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ACTA NÚMERO 6/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2008. 

 

--------- Aos vinte e sete dias de Março 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, e com a 

presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOAO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA, 

ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos foram feitas várias intervenções, 

tanto pelo Sr. Vice-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. ----------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Vereador Carlos Almeida abstêm-se desta votação por não ter 

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

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

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

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Centro 

de Bem-Estar de Macinhata do Vouga do pagamento da factura nº 

OS.72/2008, referente à limpeza de fossa, uma vez que se trata de uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, e ratificar os 

despachos do Sr. Vereador que isentou o Circo Chen do pagamento de taxas 

de instalação e a firma Widex – Reabilitação Auditiva, Ld.ª do pagamento da 

ocupação da via publica para a realização de uma acção de rastreio e 

sensibilização para a deficiência auditiva na Praça do Município. ------------------

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

--------- Continuando o mesmo ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara 
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deliberou, também, por unanimidade, atribuir os seguintes apoios financeiros: -

--------- À ABIMOTA – Associação Nacional das Industrias de Duas Rodas, um 

subsídio no valor de 5 000,00€, destinado a comparticipar a realização do 

Grande Prémio Abimota, que terá o seu final na cidade de Águeda. ---------------

--------- À ARCA – Associação de Recreio Cultura e Assistência, o subsídio 

anual no valor de 3 560,00€, com base no Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo. --------------------------------------------------------------------

--------- À Orquestra Típica de Águeda, um subsídio no valor de 3 000,00€, 

para apoio a uma viagem à Ilha da Madeira, com o espectáculo “Na Rota dos 

Ventos”.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima, um subsídio no valor 

de 940,00€, destinado a comparticipar as despesas relacionadas com a 

organização da 3ª Edição do BTT LAAC/LAACAR, por trilhos serranos da 

região. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA, o subsídio no valor de 

11 600,00€, correspondente ao apoio anual com base no Programa de Apoio 

ao Associativismo Desportivo e à comparticipação para a organização do VII 

torneio VougAndebol. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Ao DESPORTIVO ATLÉTICO DE RECARDÃES, o subsídio no valor de 

4 145,00 €, correspondente ao apoio anual com base no Programa de Apoio 

ao Associativismo Desportivo e à comparticipação para a Organização do I Ori 

BTT Rota da Bairrada. --------------------------------------------------------------------------

--------- À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA CASTANHEIRENSE, um subsídio no 

valor de 10 000,00€, destinado a comparticipar a aquisição de uma viatura 

4X4 para intervenção em fogos florestais. -------------------------------------------------

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

valor do subsídio atribuído ao SPORTING CLUBE DE FERMENTELOS, 

atribuído em 06 de Dezembro último, em cuja deliberação consta 10 085,00€ 

quando o valor atribuído é de 10 985,00 €. ------------------------------------------------  

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

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE EMPREITADAS --------------------------------

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

--------- PRIORIDADE, LDª. --------------------------------------------------------------------

--------- OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS, URBANIZAÇÕES, 

PRAÇAS, VALETAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: 

IMPLANTAÇÃO DE ROTUNDA NO CRUZAMENTO DO IC2 COM A RUA 

LUIS DE CAMÕES E IMPLANTAÇÃO DE ROTUNDA OVAL NA AVª 25 DE 

ABRIL, FREGUESIA DE ÁGUEDA; ---------------------------------------------------------

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

--------- ARRANJO URBANISTICO DA ZONA ENVOLVENTE AO EDIFICIO 

DOS PAÇOS DO CONCELHO E CAPELA DE S. SEBASTIÃO, FREGUESIA 

DE ÁGUEDA. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- ROSAS CONSTRUTORES, S.A. --------------------------------------------------

--------- ALCATROAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 

CARRASQUEIRAS/DURÃO SOCAL, FREGUESIA DA BORRALHA . ------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO LUGAR DO MONTE, FREGUESIA DE 

