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MINUTA DA ACTA NÚMERO 9/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO DE 2008. 

 

---------Aos oito 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 JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, uma vez que o 

Sr. Presidente se encontra no estrangeiro em representação do município, e 

com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, 

JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- FALTAS ----------------------------------------------------------------------------------

-------- Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Vereador Carlos Almeida que, por motivos profissionais, não pôde participar 

na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- SUSPENSÃO DE MANDATO ------------------------------------------------------ 

--------- Analisado o requerimento apresentado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 77.º da Lei n.º 169/99, de 

11 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 

prorrogar, por mais cinquenta dias, a suspensão do Mandato de António 

Manuel de Almeida Tondela como Vereador no Executivo Municipal. ------------- 

--------- Estando presente o membro substituto, Carlos Jorge Picado Franco, de 

acordo com a lista do P.S.D. concorrente às ultimas eleições autárquicas, e 

sendo conhecida por todos os presentes a sua identidade e legitimidade, 

retomou as suas funções como Vereador. ------------------------------------------------ 

--------- Concretizada a substituição, o Sr. Vereador Carlos Franco disse que é 

com toda a flexibilidade e disponibilidade que aceita continuar a servir o 

município e que lamenta, apenas, ter faltado à última reunião do Executivo, 

mas que, quando lhe foi comunicada a alteração da data, já tinha 

compromissos assumidos, sendo seu entendimento que esta não foi a melhor 

forma de actuar porque não houve qualquer flexibilidade na marcação da 

reunião ou contacto prévio com os vereadores para estabelecer data e hora 
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que melhor conviesse a todos. --------------------------------------------------------------- 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos principiou por usar da palavra o 

Sr. Vice-Presidente para informar que o Município de Águeda foi contemplado 

com uma das sessenta novas equipas de sapadores Florestais projectadas 

para o ano de 2008, tendo sido a única autarquia do distrito de Aveiro que 

beneficiou desta mais valia. -------------------------------------------------------------------

--------- Acrescentou o Sr. Vice Presidente que com esta equipa especializada 

em fogos florestais e os meios e as infra-estruturas que já temos no concelho 

e, ainda, os mais três reservatórios de água que estão em construção nas 

freguesias com maior risco de incêndio – Agadão, Préstimo e Castanheira do 

Vouga – será um grande apoio para a defesa das florestas contra incêndios. --

--------- A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, quis saber se 

há alguma novidade relativamente ao Novo Mapa Judiciário e Tribunal de 

Águeda ou se já foi recebida, da parte da Secretaria de Estado da Justiça, 

qualquer resposta relativamente ao oficio que, oportunamente, lhe foi enviado 

pela Câmara a propósito deste assunto. ---------------------------------------------------

--------- De seguida a mesma Sr.ª Vereadora perguntou como decorrem as 

obras das margens do Rio Águeda, se as mesmas estão a ser levadas a efeito 

como o previsto ou se a última cheia, de alguma forma, prejudicou as obras. -- 

--------- O Sr. Vice-Presidente prestou as informações relativas às questões 

colocadas, tendo, sumariamente, referido todas as intervenções previstas para 

as margens do rio Águeda. -------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 Franco não participaram 

nesta votação por não terem estado presentes na reunião a que a Acta em 

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

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

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS --------------------------------------- 
--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, a requerimento 

do Secretariado Diocesano do Movimento da Mensagem de Fátima, 
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disponibilizar o serviço de um autocarro, gratuitamente, para transportar 

doentes idosos para um encontro – retiro, a nível nacional, que se vai realizar, 

no dia 10 do próximo mês de Julho, no Santuário de Fátima. ------------------------ 

--------- APOIO FINANCEIRO ----------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada cada uma das propostas, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros, com base no Programa 

de Apoio ao Associativismo Desportivo: ---------------------------------------------------

---------- À União Desportiva Mourisquense, um subsídio no valor de 

980,00€, referente à Organização do Torneio de Futebol Infantil “A Preto e 

Branco”, a realizar no próximo dia 22 de Maio. -------------------------------------------

