara já tinha um “Painel de Bordo” para a 

gestão financeira. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente interveio a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que, depois 

de se congratular pelo prémio atribuído, disse que, e sendo sua opinião que a 

Câmara está a pôr um grande empenho na criação das novas zonas 

industriais, gostaria de saber quantas indústrias têm encerrado no concelho, 

se houve uma redução ou um aumento de unidades em actividade, que 

estratégia existe para as novas zonas industriais, que tipo de indústrias se 

pretende venham a ser implantadas naqueles locais e que incentivos se vão 

dar a essas indústrias. --------------------------------------------------------------------------

--------- A finalizar a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso lembrou 

algumas obras de arquitectura emblemáticas existentes no Concelho, 

projectadas por arquitectos de renome, para sugerir que a Câmara sinalizasse 
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essas mesmas obras e elaborasse um roteiro, uma espécie de Percurso das 

Arquitecturas Modernas, que permitisse a sua fácil localização pelas pessoas 

interessadas na sua apreciação. -------------------------------------------------------------

------- Retomando o uso da palavra o Sr. Presidente, relativamente ao prémio 

atribuído à Câmara Municipal, disse que ele é o resultado do grande esforço 

dos funcionários, que se ultrapassaram a eles próprios, acrescentando que, 

neste momento, a Câmara Municipal de Águeda tem um trabalho que foi 

reconhecido mas que, ainda, não é perfeito; a contabilidade analítica está em 

funcionamento, acrescentou o Sr. Presidente, e está-se a trabalhar no Painel 

de Bordo. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à alteração da reunião do dia 17 de Abril, o Sr. Presidente 

informou que não havia forma de a fazer nesse mesmo dia, por ser o dia do 

encerramento das Jornadas Autárquicas, onde participariam Membros do 

Governo, e que o facto de não se ter contactado pessoalmente os Srs. 

Vereadores, tendo em vista acertar o melhor dia para a realização da reunião, 

foi um lapso que se vai procurar não repetir. ---------------------------------------------

-------- Relativamente às obras particulares, o Sr. Presidente informou que em 

termos de resposta a Câmara de Águeda é das poucas do país que responde 

antes dos prazos, havendo alguns procedimentos, como a Licença de 

Utilização e a Comunicação Prévia, no caso de existência de loteamento, que 

têm resolução na hora. -------------------------------------------------------------------------

------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente disse que, também, 

concorda com a existência de um Director Comercial mas que, primeiro, é 

preciso criar condições para ele poder desenvolver a sua actividade, e que a 

atribuição de prémios, como o que hoje foi anunciado, é um incentivo para se 

prosseguir os melhoramentos. ----------------------------------------------------------------

--------- A propósito das zonas industriais, o Sr. Presidente referiu que é uma 

realidade que algumas indústrias têm encerrado no concelho, mas que, 

também, muitas outras têm sido criadas e que mais de 50 empresários já 

manifestaram a intenção de se instalarem nas novas zonas industriais. ----------

--------- Sobre as candidaturas ao QREN, o Sr. Presidente deu conhecimento 

que a Câmara pretende acrescentar, ainda, candidaturas para os Parques 

Empresariais, Pistas Cicláveis, Centro de Arte e Intervenções na Pateira 

(Fluviário e Percurso Pedonal). ---------------------------------------------------------------

--------- A seguir, interveio o Sr. Vereador Jorge Almeida, para dizer que já teve 
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conhecimento, pela comunicação social, das situações que têm corrido menos 

bem em Valongo do Vouga com a recolha de lixo, e passou a explicar que, de 

acordo com o que está contratualmente estabelecido, o lixo tem que ser 

recolhido três vezes por semana e, embora se reconheça que os contentores 

referidos não têm a melhor localização, se vai tornar público os dias da recolha 

e solicitar à população que, quando isso não for cumprido, alertem a Câmara 

ou a ERSUC para essa situação. ------------------------------------------------------------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara manifestou o 

seu regozijo pelo título de campeões distritais alcançado pela equipa de 

iniciados do Centro Cultural de Barrô. ------------------------------------------------------ 

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

---------- O Sr. Presidente e o Sr. Vereador Carlos Almeida abstiveram-se desta 

votação por não terem estado presentes na reunião a que a mesma diz 

respeito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PESSOAL -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar o 

montante da caução a prestar pelos funcionários, não integrados na carreira 

de tesoureiro, com direito a Abono para Falhas, na importância 

correspondente a dois meses daquele Abono. -------------------------------------------

-------- Foi, também, deliberado, por unanimidade, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos, concordar com o proposto no processo de averiguações n.º 2/2008 

e com a consequente instauração do Processo Disciplinar ao funcionário a que 

o mesmo se refere. Tendo sido deliberado, neste âmbito, e também por 

unanimidade, conceder poderes ao Sr. Presidente para nomear um instrutor 

externo aos serviços para instruir o referido processo disciplinar, e, ainda, 

mandatá-lo para instaurar procedimento de contratação tendo em vista 

escolher um jurista para desempenhar estas funções de instrutor disciplinar 

quando entendido necessário. ---------------------------------------------------------------- 

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

--------- Com base no programa de Apoio ao Associativismo, a Câmara, a 

seguir, deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros: ---

--------- À LAAC – Secção Gimnodesportiva, um subsídio no valor de 6 
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220,00€, distribuído pelas seguintes componentes: ------------------------------------

--------- Apoio aos praticantes desportivos – 3.770,00€; --------------------------------

--------- Apoio aos Agentes Desportivos nos Escalões de Formação (quadro 

técnico) – 950,00€; -------------------------------------------------------------------------------

