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ACTA NÚMERO 17/08 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

--------- Aos quatro dias do mês de Setembro 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, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLOS FILIPE CORREIA 

DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTÓNIO MANUEL 

DE ALMEIDA TONDELA ------------------------------------------------------------------------ 

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

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro 

da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela 

Sr.ª Vereadora Maria Paula da Graça Cardoso que, por motivos profissionais, 

se encontra fora do país. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 
--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente principiou por 

saudar o regresso do Sr. Vereador António Tondela ao Executivo Municipal e 

formulou desejos de que todos tenham gozado umas boas férias. -----------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou que se encontra em Águeda um 

grupo de peritos do Programa URBACT 2 que tem trabalhado com a Câmara 

Municipal, Associações Empresariais, ABIMOTA e ESTGA, tendo em vista a 

realização de uma análise concreta da compatibilidade das nossas empresas 

com o projecto Greening SMES, que visa o apoio a uma atitude mais amiga do 

ambiente, por parte dessas mesmas empresas, e o incentivo à produção de 

materiais que se insiram nessa área, acrescentando que considera este 

projecto da maior importância, porque permite recolher informações do que 

melhor se faz a este nível e das soluções que mais se adaptam ao nosso 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que 
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amanhã, dia 5 de Setembro, será realizado, no Largo 1.º de Maio, o 1.º 

Concurso de vacas leiteiras da raça Holstein, que vai contar, no Domingo, com 

a presença do Sr. Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador 

António Tondela agradeceu as boas vindas que lhe foram dirigidas e informou 

que, muito provavelmente, não poderá continuar a exercer o seu cargo de 

Vereador, devido à sua actividade profissional, certeza que de momento não 

tem, uma vez que ainda não foram aprovados os horários na escola onde 

exerce. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador António Tondela disse 

que embora tenha acompanhado a actividade municipal através da 

comunicação social, gostaria de obter alguns esclarecimentos por parte do Sr. 

Presidente, pelo que começou, de imediato, a colocar as seguintes questões: -

--------- Qual a situação da Carta Educativa. Já foi superiormente aprovada? 

Foram colocadas algumas questões ou sugeridas algumas alterações para a 

sua aprovação? -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Existe algum Projecto Educativo para o concelho? ---------------------------

--------- Como está a implementação da Agenda Local 21? --------------------------- 

--------- Como está a transferência de competências para a Câmara Municipal? 

--------- A Câmara tem promovido ou feito alguma sensibilização para 

incentivar as Eco – Escolas? ------------------------------------------------------------------

--------- Quem é que a Câmara pensa designar para os Conselhos Gerais 

Escolares? Qual será a postura dos representantes da Câmara? Uma postura 

politica ou pessoal? ------------------------------------------------------------------------------

--------- Referindo-se à questão dos computadores nas escolas, o Sr. Vereador 

António Tondela, disse que concorda que durante as férias escolares os 

computadores tenham sido recolhidos para manutenção, mas entende que já 

deveriam ter sido recolocados, porque o início do ano escolar se avizinha e 

porque os professores já estão a trabalhar desde o princípio do mês. ------------

--------- Disse ainda que é preciso acautelar a colocação de auxiliares de 

Acção Educativa em algumas escolas, que ainda não estão dotadas daquele 

pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Prosseguiu o Sr. Vereador perguntando o que é que pensa a Câmara 

relativamente às competências que o Governo pretende delegar nas 

Autarquias. Já fez alguns contactos com os Agrupamentos de escolas sobre 

essa matéria? -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Admitiu que muita coisa tem sido feita nos edifícios escolares mas, em 

alguns, não está a ser cumprida a lei em termos de segurança porque não 

estão dotadas de campainha. -----------------------------------------------------------------

--------- Perguntou ainda qual o ponto de situação dos Planos de Segurança e 

Evacuação para os edifícios escolares -----------------------------------------------------

--------- Solicitou que fosse elaborado relatório acerca da forma como estão a 

ser efectuados os transportes escolares, porque entende que embora se 

tivessem verificado algumas melhorias, lhe parece que, neste momento, os 

progressos estão estagnados. ----------------------------------------------------------------