--------- Como forma de apoio à participação no desfile de Carnaval do passado 

dia 05/02/2008, os seguintes subsídios:----------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Recardães – 250,00€ --------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Águeda – 100,00€ -------------------------------------

--------- Associação Recreativa de Assequins – Rancho Regional do Cabo 

– 250,00€ -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação de Africanos em Águeda – 250,00€ ---------------------------

--------- Sol Nascente – Associação Infanto Juvenil de Águeda – 2.000,00€ 

--------- À Águeda Andebol Clube, um subsídio no valor de 470,00€, referente 

à Participação no XV Torneio Internacional de Andebol Juve-Lis que se 

realizou em Março último, em Leiria. --------------------------------------------------------

------- À Cruz Vermelha Portuguesa – Coro, um subsídio no valor de 

2.090,00€, para fazer face às despesas inerentes à comemoração do 31.º 

aniversário da Delegação de Águeda, que incluiu um espectáculo no qual 

participaram 3 grupos corais - Coro do Viveiro (Espanha); Orfeão de Eiriz 

(Paços de Ferreira) e a Orquestra Ligeira do Conservatório de Águeda. ---------

---------- À BARC - Associação Recreativa e Cultural da Borralha, um 

subsídio no total de 430,00€, referente à Organização do 7.º Passeio Todo 

Terreno, realizado em 05/04/2008. ---------------------------------------------------------- 

--------- Ao Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães, um subsídio 

no valor de 2.430,00€, referente à época 2007/2008, que contempla as 

seguintes componentes: ------------------------------------------------------------------------

--------- Apoio aos Praticantes Desportivos – 330,00€ ----------------------------------
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--------- Manutenção de Instalações – 750,00€ -------------------------------------------

--------- Aquisição de Materiais Desportivos – 750,00€ ---------------------------------

--------- Participação na 1.ª Prova da Taça de Portugal Olimpic Cross, Castro 

Marim (Algarve) – 600,00€. -------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------  

--------- Analisados os pareceres técnicos emitidos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo para a conclusão das 

seguintes obras: ----------------------------------------------------------------------------------

--------- REMODELAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO DE 

S.PEDRO – Prorrogação graciosa por um período de 7 dias; -----------------------

---------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PICOTO ENTRE O CASAÍNHO DE 

CIMA E O CASAÍNHO DE BAIXO, FREGUESIA DE ESPINHEL – Prorrogação 

graciosa por um período de 15 dias e prorrogação legal por igual período. ------

---------- REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CABEÇO GRANDE, VALE DA EIRA 

E PISÃO DA FORCADA, EM AGUADA DE CIMA – Prorrogação graciosa por 

um período de 30 dias; ------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRABALHOS A MAIS ---------------------------------------------------------------- 

--------- Foi, também, deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, 

autorizar que sejam levados a efeito, na empreitada de Remodelação da Casa 

Mortuária do Cemitério de S. Pedro, Trabalhos a Mais no valor de 8.839,75€ e 

Trabalhos a Menos no valor de 7.144,54€, nos termos do parecer técnico 

emitido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as 

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 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: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CONSTRUÇÕES MARVOENSE, L.da ------------------------------------------- 
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--------- ARRANJO URBANÍSTICO DO JARDIM CONDE DE ÁGUEDA – 

Freguesia de Águeda; --------------------------------------------------------------------------- 

--------- DIAS & BARRETO, L.da ------------------------------------------------------------- 

--------- REPARAÇÃO GERAL DA P3 DE BARRÔ E ARRANJO DO 

LOGRADOURO – ARRANJO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE BARRÔ 

– Freguesia de Barrô; --------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA --------------------------------------------- 

--------- Seguindo a Ordem de Trabalhos, a Câmara aprovou, por unanimidade, 

o Acordo de Apoio Financeiro, que foi presente e analisado, consubstanciado 

na transferência da verba de 50.000,00€ para a Junta de Freguesia da 

Borralha, destinada à aquisição de um imóvel anexo à sede daquela autarquia.  