FERMENTELOS; ---------------------------------------------------------------------------------

---------- ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO A TOUT-VENANT DA RUA DO 

REGO À RUA DA PÓVOA, FREGUESIA DE TRAVASSÔ.----------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO A TOUT-VENANT DA RUA DOS POUSOS, 

FREGUESIA DE TRAVASSÔ, ----------------------------------------------------------------

--------- ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTO ANTÓNIO, 

NA FREGUESIA DE TROFA ------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS QUINTAS, FREGUESIA DE 

FERMENTELOS ----------------------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO EMIGRANTE, FREGUESIA DE 

MACINHATA DO VOUGA ---------------------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SABUGUEIRO, FREGUESIA DE 

BARRÔ. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS EM PEDAÇÃES, 

FREGUESIA DE LAMAS DO VOUGA. -----------------------------------------------------

--------- TRABALHOS A MAIS ----------------------------------------------------------------
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--------- Mais foi deliberado autorizar sejam levados a efeito, nas respectivas 

obras os seguintes Trabalhos a Mais: ------------------------------------------------------

--------- CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – Trabalhos a Mais no 

valor de 7 975,00€, referentes aos projectos de segurança contra incêndios e 

do sistema informático. -------------------------------------------------------------------------

--------- CONCLUSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VALONGO DO 

VOUGA – SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUA DO BÉCO AO SALGUEIRO E 

RESERVATÓRIO DO SALGUEIRO – Trabalhos a mais no valor de 6 401,91€, 

referentes a trabalhos n o Reservatório do Moitedo e na Estação Elevatório do 

Beco. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os Autos de Revisão de Preços da empreitada de 

Arranjo Exterior do Campo de Treinos do Estádio Municipal, nos valores de 

1015,06€ e 23,00€. ------------------------------------------------------------------------------   

--------- PLATAFORMA PARA A CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL --------------- 

--------- Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a seguinte proposta de adesão: ---------------------------------------------------

--------- “A Associação Plataforma para a Construção Sustentável - 

CentroHabitat, constituída em 26 de Julho de 2007 visa a promoção de 

iniciativas e projectos de inovação e desenvolvimento em Construção 

Sustentável, a valorização empresarial e social da Ciência e Tecnologia, a 

promoção de acções de internacionalização, divulgação e demonstração na 

área da construção sustentável e das melhores práticas no uso da mesma, 

bem como a disponibilização de serviços no âmbito da sustentabilidade da 

construção. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Associação envolve instituições do tecido científico e tecnológico, 

autarquias, associações sectoriais e a comunidade empresarial, concentrando 

recursos para valorizar empresarial e socialmente o conhecimento sobre a 

sustentabilidade do ambiente construído. -------------------------------------------------

--------- A adesão à Associação como associado importa a aquisição de 

unidades de participação, de € 500,00 cada, não envolvendo qualquer 

pagamento posterior de quotas. --------------------------------------------------------------

--------- A adesão da autarquia permitiria, de forma privilegiada, usufruir, 

participar e contribuir nas iniciativas e projectos que a Associação promove, 
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valorizando o conhecimento e as práticas na área da construção sustentável.--

--------- Nestes termos, e conforme o disposto na alínea a) do nº 6 do artigo 64º 

e na alínea m) do nº 2 do artigo 53ºda Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se à Câmara 

Municipal que delibere submeter à apreciação e decisão da Assembleia 

Municipal a adesão do município à Associação Plataforma para a Construção 

Sustentável - CentroHabitat, mediante a aquisição de duas unidades de 

participação. ---------------------------------------------------------------------------------------   

--------- REGULAMENTO GERAL E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS ---------