--------- Solicitou ainda que a Câmara seja mais célere, nos próximos anos, a 

apresentar o Plano Anual das Actividades Escolares, para que chegue às 

escolas até ao final do ano escolar anterior, dando assim a possibilidade aos 

professores de programar e preparar atempadamente cada uma das 

realizações propostas. --------------------------------------------------------------------------

--------- Disse ainda o Sr. Vereador António Tondela que a Câmara Municipal, 

numa demonstração de apreço pelos professores que vêm de fora para 

desenvolver as suas actividades no concelho, poderia diligenciar uma 

recepção a estes docentes. -------------------------------------------------------------------

-------- Afirmando que, como cidadão do concelho, estava preocupado com a 

forma como se está a processar a recolha do lixo urbano, que considera estar 

longe da perfeição. Na sua opinião, porque entende que, por vezes, são os 

munícipes que não cumprem as regras, deveria investir-se em acções de 

sensibilização junto das associações e das escolas, para se evitarem 

situações de falta de civismo como as que se têm verificado em alguns locais. 

-------- Disse ainda o Sr. Vereador António Tondela que esperava ver incluída 

na Ordem de Trabalhos desta reunião, uma proposta de Alteração ao 

Regulamento de atribuição de apoios às Associações Culturais e Recreativas, 

por entender que são entidades que prestam um relevante serviço ao 

concelho e não estão devidamente assegurados os seus interesses no 
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Regulamento em vigor. -------------------------------------------------------------------------

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

por fazer votos de sucesso para a Festa do Leitão, e manifestou o desejo que 

Águeda, neste evento, seja mais feliz do que foi nos anos anteriores na sua 

forma de bem receber. --------------------------------------------------------------------------

-------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador manifestou a 

opinião de que a exposição e 1.º concurso da raça Holstein Centro se deveria 

ter realizado noutra altura, porque entende que não deveria haver 

sobreposição de qualquer outra manifestação com a Festa do Leitão. ------------

--------- De seguida, o Sr. Vereador Carlos Almeida quis ainda saber se estão 

previstas, a breve prazo, algumas obras para as instalações da antiga 

garagem da Rodoviária Nacional, e fez algumas críticas ao piso colocado em 

algumas vias da freguesia de Aguada de Cima, nomeadamente na estrada de 

Seixo à Forcada, que considera um mau serviço que precisa de ser corrigido. -

-------- Ouvidas as questões colocadas, o Sr. Presidente passou a dar os 

seguintes esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------

--------- Depois de algumas pequenas alterações, espera-se para breve a 

aprovação da Carta Educativa pela DREC. -----------------------------------------------

--------- O Projecto Educativo está a ser discutido a nível supra municipal. -------

---------- Este ano vai dar-se início à implementação da Agenda Local 21. -------

--------- O Concelho já tem várias Eco-Escolas e a Câmara a todas apoiou, 

assim como apoiará qualquer uma que manifeste interesse nesse projecto. ----

--------- Tendo em vista a anunciada transferência de competências que o 

Poder Central pretende fazer para as Autarquias em matéria de educação, a 

Câmara ainda hoje fez reunião com os Agrupamentos de Escolas, para ouvir o 

seu parecer acerca do assunto, tendo-se concluído que, dadas as boas 

relações que têm mantido com a Câmara Municipal, são de opinião favorável a 

essa transferência, tendo alguns dos presentes nessa mesma reunião 

afirmado que a proximidade da gestão com a escolas só pode favorecer a 

actividade educativa. ----------------------------------------------------------------------------

-------- Em Todos os Conselhos Gerais a Câmara é representada pelo Sr. 

Presidente, pela Sr.ª Vereadora Elsa Corga e por um Técnico Municipal. --------

-------- Efectivamente os computadores das escolas foram retirados durante as 
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férias para manutenção, deveriam ter sido recolocados no início do mês, não 

foi possível, espera-se para breve que isso aconteça. ---------------------------------

--------- A situação dos Plano de Actividades para as escolas foi hoje tratada na 

reunião com os Agrupamentos, e a Câmara Municipal comprometeu-se, no 

futuro, a entregar os referidos Planos no final do ano lectivo anterior. -------------

-------- Efectivamente a Câmara tem conhecimento da falta de Auxiliares de 

Acção Educativa em algumas escolas e vai tentar colmatar essa situação. -----

-------- O Plano de Segurança e Evacuação para as Escolas está a concurso e 

espera-se a sua implementação oportunamente. ----------------------------------------

