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ACTA NÚMERO 14/08 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 3 DE JULHO DE 2008. 

 

 

 

---------Aos três dias do mês de Julho 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 em Almada em serviço do município, e com a 

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

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. Vice - Presidente declarou aberta a 

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

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

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

--------- Analisado o requerimento que foi apresentado, a Câmara deliberou, 

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

de 11 de Janeiro, prorrogar, até ao próximo dia 15, a suspensão do Mandato 

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

--------- Como estava presente o candidato a seguir na respectiva lista eleitoral 

- Carlos Jorge Picado Franco - logo assumiu as suas funções de Vereador. ---- 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Carlos Franco 

disse estar satisfeito por ver que já está calendarizada a acção de 

esclarecimento que há muito tem reclamado, a levar a efeito com o apoio da 

ASAE, para clarificação das condições exigidas para que nos 

estabelecimentos de restauração e similares se possa fumar. ----------------------

--------- A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Carlos de Almeida que, 

referindo-se à entrevista dada pelo Sr. Primeiro Ministro onde anunciava a 

possibilidade de reduzir a taxa do IMI, criticou essa medida por entender que o 

governo podia baixar outros impostos, que fossem receitas suas, e não os que 



 2 

são receita das autarquias, porque o estado económico do país nada melhora 

com essa medida e vai prejudicar os municípios, já por si com dificuldades 

financeiras, acrescentando que embora essa seja uma atitude a que o 

Governo já nos vem habituando, que é brilhar à custa dos outros, o assunto 

preocupa-o porque vai limitar mais as actividades dos municípios. ----------------

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador referiu-se aos 

funcionários da ERSUC que procedem à recolha de lixo em Águeda, na zona 

que lhe foi concessionada, para chamar a atenção para a necessidade de se 

apresentarem devidamente equipados de acordo com as exigências do 

Programa de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho. -------------------------------

--------- A propósito da deliberação tomada na última reunião do Executivo 

Municipal, acerca da abertura de concurso para a construção de um açude 

insuflável no Rio Águeda, o Sr. Vereador Carlos Almeida disse que estranhou 

que desde que foi anunciada a intenção de fazer esta obra até à data da 

abertura do concurso, a estimativa dos custos tenha duplicado pelo que 

espera que, até final da empreitada, esse valor não resvale para mais longe. --

--------- A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, disse que 

comungava das mesmas preocupações do Sr. Vereador Carlos Almeida, 

relativamente à diminuição da taxa do IMI, porque pensa que o Governo quer 

fazer uma politica social junto dos munícipes com dinheiro que não lhe 

pertence, penalizando as receitas dos municípios, pelo que gostaria de saber 

se a Câmara pretende tomar alguma posição relativamente a este assunto ou 

se há conhecimento de que a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses venha a tomar alguma atitude em defesa dos municípios. ----------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso quis 

saber quando se vão executar as anunciadas obras de reparação e ampliação 

no edifício do Tribunal, que entende que deviam ser efectuadas no período 

das férias judiciais, por haver menos actividade no edifício, e qual a situação 

do terreno que a Câmara oportunamente doou ao Estado para a construção 

de um novo Tribunal, que não se veio a concretizar. -----------------------------------

--------- Relativamente a este assunto, o Sr. Vice-Presidente comunicou que a 

reversão, para a Câmara, do terreno doado para o novo Tribunal, ainda não foi 

concretizada mas que há a promessa, por parte do Governo, de que isso 

acontecerá a breve prazo. ---------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao anuncio da diminuição da taxa do IMI, o Sr. Vice-Presidente 
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disse que entende que os municípios devem estar atentos a essa situação, 

porque lhes irá reduzir as receitas, mas que, certamente, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses irá tomar alguma atitude acerca do 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A propósito da forma como se apresentam os funcionários que fazem a 

recolha de lixo na zona concessionada, o Sr. Vice-Presidente comunicou que 

já tem agendada uma reunião com a ERSUC para tratar desse e de outros 

assuntos, nomeadamente dos Eco - Pontos. ---------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vice-Presidente informou que se 

pretende reformular e ampliar as urgências do Hospital Distrital de Águeda, 

com uma área de mais setenta e cinco por cento, e que, face às dificuldades 

surgidas com o processo desenvolvido pela Administração Regional de Saúde, 

a Câmara resolveu assumir o encargo de elaboração do respectivo projecto de 

execução, que será feito pelos técnicos municipais, uma vez que existe 

alguma urgência, dado tratar-se de uma obra a candidatar ao QREN. ------------ 

--------- ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------------------- 