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO ------------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Vereador que autorizou a isenção do pagamento de taxas 

devidas pela ocupação da via publica pela Fiat Clássicos Clube de Portugal 

com iniciativa cultural que levou a efeito no passado dia 9 de Março. -------------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, retirar, para análise em próxima 

reunião, a proposta de isentar do pagamento de taxas a realização dos 

arraiais dos festejos em honra da Nossa Senhora da Graça, em Assequins, e 

das Almas Santas da Areosa, na freguesia de Aguada de cima. --------------------

--------- ALOJAMENTO DE MUNICIPE------------------------------------------------------ 

--------- Analisado o parecer nº 08/08, emitido pelo Serviço Social do Município, 

foi deliberado, por unanimidade, alojar a munícipe Maria de Lurdes Nogueira 

numa habitação arrendada na freguesia de Recardães, nas condições 

indicadas no referido parecer. ---------------------------------------------------------------- 

--------- ACIDENTE NA VIA PUBLICA ------------------------------------------------------ 
--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta que se transcreve: -----------------------------------------------------

--------- “A 16 de Dezembro de 2005 a Sr.ª Maria das Neves Rodrigues 

Fernandes Lebre caiu numa caixa de saneamento que se encontrava 

destapada devido a furto da tampa por terceiros, na Rua Rio Grande do Sul 

em Águeda.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A companhia de seguros dos SMAS considerou que a ocorrência não 

tinha enquadramento no contrato de seguro e o Conselho de Administração 

deliberou a 18/05/2006, 22/06/2006 e a 09/11/2006 proceder ao pagamento 

das despesas decorrentes do acidente no montante de € 1.561,66 e € 500,00 
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a título de indemnização. -----------------------------------------------------------------------

------------ A Sr.ª Maria das Neves solicita agora indemnização de € 2.500,00, 

alegando encontrar-se impossibilitada de executar determinadas tarefas 

domésticas e continuar a necessitar de apoio de uma muleta para se deslocar. 

---------Tudo visto e considerados os pareceres jurídicos emitidos, 

designadamente o parecer do Dr. Pontes Amaro de 5 de Março do corrente 

ano, propõe-se ao Executivo Municipal que delibere pagar à Sr.ª Maria das 

Neves Rodrigues Fernandes Lebre a quantia de € 2.500,00 para 

ressarcimento integral de todos os danos patrimoniais e não patrimoniais 

passados, presentes e futuros, decorrentes do acidente que teve no dia 

16/12/2005, na Rua Rio Grande do Sul, em Águeda, devendo a mesma 

assinar recibo neste sentido. ------------------------------------------------------------------

--------- MERCADO MUNICIPAL -------------------------------------------------------------

--------- OCUPAÇÃO DE ESPAÇO ---------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento apresentado por José de Jesus 

Catarino, adjudicatário do Snack-bar do Mercado Municipal, através do qual 

solicita autorização para ocupar o espaço existente naquela infraestrutura, 

projectado para “casa de gás”. ---------------------------------------------------------------

---------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, uma vez 

que aquele espaço se encontra sem qualquer uso e não se perspectiva que 

venha a ser necessário para o funcionamento do Mercado, autorizar que o 

referido munícipe o utilize como arrumos mediante o pagamento mensal de 

9€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade, transferir para a Junta 

de Freguesia de Lamas do Vouga, a importância de 20 000,00€, prevista no 

Orçamento e Plano de Actividades do Município, que se destina a 

comparticipar as obras no cemitério e sua envolvente, nos termos do Acordo 

de Apoio Financeiro que foi presente e aprovado. --------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, também 

atribuir uma verba de 400,00 € a cada uma das Junta de Freguesia a seguir 

mencionadas, destinada a apoiar a sua participação no 11º Congresso 

Nacional da ANAFRE que se realiza nos próximos dias 28 e 29 em Funchal. --
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--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------------------

---------- Continuando a reunião foi deliberado, por unanimidade, delegar nas 

respectivas juntas de freguesia, a competência para a execução das obras 

que se mencionam, nos termos e condições dos Protocolos que foram 

presentes e aprovados: -------------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHEL -----------------------------------------