-------- Já no ano passado se fez uma recepção aos professores do ensino pré-

primário e do Ensino Básico, com uma visita ao Concelho, este ano pretende-

se dar as boas vindas a esses professores através de um convívio a levar a 

efeito no próximo mês de Outubro. ----------------------------------------------------------

------- Prosseguindo este ponto da Ordem de Trabalhos, e as respostas às 

questões colocadas, o Sr. Vereador Jorge Almeida disse que tem havido uma 

melhoria contínua nos transportes escolares, tanto ao nível da qualidade como 

ao nível dos tempos de espera e que, no sentido de melhorar ainda mais, 

porque é essa a grande preocupação da Câmara, tem já marcada para 

amanhã uma reunião com a TRANSDEV. -------------------------------------------------

------- Relativamente à recolha de lixos, o mesmo Sr. Vereador informou que a 

empresa ERSUC, por insistência da Câmara, tem vindo a melhorar aquele 

serviço, além de se ter comprometido a reforçar a colocação de Eco-Pontos. --

------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Jorge Almeida informou 

que estão em negociação os termos do acordo para a realização de obras de 

beneficiação na antiga garagem da Rodoviária Nacional. -----------------------------

------- Por fim interveio o Sr. Vereador João Clemente, para falar da 

candidatura que a Associação Bela Vista fez ao Programa da SIC “A Nossa 

Terra Quer”, para a construção de um Pavilhão Desportivo em Vale Domingos, 

em terreno que a Câmara vai disponibilizar para o efeito, referindo o mérito da 

iniciativa, que todos os Aguedenses devem apoiar, e as melhorias que aquele 

projecto irá trazer para a requalificação da zona. ---------------------------------------- 

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

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



 6 

--------- Continuando os trabalhos foi aprovada a Acta da última reunião, cuja 

leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos 

Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Os Srs. Vereadores Carlos Almeida e António Tondela abstiveram-se 

da votação por não terem participado na reunião a que a acta em apreço diz 

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

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

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

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

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

--------- À Associação de Ucranianos em Portugal – Subdelegação de Águeda, 

para apoio à execução do plano anual, um subsídio no valor de 520,00€. -------

--------- À Associação Cultural e Recreativa dos Amigos da Redonda, freguesia 

de Valongo do Vouga, para apoio à beneficiação de instalações, um subsídio 

no valor de 760,00€. -----------------------------------------------------------------------------

--------- À Banda Marcial de Fermentelos, para apoio à beneficiação de 

instalações, um subsídio no valor de 7 440,00€. -----------------------------------------

--------- À LAAC – Secção Cultural, para apoio ao beneficio de instalações, um 

subsídio no valor de 4 180,00€. --------------------------------------------------------------

--------- À Associação Desportiva e Cultural de Pedaçães, para apoio à 

aquisição de um terreno, um subsídio no valor de 10 000,00€. ----------------------

--------- À Conferência Vicentina Nossa Senhora de La Salete, da Freguesia da 

Borralha, para apoio ao desenvolvimento do seu plano de actividades, um 

subsídio no valor de 1 000,00€. --------------------------------------------------------------

--------- TRANSPORTES ESCOLARES ----------------------------------------------------

--------- CONSTITUIÇÃO DO JÚRI PARA ACOMPANHAMENTO DOS 

CONCURSOS DE CIRCUITOS ESPECIAIS ---------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, constituir o 

seguinte júri para acompanhamento dos concursos de circuitos especiais: ------

---------- Presidente: ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Sr. Dr. Gil Nadais - Presidente da Câmara, que será substituído nas 

suas faltas e  impedimentos pelo Sr. Enf. Jorge Almeida, Vice-Presidente da 

Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Vogais Efectivos: ----------------------------------------------------------------------

--------- 1.º Vogal - Sr.ª Dr.ª Elsa Corga – Vereadora do Pelouro da Educação: -

--------- 2.º Vogal - Sr.ª Dr.ª Ana Cristina Tomás – Chefe de Divisão 

Administrativa, em regime de substituição; ------------------------------------------------

---------Vogais Suplentes: ---------------------------------------------------------------------

----------1.º Vogal - Sr.ª Dr.ª Sandra Cardoso – Chefe de Secção; -------------------

