
ACTA NÚMERO 18/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2008 

 

--------- Aos dezoito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara 

Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a 

presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, ANTONIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste os 

assuntos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na parte final do 

artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se inclua na Ordem de 

Trabalhos desta reunião o pedido de suspensão do mandato, apresentado pelo Sr. 

Vereador Carlos de Almeida e a proposta de Protocolo a celebrar com o Ministério da 

Justiça – tendo todos os Membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo 

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

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

---------Analisado o requerimento apresentado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos do disposto no n.º 5 do art. 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

a redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar o pedido de Suspensão de 

Mandato, por um período de 15 dias, formulado pelo Sr. Vereador Carlos Almeida. -----

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

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

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

-------- A seguir, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, depois de 

devidamente analisado, aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar com o 

Ministério da Justiça com vista à criação das condições adequadas ao 

desenvolvimento do Sistema de Mediação Familiar na área geográfica do município de 



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

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL ----------------------------- 

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

Vereador Carlos Franco que principiou por dizer que, em sua opinião, as obras 

em execução na Estrada Nacional n.º 1 deveriam ser melhor sinalizadas, com 

indicação de trajectos alternativos, para evitar transtornos aos automobilistas. --

--------- A seguir, o mesmo Sr. Vereador quis saber se tem havido algumas 

acções de manutenção nos vários relvados sintéticos de clubes desportivos do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

das barreiras arquitectónicas existentes na cidade, dizendo que já 

anteriormente tinha chamado a atenção para este assunto, e que quase nada 

tem sido feito para a sua eliminação, não obstante a Câmara estar a investir 

em obras turísticas, vias cicláveis etc., sendo a questão das barreiras 

arquitectónicas, na sua opinião, um assunto da maior importância e a precisar 

de resolução urgente. ----------------------------------------------------------------------------

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

aos cães e gatos abandonados, que deambulam pelo Concelho, e apresentou 

algumas sugestões, nomeadamente uma maior aposta na informação, que 

pensa poderem vir a fomentar o interesse das pessoas em acolher estes 

animais. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Sr. Vereador António Tondela, que interveio a seguir, referiu a 

preocupação que está a provocar a diminuição do volume de água na Pateira e 

informou que o Posto Médico de Valongo, que funciona nas instalações da 

Casa do Povo, por motivos que desconhece, não tem disponível, neste 

momento, serviços de enfermagem, obrigando as pessoas que necessitam 

desses serviços a deslocarem-se ao Posto Médico de Mourisca do Vouga, o 

que dificulta a vida dos munícipes, pelo que, em sua opinião, tendo em vista 

esse facto e a circunstâncias das instalações não reunirem condições 

satisfatórias à função a que se destinam, se deveria encetar diligências no 

sentido de se construir novo edifício para a instalação do Posto Médico, em 

melhores condições e que corresponda às necessidades da população. ----------



-------- Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que 

principiou por perguntar ao Sr. Presidente se se desistiu de construir o Centro 

Coordenador de Transportes, questionando, de seguida, as obras em curso na 

E.N.1, nomeadamente a sua finalidade e oportunidade temporal, porque 

entende que elas deveriam ser realizadas durante as férias escolares para não 

condicionar a mobilidade dos pais que têm que levar os filhos às escolas. ------- 

--------- Ouvidas as intervenções dos Srs. Vereadores, o Sr. Presidente deu os 

esclarecimentos às questões que foram colocadas, explicando, 

nomeadamente, que: -----------------------------------------------------------------------------

--------- Em sua opinião, as obras em curso na EN1 então bem assinaladas com 

sinalização em vários locais a avisar da proibição de trânsito naquela artéria da 

cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para os relvados sintéticos existe um contrato de manutenção, 

celebrado com uma firma da especialidade, que impõe a obrigatoriedade de, 

anualmente, ser revisto o estado de cada um desses relvados e, em caso de 

necessidade, a realização de trabalhos de reparação. ----------------------------------

--------- As barreiras arquitectónicas na cidade são uma realidade e a sua 

eliminação tem sido uma preocupação do Executivo, prevendo-se, a curto 

prazo, ter algumas dessas situações resolvidas. -----------------------------------------

--------- As sugestões que o Sr. Vereador Carlos Franco fez para promover o 

acolhimento de animais abandonados são interessantes e poderão vir a ser 

postas em prática. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- A diminuição do volume de água na Pateira é um facto e para isso têm 

contribuído as obras levadas a efeito em Requeixo, com a consequente 

retirada das comportas que retinham a água naquele local. ---------------------------

--------- A sala de enfermagem do Posto de Valongo do Vouga foi encerrada, 

por precaução, devido a um foco infeccioso detectado, estando a Casa do 

Povo a diligenciar a realização de obras na referida sala, por forma a torná-la 

operacional, estando a avançar, entretanto, com a disponibilização de uma 

outra sala para o serviço de enfermagem. -------------------------------------------------