--------- Alargamento e Rectificação de Arruamento em Espinhel. -------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÓIS DA RIBEIRA ---------------------------------

--------- Parque Ribeirinho de Óis da Ribeira. ---------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DA BORRALHA ---------------------------------------

--------- Parque Ribeirinho de Souto do Rio. -----------------------------------------------  

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

--------- RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA -------------------------------------------

---------- Presente um pedido de vistoria às infraestruturas relativas à Operação 

de Loteamento, sito no Lugar de Alagôa, na Freguesia de Águeda, efectuada 

por Ana Raquel dos Santos Natal Rodrigues, a fim das infraestruturas serem 

recebidas provisoriamente. --------------------------------------------------------------------

---------- Analisados os Autos elaborados pelas entidades que procederam à 

vistoria, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, provisoriamente, as 

obras em apreço. ---------------------------------------------------------------------------------

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

--------- A seguir, foram analisados os seguintes pedidos de isenção de 

pagamento de taxas referentes à execução de obras: ---------------------------------

--------- A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CONSOLAÇÃO E VIDA (Proc.º Nº 

339/04), com sede na Rua 15 DE Agosto, Traseiras, na Freguesia de Águeda, 

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

pagamento de taxas referente à construção da Sede Social, sito no Lugar de 

Cumeada, na Freguesia de Valongo do Vouga. -----------------------------------------

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

--------- OS PIONEIROS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO 

VOUGA (Proc.º Nº 383/93), com sede na Rua do Campolinho, Mourisca do 

Vouga, na Freguesia de Trofa, solicita, ao abrigo do art. 4º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente à construção da 

Sede, sita no referido Lugar de Mourisca do Vouga. -----------------------------------
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--------- Foi deliberado, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------

--------- A ARCOR – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OIS DA 

RIBEIRA (Procº Nº 61/00), com sede no Largo do Centro Social, na Freguesia 

de Óis da Ribeira, solicita, ao abrigo do artº 4º, do Regulamento e Tabela de 

Taxas, a isenção do pagamento de taxas referente à construção do Centro 

Social, sito no referido Lugar de Óis da Ribeira. -----------------------------------------

--------- O Executivo deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. --------------

--------- A FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO VOUGA (Procº Nº 125/07), 

com sede no Lugar de Igreja, na Freguesia de Castanheira do Vouga, solicita, 

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

pagamento de taxas referente à construção de um armazém, sita no referido 

Lugar de Igreja. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

assunto, propôs ao Executivo que se inclua na Ordem de Trabalhos desta 

reunião os assuntos que se seguem: -------------------------------------------------------

--------- Todos os Membros do Executivo consideraram a urgência do assunto, 

nos termos do disposto na parte final do artigo 19º do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo que se passou, de imediato, à sua análise. --------------------

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

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TARIFA ---------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um pedido, formulado pela Associação Recreativa e 

Cultural da Borralha, no sentido de ser dispensada do pagamento da tarifa 

pela recolha dos efluentes da fossa séptica. ----------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, porque se 

trata de uma entidade sem fins lucrativos, deferir o requerido. ---------------------- 

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

--------- Ponderado o assunto foi deliberado conceder um apoio no valor de 75 

000,00 ao GICA com vista a comparticipar a realização da prova de motocross 

a contar para o Campeonato Mundial da modalidade. --------------------------------- 

--------- PARTE PUBLICA DA REUNIÃO --------------------------------------------------

---------- Na parte pública da reunião principiou por usar da palavra elementos 
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da Cooperativa Ninho Académico que viram apresentar a sua pretensão de 

ver aquela instituição ser considerado de interesse publico. -------------------------

--------- A Srª Vereadora Elsa Corga deu algumas explicações sobre algumas 

questões que o assunto suscitou. ------------------------------------------------------------ 

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

esta Minuta, nos termos do disposto no número 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. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 