--------- 2.º Vogal - Sr.ª Dr.ª Maria do Rosário Alves – Técnica Superior de 2.ª 

Classe. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE VIATURA ----------------------------------- 

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

por unanimidade, nos termos do Protocolo que foi presente e aprovado, ceder, 

à Junta de Freguesia do Préstimo, a utilização de uma viatura ligeira para 

transporte de passageiros, destinada a assegurar o transporte dos alunos da 

freguesia para a Escola EB1 de Á-dos-Ferreiros e vice-versa. ----------------------

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------------------

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, delegar, na Junta de 

Freguesia de Segadães, poderes para proceder à construção de uma Casa 

Mortuária, nas condições do protocolo que foi presente e aprovado. -------------- 

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

--------- Foi também deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, atribuir à 

Junta de Freguesia de Aguada de Baixo um subsídio no valor de 950,00€, 

destinado a comparticipar a organização do Dia da Freguesia, e à Junta de 

Freguesia de Espinhel um subsídio no valor de 1834,00€, destinado a 

comparticipar a aquisição de um cilindro motorizado de 500 Kg. -------------------

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Carlos Almeida e António Tondela, que não concordaram com o 

critério de atribuição deste subsídio para apoiar a aquisição do equipamento 

adquirido pela Junta de freguesia de Espinhel, pois consideram que a Câmara 

Municipal deveria apoiar em percentagem idêntica àquela que é adoptada 

noutras situações, referiram 30%, o que permitiria, neste caso, segundo a sua 

opinião, financiar não apenas a aquisição do cilindro motorizado mas sim 

algum do restante equipamento. ------------------------------------------------------------- 
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--------- OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS ------------------------------------------- 

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade da empreitada de “Urbanização da 

Rua da Avenida da Igreja e Zona Envolvente ao Centro Social, na freguesia de 

Recardães” 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 Construtora Paulista, Ldª, adjudicatária da referida 

obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, recebe-la definitivamente 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: -------------------------------- 

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

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento que o prazo 

de conclusão das obras da Biblioteca Municipal terminou no passado dia 29 de 

Agosto e não em 28 de Julho como, por lapso, foi comunicado. -------------------- 

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

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

--------- Analisado o parecer emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar que o estabelecimento de decoração, sito na Rua José Maria Veloso 

n.º 44, em Águeda, pertencente a Maria Odete Ferreira Espírito Santo, 

funcione de Segunda a Sábado, das 09:00H às 19:00H e ao Domingo das 

09:00H às 14:00H. -------------------------------------------------------------------------------

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

--------- INCENTIVO, PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DE 

EDIFÍCIOS DEGRADADOS -------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar as propostas que se transcrevem, apresentadas pelo Sr. Presidente, 

que visam o incentivo, promoção e reabilitação urbana de edifícios 

degradados no concelho de Águeda: -------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA UM (Isenção de Taxas) --------------------------------------------

------- “A Câmara Municipal de Águeda visa incentivar e promover a reabilitação 

urbana dos edifícios degradados no concelho de Águeda. -------------------------------------
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--------- Neste âmbito, pretende-se que a recuperação de imóveis antigos na zona 

histórica da cidade seja uma realidade, permitindo, uma intervenção mais activa de 

todos os interessados, e a criação de um núcleo com qualidade, onde todos gostem 

de viver, trabalhar ou passear. -------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, e dando continuidade a idêntica proposta que teve assinalável adesão 

sendo facilmente verificável que o número de prédios recuperados aumentou 

significativamente, independentemente de outras medidas que venham a ser 

propostas, de acordo com o disposto no Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito 

de Operações Urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 113, de 14 de Junho de 2007, propõe-se ao Executivo 

Municipal a aprovação das seguintes medidas: ---------------------------------------------------