--------- SUA APROVAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 esta Acta diz 

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

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

--------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------- 
--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Executivo principiou por 

deliberar, por unanimidade, proceder à anulação de todos os subsídios 

atribuídos no ano de 2007 às Associações Culturais e Recreativas do 

Concelho que não foram pagas por falta de comprovativos das despesas 

efectuadas. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, com base no Programa de Apoio às Associações Culturais e 

Recreativas do Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

subsídios que se mencionam, para o ano de 2008, às seguintes Associações: 

--------- ANATA – Associação dos Naturais e Amigos de Águeda – 4.430.00€ 
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destinado a apoiar a execução do plano anual. ------------------------------------------

--------- ANATUAL – Associação dos Naturais e Amigos de Lourizela – 1.740.00€ 

destinado a apoiar a Beneficiação de Instalações. --------------------------------------

--------- ARCOR – Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira (Secção 

Cultural) – 810.00€ destinado a apoiar a execução do plano anual. -------------------

--------- Associação Cultural e Recreativa da Redonda (Castanheira do 

Vouga) – 2.720.00€ destinado a apoiar a execução do plano anual. -------------- 

--------- Associação Desportiva e Cultural de Jafafe : Apoio à execução do plano 

anual – 2.840.00€ e apoio à Organização da Semana Cultural de Jafafe – 

400.00€. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação Humanitária Castanheirense – 2. 850,00€, destinado a apoiar 

a execução do plano anual. --------------------------------------------------------------------

--------- Associação Juvenil Saliências – 1.230.00€, destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 1.230.00€. -----------------------------------------------------

--------- Associação Recreativa, Desportiva e de Dinamização dos Moradores do 

Raivo – 1.440.00€ destinado a apoiar a execução do plano anual. -------------------

--------- Associação Sócio Cultural e Recreativa de S. Martinho – 1.350.00€ 

destinado a apoiar a execução do plano anual. -------------------------------------------

--------- Centro de Amizade Macieirense – 710.00€ destinado a apoiar a 

execução do plano anual. ----------------------------------------------------------------------

--------- Centro Cultural de Barrô – 380.00€ destinada a apoiar a execução do 

plano anual – 380.00€. --------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Recreativo e Social do Cadaval – 1.160.00€ destinada a apoiar a 

Beneficiação de Instalações – 1.160.00€. -------------------------------------------------

--------- Clube Macinhatense– 5.770.00€ sendo 1.420.00€ para apoio à execução 

do plano anual e 4.350.00€ para apoio à Beneficiação de Instalações. -----------

--------- CERCIAG (Fanfarra) – 790.00€ destinada a apoiar a execução do plano 

anual – 790.00€. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Grupo Recreativo e Cultural de Rio Côvo – 1.440.00€ destinado a apoiar 

a execução do plano anual – 1.440.00€. --------------------------------------------------- 

--------- Sol Nascente – Associação Infanto-juvenil de Águeda – 2.360.00€ 

destinado a apoiar a execução do plano anual – 2.360.00€ --------------------------

---------  Sport Clube de Paradela – 950.00€ destinado a apoiar as Escolas 
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Artísticas – 950.00€. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Associação Cultural e Recreativa “Os Fidalgos da Trofa” – 8.480.00€, 

sendo 3.540.00€ para apoio à execução do plano anual, 1.130.00€ para apoio 

a Escolas Artísticas e 3.810.00€ para apoio à Aquisição de Terreno --------------

--------- Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos – 3.210.00€ 

destinado a apoiar a execução do plano anual – 3.210.00€. ---------------------------

--------- Associação Etnográfica “ Os Serranos” –  3.540.00€ destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 3.540.00€ ------------------------------------------------------

--------- Casa do Povo de Valongo do Vouga – 4.800.00€ sendo 3.850.00€ 

destinado a apoiar a execução do plano anual e 950.00€ destinado a apoiar as 

Escolas Artísticas  –----------------------------------------------------------------–------------ 

--------- Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães – 2.550.00€ destinado 

a apoiar a execução do plano anual. --------------------------------------------------------

--------- Grupo Folclórico e Etnográfico de Fermentelos – destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 5.250.00€. -----------------------------------------------------

--------- Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata Do Vouga – 21.570.00€, 

sendo 5.090.00€ destinado a apoiar a execução do plano anual, 200.00€ 

destinada a apoiar à Organização do 1º Cicloturismo e 16.280.00€ destinado a 

apoiar a Construção de Instalações. --------------------------------------------------------

