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ACTA NÚMERO 7/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE ABRIL DE 2008. 

 

 

--------- Aos três dias do mês de Abril do ano 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, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, 

CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA 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 pela 

Sr.ª Vereadora Elsa Corga que se encontra em Bruxelas em representação do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Neste ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente principiou por 

comunicar ao Executivo a forma como decorreu a sua visita à Microsoft e as 

inovações tecnológicas que teve a oportunidade de apreciar, nomeadamente 

alguns programas destinados à Administração Local. ----------------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que reuniu, 

na passada segunda feira, com os produtores de Pastéis de Águeda e de 

Fusis, com vista à preparação do processo para aprovação de denominação 

de origem e futura certificação. ---------------------------------------------------------------

--------- A propósito desta informação, o Sr. Vereador Carlos de Almeida fez a 

sugestão de se fazer, também, a certificação do Leitão à Bairrada. ----------------

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente informou que vai reunir, 

na próxima semana, com os artesãos do município, de forma a incentivar e 

potenciar o artesanato concelhio. ------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente deu conhecimento da realização, nos 

próximos dias 16 e 17, das Jornadas de Modernização Administrativa — A 

Caminho da Excelência — tendo apresentado o respectivo Programa. ----------- 
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--------- Seguidamente interveio o Sr. Vereador Carlos Almeida que principiou 

por perguntar se já foi obtida resposta, da Secretaria de Estado da Justiça, 

sobre o ofício que lhe foi remetido acerca do novo Mapa Judiciário, tendo o Sr. 

Presidente informado que ainda não foi dada nenhuma resposta oficial mas 

que está a desenvolver alguns contactos a propósito desse assunto, 

acrescentando que para a próxima semana vai, também, ter uma reunião com 

o Secretário de Estado da Agricultura para tratar da situação do Instituto da 

Vinha e do Vinho e da necessidade da limpeza da floresta como meio de 

acautelar a propagação dos fogos florestais. ---------------------------------------------

------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos todos os Membros do 

Executivo manifestaram satisfação pela presença do Ministro e do Secretário 

de Estado das Obras Publicas na cerimónia realizada no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, onde fizeram a apresentação pública da construção da 

via rápida, com perfil de auto-estrada, entre Águeda e Aveiro e do IC2 entre 

Coimbra e Oliveira de Azeméis, tendo a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso 

alertado para que a execução destas obras, muito importantes para o 

concelho, não venham a ser uma contrapartida para que Águeda venha a 

abdicar de quaisquer outras infra-estruturas. --------------------------------------------- 

--------- 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 absteve-se desta votação por não ter estado presente 

na reunião a que a mesma diz respeito. --------------------------------------------------- 

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

--------- Analisado o parecer emitido pela técnica do Serviço Social do 

Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do Programa de 

Apoio às Organizações de Solidariedade – Medida D – Apoio à realização de 

Acções Pontuais de Carácter Social de Emergência, rubrica 2.3.2 

(Transferência de equipamentos, materiais…) do Plano Orçamental, atribuir, a 

António Marques Almeida Santos, um subsídio, no valor de 675 €, destinado a 

comparticipar a reparação da sua habitação, sita na Rua Dr. Silva Pinho, n.º 

21, em Macinhata do Vouga. ------------------------------------------------------------------ 

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

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual a Cooperativa de 
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Ensino e Cultura, CRL, “Ninho Académico”, solicita a emissão do parecer da 

Câmara sobre o interesse municipal das suas actividades, por forma a instruir 

processo de candidatura para que venha a ser considerada Pessoa Colectiva 

de Utilidade Pública. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente os pareceres emitidos 

pelos serviços municipais, foi deliberado, por unanimidade, declarar que a 

Cooperativa de Ensino e Cultura “Ninho Académico” tem celebrado com a 

Câmara Municipal de Águeda vários Protocolos em diversas componentes de 

apoio ao Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente no 

que se refere a fornecimento de refeições, serviço de transporte de crianças e 

apoio nas Actividades de Enriquecimento Curricular, tendo sempre cumprido 

as suas obrigações com pontualidade e qualidade. -------------------------------------  
--------- ASSUNTOS URGENTES ------------------------------------------------------------

---------  A seguir, o Sr. Vice-Presidente, dada a urgência de que se revestem 

os assuntos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei 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 aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: 

--------- CONCURSO ÁGUEDA FLORIDA -------------------------------------------------

--------- Depois de devidamente analisada a proposta apresentada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do Concurso Águeda Florida 

bem como as normas a que o mesmo deverá obedecer. ------------------------------

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

--------- A firma Plenitude-Restauração, Ldª solicita para o seu estabelecimento 

de restauração e bebidas, sito em Raso de Travassô, horário para poder 

funcionar de Segunda a Domingo das sete às quatro horas. -------------------------

--------- Solicita também a referida empresa, para o mesmo estabelecimento, 

autorização para a realização de espectáculos de Karaoke entre as vinte e 

duas e as quatro horas. -------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente os pareceres emitidos pela 

Junta de freguesia respectiva e pela G.N.R., a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o requerido, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Decreto Lei n.º 442/91, de 15 de 
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Novembro (Código do Procedimento Administrativo). ---------------------------------- 

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

 

 