--------- a) Isenção total de taxas nos pedidos de licença/autorização e comunicações 

prévias para obras de recuperação, sem aumento da cércea, de imóveis antigos na 

zona histórica da cidade, e em áreas centrais/núcleos antigos e conjuntos com 

interesse arquitectónico em todas as freguesias, em conformidade com a delimitação 

constante do Plano Director Municipal, e de acordo com a alínea e) do nº 2 do art. 4º 

do Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito de Operações Urbanísticas e Obras 

desta Câmara Municipal, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 113, de 14 

de Junho de 2007; -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- b) Para o cálculo previsto no corpo do artigo 59º do mesmo Regulamento, 

relativo a compensação por terrenos não cedidos no âmbito do licenciamento ou 

comunicação prévia de operações de loteamento ou de impacte semelhante, 

localizados nas zonas referidas na alínea anterior, atribuição do valor de 0,01 (o valor 

actual é 0,5) ao coeficiente ‘FC’, em conformidade com o parágrafo único do mesmo 

artigo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- c) Isenção do pagamento de taxa de ocupação do solo, na colocação de 

andaimes necessários à execução das obras anteriormente referidas;----------------------

--------- d) Que as deduções e isenções de taxas referidas anteriormente sejam 

aplicadas até entrada em vigor do novo Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças.” 

--------- PROPOSTA DOIS (Protocolo com as Instituições Bancárias) ------------------

---------“No âmbito da acção de reabilitação urbana, pretende a nossa Autarquia criar 

parcerias que permitam incentivar ainda mais os proprietários à recuperação urbana 

dos seus imóveis, informando-os das melhores opções oferecidas pelo mercado. ------

--------- Assim, e no seguimento da linha de acção defendida de incentivar a 

recuperação do edificado no Concelho, e mais concretamente na zona de reabilitação 

urbana definida, solicitámos a várias Instituições Bancárias que nos apresentassem 



 10 

as condições especificas de financiamento que podem oferecer aos particulares que 

pretendam actuar na reabilitação e conservação dos seus imóveis. Até ao momento, 

o Banco BPI e o Montepio enviaram as suas condições. ---------------------------------------

---------Para formalização desta linha de cooperação, propõe-se a realização de 

protocolos com as entidades bancárias, que terão iguais cláusulas gerais, alterando-

se apenas as condições específicas de financiamento apresentadas por cada banco, 

que constituirão anexo a cada documento. ---------------------------------------------------------

--------- Os protocolos regularão a forma de disponibilização da informação e de 

encaminhamento dos pedidos de financiamento apresentados pelos interessados na 

reabilitação urbana, pessoas singulares e colectivas que sejam reconhecidas pela 

Câmara Municipal como tal. A Câmara Municipal compromete-se a divulgar e 

esclarecer os interessados das condições disponibilizadas pelas entidades bancárias 

que darão tratamento preferencial na sua apreciação e decisão. -----------------------------

--------- As entidades bancárias identificarão um interlocutor para facilitar e agilizar os 

procedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste termos, e de acordo com a alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e com a alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º e as alíneas c) e e) do artigo 24.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, propõe-se ao Executivo Municipal a aprovação da 

minuta de protocolo a celebrar com as Instituições Bancárias que já manifestaram 

interesse em colaborar com a autarquia nesta área, bem como com as que o venham 

a fazer, sendo as condições especificas constantes do seu anexo I, alteradas, 

conforme as condições de financiamento propostas por cada Banco. “ ---------------------

--------- PROGRAMA ÁGUEDA LINDA --------------------------------------------------------------

--------- Foi, também, deliberado, depois de analisada, a proposta que se segue, de 

instituir o programa ÁGUEDA LINDA, bem como o seu Programa e Condições de 

Execução que, também, se transcrevem: -----------------------------------------------------------

--------- “O objectivo fundamental de qualquer acção de reabilitação desenvolvida 

sobre um edifício degradado, consiste em resolver os danos físicos e a patologia 

construtiva e ambiental acumulados ao longo dos anos, assim como introduzir, 

sempre que necessário, uma beneficiação geral – modernizando as instalações e 

equipamentos existentes – tornando esse edifício apto para o seu completo e 

actualizado (re) uso. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Outro objectivo igualmente importante, consiste em assegurar a salvaguarda, 

para as gerações vindouras, de todos os elementos com valor cultural e 

arquitectónico. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- De facto, uma intervenção de reabilitação começa por ser uma operação que 

visa a maior conservação possível das diversas partes, elementos e materiais do 

imóvel sobre o qual incide. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Foram contactados diversos fornecedores de materiais de construção, tendo a 

empresa CIN sido a única a responder positivamente ao convite para colaboração e 

cooperação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Face ao exposto, pretendemos, no âmbito das acções de incentivo e 

promoção da reabilitação urbana, e em colaboração com a empresa CIN – 

Corporação Industrial do Norte, S.A., instituir o programa ÁGUEDA LINDA, que terá 

como objecto o tratamento e a recuperação das fachadas dos edifícios do concelho 

de Águeda, destinado aos proprietários, senhorios e arrendatários ou a todos aqueles 

que beneficiem de qualquer outro direito de uso ou ocupação sobre prédio, desde que 

legalmente se possam substituir ao proprietário ou mediante autorização deste. --------