-------- A Câmara não desistiu da construção do Centro Coordenador de 

Transportes, pretende construí-lo no terreno da “chaminé”, num edifício de dois 

pisos, sendo este equipamento instalado no rés-do-chão e o futuro Centro de 



Artes no 1.º andar. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 aprovação por não terem estado presentes na reunião a que a mesma 

diz respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO 

PROJECTO RIO POVO. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Executivo, por unanimidade, 

deliberou aprovar a seguinte proposta de atribuição de subsídios: ------------------

--------- “À semelhança do ano anterior realizou-se a 11 e 12 de Julho de 2008 

mais um espectáculo “Rio Povo”. Tratou-se de um acontecimento único com 

duas noites completamente esgotadas. No qual participaram mais de 300 

artistas, numa manifestação inter-associativa e comunitária de relevo 

incomparável. Tratou-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Águeda que 

decorreu de 5 a 27 de Julho, espectáculo juntou diversas associações do 

concelho, escolas, corporações de bombeiros e agrupamentos de escuteiros. --

--------- O “Rio Povo” e o “AgitÁgueda” tiveram uma finalidade comum de 

absoluta pertinência para o contexto associativo local e o desejo de dar a 

Águeda e ao seu rio uma nova centralidade, capaz de atrair não apenas o 

público do Concelho, mas também da região, com propostas cada vez mais 

aliciantes para as noites de Verão. ----------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal pelo reconhecimento que faz do trabalho 

desenvolvido por todas as associações envolvidas, nesta iniciativa, considera 

ser de extrema importância apoiar o seu esforço e empenho de acordo com o 

seu grau de envolvimento no evento “Rio Povo”, segundo dados fornecidos pela 

equipa que o concebeu e coordenou. -------------------------------------------------------- 

--------- Assim, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: --------------------------

--------- Agrupamento de Águeda do CNE – 240,00€ ----------------------------------



--------- ARCOR – Óis da Ribeira – 280,00€ -----------------------------------------------

--------- Associação Juvenil Saliências – 240,00€  -------------------------------------

--------- Barqueiros de Macinhata do Vouga – 360,00€ -------------------------------

---------Cantate Lubilo – Barro – 400,00€ --------------------------------------------------

--------- Escola Secundária Adolfo Portela – 400,00€ ---------------------------------

--------- Ginásio Clube de Águeda – 280,00€ ---------------------------------------------

---------Grupo Folclórico da Região do Vouga – 510,00€ ----------------------------

--------- Grupo Típico “O Cancioneiro de Águeda” - 510,00€ ----------------------

--------- Núcleo Desportivo de Bolfiar – 400,00€ ----------------------------------------

--------- Orfeão da Associação Cultural de Recardães – 430,00€ -----------------

--------- Orfeão de Águeda – 430,00€ -------------------------------------------------------

---------Orquestra à Margem – 470,00€ -----------------------------------------------------

---------Orquestra Típica de Águeda – 950,00€ ------------------------------------------

---------Os Serranos Associação Etnográfica – 590,00€ -----------------------------

--------- Tuna de Óis da Ribeira – 510,00€ ------------------------------------------------- 

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

--------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRA --------------------------------------------------------- 

--------- 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 à firma Construtora da Corga, Ldª, adjudicatária da respectiva 

empreitada, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a 

empreitada de ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ALVARIM, na Freguesia de Belazaima 

do Chão e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia e diligenciar a 

extinção de outras eventuais cauções existentes, nos termos do disposto no nº 227º do 

Decreto – Lei nº59/99, de 02 de Março. ----------------------------------------------------------------

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

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

Autos de Medição de Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos realizados na empreitada 

de REMODELAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO DE SÃO PEDRO, com 

os seguintes valores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos Mais – 9 148,50€----------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 7 746,78€ ----------------------------------------------------------------

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

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a  prorrogação 



graciosa do prazo para conclusão da empreitada de Requalificação do LARGO 1º DE 

MAIO / BOTARÉU por um período de 28 dias. ------------------------------------------------------ 

--------- FEIRAS E ROMARIAS --------------------------------------------------------------------------- 
 
--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS; --------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento apresentado por Antero Albano 

Ferreira Dias através do qual é solicitada a isenção do pagamento de taxas 

referentes à Licença Especial de Ruído e ao Arraial da festa em honra de S. 

Miguel Arcanjo, a levar a efeito no próximo dia 27, no lugar de Almas da 

Areosa, na Freguesia de Aguada de Cima .------------------------------------------------

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

requerido por não se enquadrar no disposto no art. 13º do Regulamento de 

Taxas e Licenças em vigor no município. -------------------------------------------------- 

--------- 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 Guloseimas, sito na Rua Eng.º José Bastos 

Xavier, em Águeda, denominado TEAM COFF– De Segunda a Domingo das 

10:00H às 23:00H. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Para o estabelecimento denominado KAMPEY BAR, sito na Rua das 

Barrocas, em Barrô – ratificar o despacho do Sr. Vereador que autorizou o 

horário até às 03:00H no dia 13 do corrente e autorizar o seu encerramento à 

mesma hora no próximo dia 29. -------------------------------------------------------------- 

--------- PRÉMIO MANUEL ALEGRE -------------------------------------------------------- 

--------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ANÚNCIO DO VENCEDOR ------- 

