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ACTA NÚMERO 11/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 2008. 

 

---------Aos cinco dias do mês de Junho 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, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS JORGE PICADO FRANCO. -------

--------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Vereador Carlos Filipe Correia de Almeida que, por motivos profissionais, não 

pode participar na reunião. --------------------------------------------------------------------- 

--------- PERIODO 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------- Seguidamente, a Câmara, por considerar que o Torneio “Open Cidade 

de Águeda”, inscrito no calendário da Federação Portuguesa de Ténis, e 

levado a efeito de 24 de Maio a 1 de Junho, é uma iniciativa de todo o 

interesse para a cidade e para o concelho, deliberou, por unanimidade, atribuir 

ao Clube de Ténis de Águeda, promotor do evento, um subsídio no valor de 3 

000,00€, destinado a comparticipar as despesas efectuadas. -----------------------

--------- Continuando os trabalhos foi deliberado, por unanimidade, com base 

no Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, atribuir os seguintes 
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apoios financeiros: -------------------------------------------------------------------------------

--------- Ao Sport Clube de Paradela – 2 030,00€; ---------------------------------------

--------- Ao Centro Cultural de Barrô – Secção Desportiva – 5 400,00€; -----------

--------- Ao Recreio Desportivo de Águeda – Secção de Karaté – 2 550,00€ -----

--------- À Associação Juvenil Saliências – Secção Desportiva – 520,00€ ---------

--------- Analisadas as propostas apresentadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder, também, os seguintes subsídios: ---------------------------

--------- Ao Conservatório de Musica – 190,30 €, para apoiar os cursos que 

realizou; ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À Associação Desportiva de Travassô – 30 000,00€, para apoiar a 

substituição da cobertura do pavilhão; ------------------------------------------------------

--------- A cada um dos Ranchos que a seguir se mencionam, 250,00€, 

destinados a apoiar a sua participação no festival, realizado no feriado 

municipal, no Parque do Souto do Rio: -----------------------------------------------------

--------- Grupo Infantil do Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do 

Vouga; Velhas Guardas do Cancioneiro de Águeda; Grupo de danças e 

Cantares de Vale Domingos; Rancho Regional do Cabo e Grupo Folclórico da 

Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos. ----------------------------------

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

no valor de 600,00€, destinado a comparticipar as despesas efectuadas com o 

lanche fornecido por aquela associação aos elementos que participaram no 

Festival de Folclore. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA GRATUITA DA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ----------- 

--------- Continuando este Ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ceder, gratuitamente, à ARMEP – Associação Cultural, 

Recreativa, Desportiva e de Melhoria da Piedade e à Sociedade Musical 

Alvarense, a utilização das Escolas Primárias da Piedade e de Casal de 

Álvaro, respectivamente. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir a Câmara deliberou indeferir o pedido, efectuado pela  

Acústica Médica, de isenção de taxas pela ocupação da via publica para a 

realização de uma Campanha Nacional de Rastreio Auditivo gratuito, nos dias 

25 de Junho e 02 de Julho, respectivamente em frente das sedes das Juntas 

de Freguesia de Fermentelos e de Travassô. -------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado delegar poderes no Sr. Vereador João Clemente 
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para decidir, futuramente, todos os pedidos de isenção de taxas para 

iniciativas deste género. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Analisados os pedidos apresentados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar as seguintes isenções de taxas:-------------------------------

--------- À Fundação Nossa Senhora da Conceição, com sede na Freguesia de 

Valongo do Vouga, a taxa referente ao contrato e ramal de ligação domiciliária 

de água às suas  futuras instalações, sitas no lugar da Cruzinha, em Brunhido. 

--------- Ao Sport Clube de Paradela, a taxa referente à realização do “3º 

Grande Prémio de Ciclismo”, a levar a efeito no próximo dia 15, no lugar de 

Paradela. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------- 

--------- Conforme é proposto pelos Serviços da Acção Social, a Câmara, a 

seguir, deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes escalões de 

capitação e o montante dos respectivos Auxílios Económicos a conceder aos 

alunos do primeiro ciclo: ------------------------------------------------------------------------

--------- ESCALÃO A – CAPITAÇÃO ATÉ 180,00€ - 70 €; -----------------------------

--------- ESCALÃO B – CAPITAÇÃO DE 180,01€ ATÉ 214,00€ - 35,00€ ; --------

--------- ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – 

130,94€---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------ 

--------- Analisado o respectivo processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, para o estabelecimento de Clube de Vídeo sito na Rua 

do Barril, em Mourisca do Vouga, o Horário de Funcionamento de Segunda a 

Domingo das 15 às 22 horas. ----------------------------------------------------------------- 