--------- O programa ÁGUEDA LINDA permitirá conceder a todos quantos se 

pretendam candidatar: ------------------------------------------------------------------------------------

--------- a) Aconselhamento técnico aos trabalhos de tratamento das fachadas; ----------

--------- b) Disponibilização de materiais de pintura a preços reduzidos; -------------------- 

--------- O programa permitirá ainda, atendendo ao rendimento mensal do agregado 

familiar dos candidatos: ----------------------------------------------------------------------------------

--------- a) Disponibilização gratuita de materiais de pintura para a fachada principal, 

incluindo os muros, aos candidatos cujo agregado familiar, no último ano, tenha 

auferido um rendimento mensal “per capita” abaixo do Salário Mínimo Nacional; -------

--------- b) Disponibilização gratuita de materiais de pintura para todas as fachadas, 

incluindo os muros, aos candidatos cujo agregado familiar, no último ano, tenham 

auferido um rendimento mensal “per capita” abaixo de 2/3 do Salário Mínimo 

Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Os requerentes beneficiários assumem a intervenção comprometendo-se a 

cumprir a finalidade do programa. --------------------------------------------------------------------- 

--------- O programa entrará em vigor dez dias após a sua aprovação pelo Executivo 

Municipal e é mais um passo decisivo na concretização da Regeneração Urbana e no 

estímulo às acções de reabilitação, incentivando os particulares a uma intervenção 

mais activa. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos, e de acordo com a alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e com a alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º e as alíneas c) e e) do artigo 24.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, propõe-se ao Executivo Municipal a aprovação do 
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programa ÁGUEDA LINDA, cujas condições de execução são as seguintes: ----------- 

--------- Artigo 1.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- 1. A Câmara Municipal de Águeda, no âmbito das acções de incentivo 

e promoção da reabilitação urbana, institui o Programa ÁGUEDA LINDA, em 

colaboração com a empresa CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.. -------- 

--------- 2. O programa visa o tratamento e a recuperação das fachadas dos 

edifícios do concelho de Águeda. ------------------------------------------------------------ 

--------- Artigo 2.º --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Programa ÁGUEDA LINDA garante aos proprietários ou inquilinos 

dos prédios: ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- a) O aconselhamento técnico aos trabalhos de tratamento das 

fachadas; -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- b) A disponibilização de materiais de pintura a preços reduzidos;---------

--------- c) A disponibilização gratuita de materiais de pintura para a fachada 

principal, incluindo os muros, aos candidatos cujo agregado familiar, no último 

ano, tenha auferido um rendimento médio mensal “per capita”, abaixo do 

Salário Mínimo Nacional. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- d) A disponibilização gratuita de materiais de pintura para todas as 

fachadas, incluindo os muros, aos candidatos cujo agregado familiar, no último 

ano, tenha auferido um rendimento médio mensal “per capita”, abaixo de 2/3 

do Salário Mínimo Nacional. -------------------------------------------------------------------

-------- Artigo 3.º -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Poderão usufruir do Programa ÁGUEDA LINDA: -----------------------------

-------- a) Proprietários e senhorios; ----------------------------------------------------------

-------- b) Arrendatários ou todos aqueles que beneficiem de qualquer direito de 

uso ou ocupação do prédio, desde que legalmente se possam substituir ao 

proprietário, ou mediante autorização deste. ---------------------------------------------

--------- Artigo 4.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- A candidatura ao Programa ÁGUEDA LINDA será formalizada com a 

entrega, na Câmara Municipal de Águeda, de requerimento instruído com os 

seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------

--------- a) Identificação pessoal do requerente e título de ocupação do prédio;--

--------- b)Identificação e apresentação do imóvel: com planta de localização, 
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fracção, inscrição matricial, eventual descrição do registo na Conservatória e 

fotografia das fachadas; ------------------------------------------------------------------------