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

 -------- LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SEGADÃES --------------------------------- 

--------- Analisados os pareceres técnicos emitidos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Discussão Publica dos Projectos das Alterações ao 

Loteamento Municipal de Segadães, que visam possibilitar a legalização de 

diversas edificações erigidas sem o prévio licenciamento/autorização 

municipal, nomeadamente caves e anexos. ---------------------------------------------- 

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

--------- REDUÇÃO DE TAXAS --------------------------------------------------------------- 
--------- Dando continuidade à reunião, foram presentes os seguintes pedidos de 

redução de taxas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Maria Inês dos Santos Ribeiro Estima (Proc. N.º 119/08), residente na Rua de 

Sto António, no Lugar de Cheira, na Freguesia de Trofa, 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 Pedaçães, na Freguesia de Lamas do 

Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Analisados os elementos apresentados, constatou-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, sendo o valor a pagar de 48.65€, em 

virtude de ter uma redução na taxa de 90%. ------------------------------------------------------- 

--------- Bruno Manuel Coelho Baptista (Proc. N.º 88/08), residente na Rua da 

Brejeira, na Freguesia de Espinhel, solicita, ao abrigo do art. 6º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à construção de habitação, 
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sita no Lugar de Paradela, na Freguesia de Espinhel. -------------------------------------------

------------------- Analisados os elementos apresentados, verificou-se que a pretensão 

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

Câmara, por unanimidade, deliberou deferir o requerido, sendo o valor a pagar de 

380.10€, em virtude de ter uma redução na taxa de 70%. -------------------------------------- 

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

---------- Relativamente aos pedidos de isenção do pagamento de taxas foram 

presentes os seguintes requerimentos: --------------------------------------------------------------

---------- O Mágico – Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo (Proc. N.º 171/08), 

com sede no Largo de Sto. António, no Lugar de Giesteira, na Freguesia de Águeda, 

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

pagamento de taxas bem como a restituição já paga referente ao licenciamento da 

construção da sua Sede Social, sita na Rua do Vale da Pereira, no referido Lugar de 

Giesteira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir ambas as petições. --------------- 

--------- O Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga (Proc. N.º 568/02), 

com sede na Rua da Igreja, na Freguesia de Macinhata do Vouga, solicita, ao abrigo 

do art. 4.º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas 

referente à prorrogação do prazo para ampliação e remodelação de um edifício, sito 

na referida Freguesia de Macinhata do Vouga. ----------------------------------------------------

---------- Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido. --------------------------------- 

--------- JOAQUIM GOMES ALMEIDA (Proc. N.º 42/04), residente no Lugar de 

Fontinha, na Freguesia de Segadães, solicita, ao abrigo do art. 11.º, do Código de 

Procedimento Administrativo, referido na alínea C, do art. 4.º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente à prorrogação do prazo 

para construção de habitação, sita no referido Lugar de Fontinha, cujo projecto, face 

às dificuldades económicas do requerente, foi elaborado gratuitamente pela Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido. --------------------------------- 

--------- RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE INFRA-ESTRUTURAS ------------------------------- 

---------    Presente, a seguir, um pedido de recepção provisória das obras de 

urbanização, relativas à Operação de Loteamento sito na Rua Alípio Saraiva, no 

Lugar de Travassô de Baixo, na Freguesia de Travassô, pertencente a JOSÉ LIMA 

SOUSA MENDES, residente na Rua Professor Dinis Pires, na referida Freguesia de 

Travassô. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Atendendo a que, após vistoria realizada às infra-estruturas, por parte dos 
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serviços municipais, o parecer emitido foi favorável, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, receber, provisoriamente, as obras em apreço. --------------------------------- 

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------

--------- Neste período da reunião usou da palavra a Sr.ª Margarida Isabel Araújo 

Ferreira, residente na Rua José Gustavo Pimenta, que veio solicitar o apoio da 

Câmara para a limitação do horário do bar “Praça Publica”, em funcionamento no 

prédio onde reside e que, segundo disse, devido ao barulho que provoca e aos maus 

hábitos dos frequentadores, prejudica a qualidade de vida de quem habita nas 

imediações. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Executivo tomou nota do exposto, que vai mandar averiguar. -------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Vice-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. 

 

 