--------- FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL -----------------------------------------------

--------- REGULAMENTO ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, uma proposta de Alteração ao Regulamento das 

Feiras e do Mercado do Município de Águeda e da Venda Ambulante. -----------

--------- Analisado o documento em apreço, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com o estipulado nos artigos 21º e 29º nº 1 do 

decreto Lei nº 42/2008, de 10 de Março, e 64º nº6, a) da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, submeter a Alteração ao Regulamento das Feiras e do Mercado 

do Município de Águeda e da Venda Ambulante a discussão publica e parecer 

prévio das entidades representativas dos interesses em causa, para posterior 
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apreciação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------- 

--------- IMÓVEIS COM PROTECÇÃO LEGAL -------------------------------------------

--------- COOPERAÇÃO COM O INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO 

ARQUITECTÓNICO ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, ouvidas as explicações dadas pelo Sr. Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar uma parceria de cooperação com o 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico, IP, com vista à digitalização 

e georreferência dos imóveis com protecção legal, nos termos do Protocolo 

que foi presente e aprovado. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- Ao tomar conhecimento de que a Junta de Freguesia de Barrô, à 

semelhança dos anos anteriores vai, também, este ano, levar a efeito o 

programa “Estás em Barrô ... Mexe-te”, que se tem revelado um êxito, 

envolvendo várias associações e muita população, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir àquela autarquia um subsídio no valor de 1920,00€, 

destinado a comparticipar a realização do evento em causa. ------------------------ 

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

 -------- 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 nº 227º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 

de Março: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- MODESTO & MATOS, LDª ----------------------------------------------------------

--------- Beneficiação e ampliação da Escola EB1 – Chãs – Águeda; ---------------

--------- URBIPLANTEC, LDª -------------------------------------------------------------------

--------- Reconversão da Zona Histórica da Cidade (Rua 5 de Outubro, Rua de 

S. Bento e Rua Tenente Coronel Albano de Melo) --------------------------------------

--------- CONSTRUTORA DA CORGA, S.A. -----------------------------------------------

--------- Pavimentação de arruamentos diversos em Águeda. ------------------------ 
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--------- TRABALHOS A MAIS ---------------------------------------------------------------- 

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

autorizar sejam levados a efeito, nas empreitadas de “Repavimentação das 

ruas Cabeço Grande, Vale da Eira e Pisão da Forcada, em Aguada de Cima” e 

“Repavimentação da Rua do picoto entre o Casaínho de Baixo e o Casaínho 

de Cima, na Freguesia de Espinhel, os Trabalhos a Mais constantes das 

informações que foram presentes, nos valores de 1800,00€ e 255,33€, 

respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- CENTRO MUNICIPAL DE CANOAGEM – RESOLUÇÃO DE 

EXPROPRIAR ------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 

1 do artigo 10.º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, 

de 18 de Setembro, requerer, novamente, a declaração de utilidade pública da 

expropriação — para a construção do Centro Municipal de Canoagem — do 

prédio rústico pertencente a Herdeiros de José Marques da Costa, sito à Ponte 

do Ribeirinho, Freguesia de Recardães, concelho de Águeda, que confronta 

de Norte com António de Sousa Moreira, de Sul com o Município de Águeda, 

de Nascente com o rio Águeda e de Poente com prédio urbano dos próprios, 

com a área de 2.700 m2, inscrito na Matriz Predial Rústica daquela freguesia 

sob o n.º 3297 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob 

o n.º 63003, a folhas 73 do livro B/153. ----------------------------------------------------

--------- A construção do Centro Municipal de Canoagem é um investimento de 

utilidade pública concelhia, destinando-se à prossecução do desenvolvimento 

desportivo do concelho, no cumprimento das atribuições que nesta área 

cabem ao município, nos termos previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro. --------------------------------------------------------------

--------- O montante global a pagar pelo terreno — segundo Relatório de 

Avaliação do Imóvel, junto para apreciação e elaborado por perito credenciado 

e contratado para o efeito — estima-se em € 57.000,00 (cinquenta e sete mil 

euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Face ao Plano Director Municipal de Águeda (PDM), o referido terreno 

insere-se dentro do limite urbano, parte em Zona Histórica da cidade e parte 

em REN, e, face às condicionantes da REN, da Servidão do Domínio Público 
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Hídrico e do PDM, está de forma decisiva limitada a possibilidade do seu 

aproveitamento para construção. ------------------------------------------------------------