--------- c) Área das fachadas a pintar e cores a aplicar; -------------------------------

--------- d) Indicação do prazo para a execução da obra; -------------------------------

--------- e) Sendo o candidato arrendatário ou beneficiário de qualquer outro 

direito de uso ou ocupação do prédio, declaração do proprietário que autorize 

a pintura das fachadas; -------------------------------------------------------------------------

--------- f) Declaração, sob compromisso de honra, com indicação do 

rendimento médio mensal “per capita” do agregado familiar do requerente, 

conforme anexo A das presentes condições, caso se pretenda candidatar ao 

apoio previsto nas alíneas c) e d) do artigo 2.º. ------------------------------------------

--------- Artigo 5.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- São condições de admissão ao presente Programa: -------------------------

--------- a) A prévia recuperação das fachadas que se apresentem degradadas, 

respeitando as regras gerais de ordem técnica definidas para a recuperação e 

reabilitação dos edifícios; ----------------------------------------------------------------------

---------b) A regularização jurídica dos edifícios, designadamente a licença de 

utilização do imóvel nos casos em que já era exigida à data da construção;-----

--------- c) A adequação das cores pretendidas ao enquadramento urbano do 

edifício. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- d) A apresentação de documentos comprovativos do rendimento  

mensal do agregado familiar, declarado pelo requerente, sempre que 

solicitado pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------

--------- Artigo 6.º ----------------------------------------------------------------------------------

---------1. Os pedidos são decididos no prazo de trinta dias. --------------------------

---------2. Aceite a candidatura, é dado conhecimento ao requerente e à CIN, 

indicando-se eventuais trabalhos necessários e o prazo máximo para a 

execução das obras. ----------------------------------------------------------------------------

--------- 3. A CIN procede a vistoria ao local, a fim de verificar o tipo e 

quantidade de material necessário para efectuar os trabalhos de pintura 

correctos. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 4. O requerente deve dirigir-se às instalações da CIN para adquirir os 

materiais de pintura necessários. ------------------------------------------------------------ 
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----------5. O material oferecido pela Câmara Municipal será levantado em data 

e local a designar. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Artigo 7.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- 1. Os requerentes beneficiários das ajudas do presente programa 

devem afixar em local visível da obra, durante a sua execução, um painel 

fornecido pela Câmara Municipal, onde conste o símbolo do Município, a 

identificação do programa e a marca ou a designação do agente de 

comercialização da tinta cedida. -------------------------------------------------------------

--------- 2. A afixação do painel referido no número anterior está isenta do 

pagamento de taxa de publicidade. ---------------------------------------------------------

--------- Artigo 8.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- 1. A não realização das obras no prazo indicado e/ou o não 

cumprimento do disposto no artigo anterior, implica a devolução integral do 

benefício obtido, designadamente, do valor correspondente ao desconto 

efectuado sobre o preço de tabela e do material eventualmente oferecido. ------

--------- 2. A não apresentação dos documentos comprovativos do rendimento 

médio mensal “per capita” declarado, quando solicitado pela Câmara 

Municipal, implica a restituição dos benefícios obtidos. --------------------------------

--------- Artigo 9.º ----------------------------------------------------------------------------------

--------- 1. Da ocupação da via pública deve ser dado conhecimento à Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2. A operação de recuperação de fachadas está isenta da taxa de 

ocupação da via pública por andaimes ou tapumes. ------------------------------------

--------- Artigo 10.º --------------------------------------------------------------------------------

---------1. O Programa ÁGUEDA LINDA terá a duração de seis meses, após 

os quais serão analisados os resultados, para eventual renovação e melhoria. 

-------- 2. O presente programa entrará em vigor dez dias após a sua 

aprovação pelo Executivo Municipal. -------------------------------------------------------

---------Artigo 11.º ---------------------------------------------------------------------------------

--------- As dúvidas de interpretação e os casos omissos que vierem a suscitar-

se com a aplicação das presentes condições de execução, terão resolução 

através de despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal.”----------------
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--------- PESSOAL --------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Perante as dúvidas suscitadas, foi deliberado retirar este assunto e 

agendá-lo para uma próxima reunião, o que permitirá analisar mais 

pormenorizadamente todo o processo. -----------------------------------------------------

--------- Eram 19 horas e 20 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 
 
  

 

 