--------- Grupo Folclórico e Etnográfico de Recardães – destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 5.570.00€. -----------------------------------------------------

--------- Grupo Folclórico e Etnográfico da Região do Vouga – 4.780.00€ sendo 

1.500.00€ para apoiar a execução do plano anual e 3.280.00€ para apoio ao 

Funcionamento do Museu. ---------------------------------------------------------------------

---------  Grupo Folclórico Senhora da Saúde – 16.250.00€ destinado a apoiar à 

Construção de Instalações – 16.250.00€. -------------------------------------------------

--------- Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda” – 10.960.00€, sendo 6.960.00€ 

destinado ao apoio à execução do plano anual e 4.000.00€ ao apoio à 

participação no Festival Internacional de Folclore em Odoorn (Holanda) ---------

--------- ARCEL – Associação Recreativa e Cultural de Espinhel – 6.610.00€, 

sendo 4.760.00€ para apoio à execução do plano anual e  1.850.00€  para 

apoio a Escolas Artísticas ----------------------------------------------------------------------------

--------- Banda Marcial de Fermentelos – 16.960.00€, sendo 10.000.00€ para  
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apoio à execução do plano anual, 2 480.00€ para apoio a Escolas Artísticas, 

2.480.00€  para apoio à Organização de 140º Aniversário da Associação e 

2.000.00€ para apoio à Participação no XV do Certame Internacional Bandas 

de Música da Galiza. ----------------------------------------------------------------------------

---------Sociedade Recreativa e Musical 12 de Abril – 10.480.00€, sendo 

7.650.00€ para apoio à execução do plano anual, 1.300.00€ para apoio a 

Escolas Artísticas 530.00€ para apoio à viagem a Ourense (Espanha) e 

1000.00€ para apoio à publicação de CD da Associação, através da aquisição 

de 100 exemplares. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Agrupamento Musical “ Tuna de Óis da Ribeira” – destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 2.610.00€. -----------------------------------------------------

---------Tuna Mourisquense 1º de Janeiro – 10.400.00€, sendo 2.900.00€ para 

apoio à execução do plano anual e 7.500.00€ para apoio à Beneficiação das 

Instalações -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- ABARCA – Associação Barroense de Cultura e Assistência (Orfeão) – 

4.380.00€ destinado a apoiar a execução do plano anual ------------------------------

--------- Associação Cultural de Recardães – 5.500.00€ destinado a apoiar a 

execução do plano anual – 5.500.00€. -----------------------------------------------------

--------- Orfeão de Águeda – 13.250.00€, sendo 9.250.00€ destinado a apoiar a 

execução do plano anual e 4.000.00€ a apoiar a participação no 17º Festival 

Internacional de coros em Praga (Republica Checa) -----------------------------------

--------- Com base no Programa de Associativismo Desportivo, a Câmara deliberou, 

também, atribuir à ARCOR – Secção Desportiva, referente à época 2007/2008, um 

subsídio no valor de 1740,00€, sendo 240,00€ para apoio aos praticantes desportivos, 

250,00 para apoio aos agentes desportivos nos escalões de formação (quadro 

técnico) e 1250,00€ para apoio às despesas com instalações (água, luz, gás etc.). ----

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação 

Baptista de Águeda Shalom, um subsídio no valor de 14,664€, uma vez que foram 

apresentados os comprovativos das despesas realizadas com a candidatura no 

âmbito da Medida A – Apoio à Construção e beneficiação de instalações ou à 

aquisição de equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO --------------------------------------------------------- 

--------- Seguiu-se a análise e aprovação, por unanimidade, de Protocolo de 
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Cooperação, que foi presente, a celebrar com a Fábrica da Igreja da Paróquia de 

Águeda com vista à cedência de utilização da sala de Espectáculos “Cefas” para a 

realização de espectáculos ou outros eventos. ---------------------------------------------------- 

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

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador João Clemente que autorizou a 

isenção de taxas referentes à realização de um acampamento junto ao depósito de 

água, em Assequins. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------------- 

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

autorizar os seguintes horários de funcionamento: --------------------------------------

--------- Para o estabelecimento de Comércio de Automóveis, sito no lugar de 

Raso de Travassô, pertencente a Luís Filipe Tondela Falcão – De Segunda a 

Domingo das 09:00H às 20:00H com intervalo para almoço das 12:30H às 

14:00H; ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Para o estabelecimento de Mercearia, sito em Fermentelos, 

pertencente a Vasco & Fernanda, Lda. – De Segunda a Sábado das 08:00H 

às 21:00H e ao Domingo das 09:00 às 12:00H. ------------------------------------------

