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ACTA NÚMERO 13/08 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. 

 

--------- Aos dezanove dias do mês de Junho 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 FONSECA, e com a presença 

dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, JOAO 

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 as faltas dadas 

pelos Srs. Vereadores Maria Paula da Graça Cardoso e Carlos Filipe Correia 

Almeida que, por motivos profissionais, não estiveram presentes na reunião. -- 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente principiou por ler 

um e-mail enviado por um munícipe onde são feitos vários elogios ao 

funcionamento dos serviços Autárquicos. A propósito desta mensagem o Sr. 

Presidente deu, também, conhecimento ao Executivo do resultado de um 

inquérito efectuado, via telefone, por amostragem, aos munícipes que no ano 

de 2007 recorreram aos serviços da Câmara Municipal, tendo-se constatado 

um elevado nível de satisfação pela forma como foram atendidos e pela forma 

como os seus assuntos foram tratados. ----------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou da Menção Honrosa atribuída à 

Câmara Municipal de Águeda, em Santa Maria da Feira, pelo desenvolvimento 

de práticas de modernização administrativa. ---------------------------------------------

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. 

Vereador Carlos Franco para dizer que o e-mail recebido é muito significativo 

e que admira a coragem do munícipe que o enviou. Quanto ao resultado do 

inquérito o Sr. Vereador disse que os serviços municipais estão de parabéns e 

que esta conclusões deverão ser usadas como uma ferramenta, um material 

de trabalho, que permitirá corrigir alguns aspectos que não estarão tão bem, e 

que faz votos para que o processo da modernização administrativa tenha 
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continuidade, porque muito há ainda para fazer -----------------------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Franco elogiou 

o Programa que a Câmara levou a efeito no âmbito da Segurança Rodoviária 

que teve por objectivo sensibilizar, tanto as crianças como a população adulta, 

para as regras de prevenção rodoviária e segurança nas estradas, referindo 

que foi bonito ver toda a área dos Abadinhos dinamizada, com gente e 

actividade. Disse, ainda, o mesmo Sr. Vereador, que a Câmara está de 

parabéns por essa iniciativa e que espera que a mesma se repita, não nos 

mesmos moldes mas com os mesmos objectivos porque a área da segurança 

rodoviária é muito importante e diz respeito a todos. -----------------------------------

-------- A seguir, o Sr. Vereador Carlos Franco abordou a questão do aumento 

do preço dos combustíveis e o efeito que esse facto provoca na economia do 

país, dizendo que a Câmara deve enveredar por investir em consumo de 

energias alternativas, sendo exemplo disso o carro da Presidência mas, em 

sua opinião, dever-se-ia estender essa medida a toda a frota de viaturas da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Franco referiu-se ao 

Comércio em Águeda, e à necessidade de dinamizar o sector e de envolver 

nessa iniciativa a população em geral. -----------------------------------------------------

------ O Sr. Vereador Jorge Almeida, que interveio a seguir, começou por 

informar o Executivo que foi celebrado um protocolo com o Instituto Nacional 

de Medicina Legal, com vista à realização, por aquela Entidade, de análises 

toxicológicas para determinação da taxa de álcool no sangue dos 

trabalhadores do município, por forma a dar mais credibilidade a todo o 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Disse, também, o mesmo Sr. Vereador que os Semáforos do 

Campolinho, em Mourisca do Vouga, não estão em funcionamento devido a 

uma avaria originada pelos trabalhos de recolocação de tapete que ocorreu na 

zona, mas que, segundo o Instituto de Estrada de Portugal, e depois de várias 

insistências por parte da Câmara, se espera a sua reparação a breve prazo.---

--------- A terminar a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador mostrou 

fotografias que ilustram um caso de falta de civismo dos munícipes, que tendo 

ecopontos e contentores de lixo que se encontravam apenas a metade da sua 

capacidade, estavam junto aos mesmos, espalhados pelo chão, vários sacos 

com lixo, garrafas, plásticos e cartão em evidente desrespeito pelas regras de 
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higiene e salubridade. ---------------------------------------------------------------------------

-------- A seguir, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga deu conhecimento de um acordo 

com um grupo de trabalho concelhio com vista a criação de uma rede de 

bibliotecas no concelho. Explicou, também, a Sr. Vereadora Elsa Corga que os 

funcionários da Biblioteca têm feito deslocações às freguesias para cooperar 

com as bibliotecas locais, nomeadamente no fornecimento de livros. -------------

-------- O Sr. Presidente interveio a seguir para prestar os esclarecimentos 

perante as questões colocadas, tendo iniciado por informar que tem já 

reuniões marcadas com os comerciantes da baixa para discussão das 

soluções que a Câmara tem já preconizadas para o local, nomeadamente a 

retirada das floreiras da rua Luis de Camões, que impedem a circulação dos 

carros dos bombeiros em caso de necessidade, e a forma de gestão do 

estacionamento na zona. -----------------------------------------------------------------------