--------- Apoio aos Agentes Desportivos nos Escalões de Formação (quadro 

clínico) – 250,00€; --------------------------------------------------------------------------------

--------- Manutenção de Instalações – 1.250,00€ -----------------------------------------

--------- À FANFARRA DA CERCIAG, um subsídio no valor de 960,00€, 

destinado a comparticipar a sua viagem a Alemanha; ---------------------------------

--------- AO CLUBE DE PESCA DESPORTIVA “OS TRUTAS”, um subsídio no 

valor de 1 000,00€ sendo 500,00 € destinados a apoio aos praticantes 

desportivos e outros 500,00€ destinados à manutenção das instalações. --------

--------- À ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA “OS SERRANOS”, um subsídio no 

valor de 890,00 €, destinado a comparticipar a sua viagem a Bourges 

(França), para participar no Festival de Folclore – Bourges 2008. ------------------

--------- AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AGUADA DE CIMA, um 

subsídio no valor de 90,50 €, destinado a comparticipar o curso de 

Alfabetização para Adultos que aquele Agrupamento de Escolas está a levar a 

efeito sobre orientação da DREC. ----------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade, autorizar seja 

efectuada, no âmbito do contrato de aquisição de serviços de recolha e 

tratamento de águas residuais celebrado com a SIMRIA, uma despesa no 

valor total de 570.592,10 €. -------------------------------------------------------------------- 

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

--------- A seguir, tendo em vista as razões invocadas pela firma adjudicatária e 

o parecer emitido pelo técnico responsável pelo acompanhamento da obra, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo para a 

conclusão dos trabalhos da empreitada de Construção da Biblioteca Municipal, 

por um período de 90 dias, devendo as obras estarem concluídas até ao dia 

28 do próximo mês de Julho. ------------------------------------------------------------------ 

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

--------- RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE INFRAESTRUTURAS -------------------

--------- Presente um pedido de recepção provisória das obras de urbanização, 
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relativas à Operação de Loteamento sito no Lugar de Póvoa da Carvalha, na 

Freguesia de Recardães, pertencente a BASBRAN - SOCIEDADE 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede no Lugar de Catraia de Assequins, na 

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

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, receber, provisoriamente as 

obras em causa uma vez que, efectuada a respectiva vistoria, todas as infra-

estruturas, se encontravam em condições de serem recebidas. --------------------

--------- PROPOSTA DE ÓNUS DE RENÚNCIA -----------------------------------------

--------- A seguir foi presente o processo n.º 128/98, em nome de FRANCISCO 

JOSÉ GOMES LOPES, residente  no Lugar de Casal d'Álvaro, na Freguesia 

de Espinhel, no qual o requerente se propõe efectuar um Ónus de Renúncia 

relativamente a um anexo/garagem, sito no referido Lugar de Casal d'Álvaro, 

que pretende seja legalizado. -----------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a legalização das obras em apreço, na condição de ser feito Ónus de 

Renúncia das mesmas. -------------------------------------------------------------------------

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

--------- BRUNO MIGUEL ALMEIDA GOMES (Proc.º N.º 458/07), residente na 

Rua do Passal, na Freguesia de Recardães, solicita, ao abrigo do art. 6.º do 

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

licença para construção de uma habitação a levar a efeito na referida freguesia 

de Recardães. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisados os elementos apresentados conclui-se que a pretensão se 

enquadra no disposto do art. 6.º, do Regulamento e Tabela de Taxas pelo que 

foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido devendo o requerente 

pagar, pela licença em causa, a importância de 610.82 €, em virtude de ter 

uma redução na taxa de 60%. ---------------------------------------------------------------- 

--------- 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 



 7 

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

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

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

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

seguintes isenções de taxas: ------------------------------------------------------------------

--------- CIRCO MÉRITO – As referentes à ocupação de terrado, do 

fornecimento de água, de contentores de lixo e da aplicação de placas 

publicitárias e para os espectáculos. --------------------------------------------------------

--------- GRUPO FOLCLÓRICO DA REGIÃO DO VOUGA – As referentes ao 

licenciamento dos espectáculos a realizar nos dias 16 a 25 do corrente. ---------

--------- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ASSEQUINS – RANCHO 

REGIONAL DO CABO – As referentes à realização de um Festival de Folclore 

e licença de Ruído, a levar a efeito nos próximos dias 30 e 31. ---------------------

--------- D’Orfeu – Associação Cultural – As referentes à realização de um 

espectáculo, licença de ruído e vistoria. ----------------------------------------------------  

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

---------Presente, a seguir, um requerimento através do qual é solicitado o 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento Jotta’s Bar, Lda. 

sito em Aguada de Cima, para poder estar aberto até às 04:00 horas do 

próximo dia 24. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Analisado todo o processo a Câmara deliberou, por unanimidade, 

delegar competências no Sr. Presidente para negociar o valor da 

indemnização a propor à firma Sagomar – Construção Civil e Imobiliária, Lda. 

com vista a estabelecer um acordo com a respectiva firma, no âmbito da 

Acção de Indemnização que a mesma moveu contra o Município. ----------------- 

--------- PARTE PÚBLICA DA REUNIÃO --------------------------------------------------

--------- Neste período da reunião usou da palavra o Sr. Augusto Semedo que 

teceu várias considerações acerca do Metropolitano de Superfície e sobre o 

desporto em geral e a sua importância para a população. ----------------------------

--------- O Sr. Presidente prestou as informações perante as dúvidas colocadas 

e transmitiu algumas informações sobre os assuntos abordados. ------------------ 
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--------- Eram vinte horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

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

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

  

 

 