--------- O projecto de construção e implantação do Centro Municipal de 

Canoagem foi aprovado pelo Ministério do Ambiente, através dos seus 

organismos regionais. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Encontrando-se asseguradas as dotações orçamentais para 

pagamento das indemnizações, considera-se aprovada a anterior planta 

parcelar e o mapa de expropriações. ------------------------------------------------------- 

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

--------- ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------- 
--------- O PATRONATO DE Nª SENHORA DAS DORES (Proc.º N.º 508/82), 

com sede na Rua Dr. Correia Miranda, na Freguesia de Travassô, solicita, ao 

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

pagamento de taxas referente à reabertura do processo de ampliação e 

restauro de um edifício destinado à Acção Social, sito na referida Rua Dr. 

Correia Miranda.-----------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. --------------- 

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

--------- ANTÓNIO AUGUSTO DOS SANTOS TRINDADE (Proc.º N.º 612/07), 

residente no Lugar e Freguesia de Travassô, solicita, ao abrigo do art.º 6.º, do 

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

construção de habitação e anexos, sita em S. Sebastião, no Lugar de 

Crastovães, na Freguesia de Trofa. ---------------------------------------------------------

---------- Foi deliberado, por unanimidade indeferir o requerido uma vez que 

não cumpre o disposto no n.º 1, do art.º 6.º do Regulamento e Tabela de 

Taxas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ANA MARGARIDA PEREIRA VIDAL MARTINS (Proc.º N.º 32/08), 

residente na Rua Padre Celestino Almeida Branco, n.º 15, no Lugar de Veiga, 

na Freguesia de Valongo do Vouga, solicita, ao abrigo do art.º 6.º, do 

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

construção de habitação, sita no Lugar de Quintal, na referida Freguesia de 

Valongo do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido, sendo a taxa a 



 7 

pagar no valor de 359,40 €, em virtude ter uma redução da taxa de 70%. -------

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

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

assunto que se segue, propôs que se inclua o mesmo na Ordem de Trabalhos 

desta reunião: -------------------------------------------------------------------------------------

---------Todos os membros do executivo consideraram a urgência do assunto, 

nos termos do disposto na parte final do artigo 19º do C.P.A., pelo que se 

passou, de imediato, à sua análise: ---------------------------------------------------------

--------- REUNIÕES DO EXECUTIVO -------------------------------------------------------

--------- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ----------------------------------------------------

--------- Ouvidas as explicações do Sr. Presidente a Câmara deliberou, por 

unanimidade, marcar, para o próximo dia 12, pelas 17 horas, uma reunião 

extraordinária do Executivo Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---

--------- Carta Educativa; ------------------------------------------------------------------------

--------- Regulamento Municipal da Componente de Apoio à Família; --------------

--------- Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior; ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Plano Anual de Transportes para o ano lectivo de 2008/2009. ------------ 

--------- Revogação da anterior deliberação de suspensão do Plano Director 

Municipal (suspensão parcial), para a Giesteira Norte e Casarão, com nova 

proposta para a suspensão parcial do Plano Director Municipal, e 

estabelecimento de medidas preventivas, para estas duas áreas do concelho, 

nos termos da proposta. ------------------------------------------------------------------------

--------- Revogação da anterior deliberação de elaboração do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, com nova proposta de 

delimitação da área de suspensão, por adicionamento à área do Plano de 

Pormenor de uma zona de protecção, nos termos da proposta; --------------------

---------Revogação da anterior deliberação de elaboração do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial da Giesteira Norte, com nova proposta de 

delimitação da área de suspensão, por adicionamento à área do Plano de 

Pormenor, de uma zona de protecção. -----------------------------------------------------

--------- Reconhecimento de Interesse Publico Municipal de um entreposto 

logístico da empresa LIDL & Companhia; ------------------------------------------------- 



 8 

--------- SAGOMAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, LDª – 

Conhecimento e deliberação acerca da proposta de indemnização 

apresentada pela referida firma, no âmbito das negociações levadas a efeito 

pelo Sr. Presidente com delegação de competências do Executivo. 

---------  PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA 

VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS FLORESTAIS NA SERRA DO 

CARAMULO, BELAZAIMA DO CHÃO – Apreciação de proposta de protocolo; 

--------- Depois de se entregar aos Srs. Vereadores toda a documentação 

referentes aos assuntos propostos, todos eles disseram que se consideravam 

convocados para a reunião extraordinária referida, dispensando qualquer outra 

forma de convocação. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Por último o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar e assinar 

esta Minuta, nos termos do disposto no nº 3 e 4 do artigo 92º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/02, de 11 

de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 