-------- A seguir, o Sr. Presidente disse que já encetou contactos com a ASAE 

para promover acções de esclarecimento acerca da proibição de fumar em 

locais fechados, e os efeitos dessa medida nos estabelecimentos de 

restauração. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Informou, também, o Sr. Presidente que foi dado conhecimento, através 

do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que Águeda vai ser dotada de 

um Tribunal de Execução de Penas, com intervenção em toda a área da NUT 

III, o que será uma inegável mais valia para o nosso concelho. ---------------------

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

se vai dar início a auscultações com vista à elaboração de um Plano de 

Actividades participativo, possibilitando a participação dos cidadãos. -------------

------ Seguidamente, a propósito das bibliotecas nas freguesias, o Sr. Vereador 

Carlos Franco, além de elogiar o conceito da Biblioteca Itinerante que a 

Câmara tem em prática em algumas freguesias, disse que devia haver mais 

capacidade para intervir, não é suficiente só fornecer os livros, é necessário 

catalogá-los e criar condições para os colocar à disposição da população. ------

------ Quanto ao comércio o Sr. Vereador Carlos Franco lembrou que há 

tempos o Sr. Presidente informou que este mesmo assunto seria tratado a 

nível intermunicipal, acrescentando que, na sua opinião, não se pode estar à 

espera de outros municípios, porque os comerciantes de Águeda precisam, 

com certa urgência, de estacionamento na zona e de medidas para dinamizar 

o sector. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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------- A finalizar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Carlos 

Franco perguntou em que situação se encontram as obras da Biblioteca 

Municipal, e se a empresa adjudicatária tem cumprido. Tendo o Sr. Presidente 

dado os esclarecimento necessários acerca desta questão. ------------------------- 

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

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

--------- Continuando os trabalhos foram aprovadas as Actas das duas últimas 

reuniões, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foram distribuídas, em 

fotocópia, pelos Membros do Executivo. --------------------------------------------------- 

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

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

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

seguintes apoios financeiros: -----------------------------------------------------------------

--------- À Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fermentelos, um 

subsídio no valor de 12 500,00 €, destinado a comparticipar as obras 

referentes aos arranjos exteriores da Igreja. ----------------------------------------------

--------- Ao Centro de Recreio Popular de Belazaima, com base no Programa 

de Apoio ao Associativismo Desportivo, um subsídio no valor de 2.440,00€. ---- 

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

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

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

unanimidade, aprovar os seguintes horários de funcionamento: --------------------

--------- Para o estabelecimento de reparação de veículos, sito em Covão, 

Freguesia de Valongo do Vouga, propriedade da Firma Empiágueda, 

Reparação de Veículos Automóveis, L.da, horário de Segunda a Sábado entre 

as 8:30H e as 19:30H e encerramento para almoço das 12:30H às 14:00H. ----

--------- Para o estabelecimento de cabeleireiro, sito na Praça da República, na 

Freguesia de Águeda, propriedade da Firma Salão Capri Cabeleireiros, L.da, 

horário de Segunda a Sábado, das 8:30H às 19:00H e encerramento para 

almoço das 13:00H às 14:00H. ---------------------------------------------------------------

--------- Para o estabelecimento de Mini-Mercado, sito na Forcada, na freguesia 

de Aguada de Cima, propriedade de Maria Zélia Soares Almeida, horário de 

Segunda a Domingo, das 8:30H às 19:00H, e encerramento para almoço das 

13:00H às 14:00H. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Para o estabelecimento de puericultura, mobiliário, têxtil, brinquedos e 
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de decoração, sito na Av. Dr. Eugénio Ribeiro, n.º 47, na Freguesia de 

Águeda, propriedade da firma J.P. Ferreira, L.da, horário de Segunda a 

Domingo das 10:00H às 20:00H. -------------------------------------------------------------

--------- Para o estabelecimento de venda de peças para veículos de duas 

rodas, sito em Corga, Freguesia e Concelho de Águeda, propriedade da firma 

Ciclomotor Roma – Máquinas e Ferramentas, L.da, horário de Segunda a 

Sexta das 9:00H às 18:30H, e encerramento para almoço das 12,30H às 

14,00H. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- ECOTRIL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EUGÉNIO 

TRINDADE, L.da ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Abastecimento de água ao sector da Moita – Macinhata do Vouga – 

Rede de Distribuição – Macinhata do Vouga. ---------------------------------------------

--------- Abastecimento de água ao sector das Chãs – Macinhata do Vouga – 

Rede de Distribuição – Macinhata do Vouga. ---------------------------------------------

--------- Ramais domiciliários de água em diversos locais do Concelho de 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Reparação da primeira célula do Reservatório R1 – Águeda. --------------

--------- Captação de Fermentelos – impermeabilização da cobertura – 

Fermentelos. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Abastecimento de água à Maçoida – Águeda. ----------------------------------

--------- Intervenção no Reservatório R4 – reparação da Soleira e Junta de 

Dilatação – Borralha. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Abastecimento de água à Maçoida – Águeda. ----------------------------------

--------- CONSTRUTORA PAULISTA, L.da ------------------------------------------------
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---------- Abastecimento de Água ao Lugar de Chãs e Moita – Macinhata do 

Vouga – Sistema Elevatório – Macinhata do Vouga. -----------------------------------

--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS --------------------------- 

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

unanimidade, autorizar que sejam levados a efeito, nas respectivas obras, os 

seguintes Trabalhos a Mais e a Menos: ----------------------------------------------------

--------- REMODELAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO DO S. 