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

Trabalhos, autorizar que o estabelecimento de Café Bar, denominado 

Moonlight, funcione, no próximo dia 5, até às 04:00H, a fim de realizar a festa 

do seu aniversário com musica ao vivo. ---------------------------------------------------- 

---------- CONFRARIA DO ESPUMANTE -------------------------------------------------- 

--------- ENTRONIZAÇÃO DE CONFRADE ----------------------------------------------- 

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

aprovar a entronização do Presidente da Câmara como Confrade Efectivo da 

Confraria do Espumante, nos termos em que foi proposto. --------------------------- 

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

--------- REALOJAMENTO DE MUNICIPE ------------------------------------------------- 

--------- Analisado o parecer emitido pelo Serviço de Acção Social do 

Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, realojar o munícipe 

Bernardino Afonso Henrique Bajana, no lote 6 da Urbanização de Vale 

Domingos, numa moradia de tipologia T3, com o nº de policia 53, nas 

condições mencionadas no referido parecer. --------------------------------------------- 



 8 

--------- FUNDOS DE MANEIO PERMANENTE ------------------------------------------ 

--------- NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL ------------------------------------------------ 

--------- Na sequência de algumas alterações na estrutura funcional do Fórum 

Municipal, foi deliberado, por unanimidade, nomear como responsável pelo 

Fundo de Maneio daquele equipamento Municipal a Técnica Superior Paula 

Almeida. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROJECTO ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto “o meu brinquedo é um livro” promovido pela 

Associação de Professores de Português e a Associação de Profissionais de 

Educação de Infância. -------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------ 

--------- Vistoriada a totalidade da obra e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída 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 a firma adjudicatária, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a empreitada de 

Pavimentação do arruamento na Talhada / Fontão – Castanheira do Vouga 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. ---------------------------------- 

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

--------- Tendo em vista o parecer emitido pelo técnico responsável pela 

fiscalização da obra, a Câmara, a seguir, deliberou, por unanimidade, sejam 

levados a efeito, na empreitada de Requalificação do Largo 1º de Maio / 

Botaréu, os Trabalhos a Mais mencionados no referido parecer, no montante 

de 9 020,25€. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Autos de Revisão de Preços nºs 2 das empreitadas de Repavimentação da 

Rua Nossa Senhora de Fátima, até ao Largo da Igreja, na Freguesia de Óis da 

Ribeira e Repavimentação da Rua do Passal, em Recardães, com os valores 

de 1 093,77€ e 776,47€, respectivamente. ------------------------------------------------ 



 9 

--------- GUARDAS NOCTURNOS ----------------------------------------------------------- 

--------- ALARGAMENTO DE ÁREA DE ACTUAÇÃO --------------------------------- 

--------- A requerimento do Guarda Nocturno com a área de actuação nº 2, 

José Fernando Aires da Costa, a Câmara, considerando os pareceres 

positivos emitidos pela Junta de Freguesia de Águeda e da Guarda Nacional 

Republicana, deliberou, por unanimidade, autorizar a junção daquela área com 

as áreas 3 e 4. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- ACÇÕES JUDICIAIS ------------------------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE ACORDO ---------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, aprovar a proposta de acordo relativamente à acção interposta 

por Fernando de Vasconcelos Rodrigues e esposa Maria Albertina Resende 

de Almeida, a qual se arquiva na pasta de documentos relativos a este livro de 

actas dando-se, assim, por transcrito. ------------------------------------------------------ 

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

--------- PROPOSTA DE INDEMNIZAÇÃO ------------------------------------------------ 

--------- Presente, a seguir, uma contraproposta apresentada pela firma 

SAGOMAR – Construção Civil e Imobiliária, Lda., na sequência da proposta 

que lhe foi feita pelo Sr. Presidente. ---------------------------------------------------------

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

o Sr. Presidente para fazer nova proposta de negociação. --------------------------- 

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

--------- PROCESSO DISCIPLINAR --------------------------------------------------------- 

-------- Seguiu-se a apreciação do processo disciplinar interposto à funcionária 

Susana Gorete Correia da Silva. -------------------------------------------------------------

--------- Analisado o Relatório Final do Instrutor do processo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, através de votação por escrutínio secreto, 

concordar com o teor do mesmo e aplicar à arguida a pena de suspensão de 

180 dias com as consequências que a pena determina. ------------------------------ 

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

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

                                      Director Administrativo e Financeiro redigi e subscrevo. 

  
 