PEDRO ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 10 739,48 €; ---------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 9 337 76 € ---------------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ATÉ 

AO LARGO DA IGREJA ------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 1 937.97 €; -----------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 9 266,90 €; --------------------------------------------------

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

--------- Seguidamente, tendo em vista as razões invocadas pela respectiva 

firma adjudicatária e o parecer emitido pelo técnico municipal, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação legal do prazo para a 

conclusão da obra de Repavimentação das Ruas Cabeço Grande, Vale da 

Eira e Pisão da Forcada, em Aguada de Cima, por um período de 30 dias. ----- 

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

 -------- CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO --------------------------------------------- 

--------- Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

Abril, a Câmara, a seguir, deliberou, por unanimidade, nomear como 

representantes do Município no Conselho Geral Transitório, nos termos da 

alínea e) do art. 60º da referida legislação, o Sr. Presidente da Câmara, a Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga e a Técnica dos Serviços de Educação Sara Silva. ------ 

--------- Acerca deste assunto o Sr. Vereador Carlos Franco disse que, uma 

vez que a Câmara vai ter representantes no Conselho em causa, que 

diligenciem para que a nossa participação seja efectiva e contributiva, tendo o 

Sr. Presidente respondido que pensa que a Câmara irá desenvolver um bom 

trabalho e que irá tentar abrir a escola à comunidade, porque isso faz 

enriquecer, e porque quando se partilha todos ganham, até a sociedade. ------- 

--------- SIMPLEX AUTÁRQUICO ------------------------------------------------------------ 

--------- ADESÃO MEDIANTE PROTOCOLO --------------------------------------------- 
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--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ouvidas as explicações do Sr. Presidente, aderir ao programa “Simplex 

Autárquico”, que assenta numa cooperação entre Municípios e organismos da 

Administração Central, em especial a Agência da Modernização 

Administrativa, IP, tendo em vista melhorar a qualidade dos serviços prestados 

aos cidadãos e às empresas. -----------------------------------------------------------------

--------- Foi também deliberado aprovar o respectivo Protocolo de Adesão, que 

se junta à pasta dos documentos referentes a este livro de Actas, dando-se, 

assim por transcrito. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ACORDOS FINANCEIROS ---------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os acordos 

financeiros a celebrar com as Juntas de Freguesia de Aguada de Baixo, 

Águeda e Trofa, com vista á execução dos seguintes projectos: --------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE BAIXO – Transferência de 

uma verba no valor de 15000,00€, destinada a comparticipar a construção de 

um armazém e arrumos; -----------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA – Transferência de uma verba 

no valor de 7 500,00€, destinada a comparticipar a aquisição de um terreno no 

lugar de Maçoida. --------------------------------------------------------------------------------

---------- JUNTA DE FREGUESIA DE TROFA – Transferência de uma verba no 

valor de 4000,00€, destinada a comparticipar o arranjo do Parque de Lazer 

pertencente ao património da Associação Recreativa “Os Fidalgos da Trofa”. --  

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

--------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS --------------------------------------------- 
--------- Presente, a seguir, um requerimento em nome de Dulce Sampaio dos 

Reis (Proc.º N.º 515/07), residente na Rua do Vale da Estrada, na Freguesia 

de Fermentelos, através do qual solicita, ao abrigo do art. 6.º, do Regulamento 

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

habitação e anexos, no Lugar de Quinta do Rei, na referida Freguesia de 

Fermentelos. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisados os elementos apresentados, a Câmara, por unanimidade, 

deliberou deferir a pretensão uma vez que se enquadra no disposto no art. 6.º, 

do Regulamento e Tabela de Taxas. Assim, considerando que o total das 
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taxas corresponde a 1.211.70€ e a redução é de 70% a requerente ficará 

sujeita ao pagamento de 363.51€. -----------------------------------------------------------

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

 -------- A CORPORAÇÃO EVANGÉLICA “ASSEMBLEIA DE DEUS” DE 

ÁGUEDA (Proc.º N.º 251/07), com sede na Rua Escola Central de Sargentos, 

em Águeda, solicita, ao abrigo do art. 4.º, do Regulamento e Tabela de Taxas, 

a isenção do pagamento de taxas referente à construção de um Templo de 

Culto, sito no Lugar Vale da Areosa, na Freguesia de Aguada de Cima. ---------

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

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

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

mesmos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 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: ----------------

--------- AÇUDE INSUFLÁVEL-----------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Projecto, Caderno de Encargos e Programa de Concurso da 

construção de um Açude Insuflável no Rio Águeda, bem como autorizar a 

abertura de concurso público para a execução da empreitada.----------------------

--------- PROTOCOLO --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara aprovou um Protocolo, a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas de Águeda, com vista à criação de uma unidade de 

ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do espectro 

do autismo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram 18 horas e 30 minutos quando o Sr. 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. 
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