--------- Perante o grande número de concorrentes e a consequente decisão 

tomada pelo respectivo júri de apreciação dos trabalhos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, prorrogar para o próximo mês de Novembro, em dia a 

anunciar, a divulgação do concorrente vencedor do Prémio Manuel Alegre. ----- 

--------- EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Seguidamente, ao tomar conhecimento de que, devido a algumas 

circunstancias que foram apontadas, que se prendem com alterações operadas 

já no decurso do ano lectivo, o montante transferido para os parceiros no âmbito 



do programa de Generalização Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o 

ano lectivo 2007/2008 ultrapassou a previsão anual em 1.664,85€, atingindo a 

importância de 318.452,53€, a Câmara aprovou essa alteração. ----------------------

---------- Continuando no mesmo assunto, a Câmara analisou e aprovou os 

escalões e respectivas tabelas de comparticipação, a vigorarem no ano lectivo 

2008/2009, referentes ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Rede 

Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família. --------------------------------------------

--------- Foi, também, presente ao Executivo, tendo merecido aprovação 

unânime, a previsão dos custos, para o ano lectivo de 2008/2009, com a 

contratação de pessoal e parcerias efectuadas no âmbito das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, que ascende a 417 

436,89€. Relativamente a este assunto a Câmara tomou também conhecimento 

de que o ensino do “Inglês” vai ser assegurado pelo Centro Pró Educação e 

Formação de Odivelas, pelo valor de 40.876,60€. -----------------------------------------

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

unanimidade, aprovar as verbas a transferir para os diversos parceiros, no 

âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições – 

pagamento a Pessoal / Outros, referente ao 1.º período do ano escolar 

(Setembro a Dezembro), no montante de 27.381,36. ----------------------------------- 

--------- A propósito deste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Vereador António 

Tondela referiu que, em sua opinião, deveria haver um reforço de pessoal para o 

período em que se desenvolvem as Actividades de Enriquecimento Curricular, 

porque entende que durante esse tempo há um défice de vigilância que é 

preciso colmatar para segurança das crianças. -------------------------------------------- 

--------- IMPOSTOS MUNICIPAIS---------------------------------------------------------------

-------- Prosseguindo os trabalhos foram analisadas as propostas que se 

transcrevem, referentes a impostos municipais, tendo sido tomadas as 

respectivas deliberações:--------------------------------------------------------------------------

--------- TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM ------------------------------

--------- “De acordo com o artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, os 

municípios podem estabelecer uma taxa pela passagem e atravessamento do 

domínio público e privado municipal, por sistemas, equipamentos e demais 

recursos destinados ao estabelecimento de redes de comunicações 



electrónicas. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------Esta taxa municipal por direitos de passagem (TMDP) é aprovada 

anualmente para o ano que lhe segue e não pode ultrapassar o percentual de 

0,25%. A taxa é aplicada a cada factura emitida pelas empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações electrónicas aos clientes finais do município. -

--------- De acordo com a lei, compete à Assembleia Municipal estabelecer e fixar 

os quantitativos das taxas municipais, devendo a Câmara Municipal apresentar 

as suas propostas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos e de acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a 

alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho ao 

executivo municipal que delibere submeter à apreciação e decisão da 

Assembleia Municipal a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 

0,25 % para o próximo ano de 2009.” ---------------------------------------------------------

--------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

--------- TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS ------------------------

--------- “O n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI) dispõe que compete à Assembleia Municipal fixar a taxa do imposto sobre 

prédios urbanos e prédios urbanos avaliados já segundo os critérios 

determinados neste código, dentro dos intervalos aí previstos, respectivamente 

de 0,4 % a 0,8 % e 0,2 % a 0,5 %. -------------------------------------------------------------

--------- De acordo com a alínea a) do n º 6 do artigo 64 º e a alínea f) do n º 2 do 

artigo 53 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia as taxas do imposto a aplicar. ---------------------------------------------------

--------- Nestes termos e atendendo aos crescentes níveis de responsabilização 

autárquica perante os munícipes e o necessário reforço da capacidade 

financeira do Município, propõe-se à Câmara Municipal que delibere submeter à 

apreciação e decisão da Assembleia Municipal a fixação das seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no próximo ano de 2009: ----------------

--------- Prédios urbanos: 0,7 %; -----------------------------------------------------------------

--------- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4 %.”-----------------------

--------- O Executivo deliberou aprovar esta proposta por maioria, com os votos 



contra dos Srs. Vereadores Paula Cardoso, António Tondela e Carlos Franco, 

que consideram que os munícipes estão com grandes dificuldades financeiras e, 

por isso, a Câmara deveria aliviar a carga fiscal. ------------------------------------------- 

--------- MAJORAÇÃO DO IMI APLICÁVEL A PRÉDIOS URBANOS 

DEGRADADOS -----------------------------------------------------------------------------------

------------- “O n.º 8 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI) dispõe que os municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, podem majorar até 30 % a taxa do imposto municipal sobre imóveis 

aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, 

face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua 

função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. ----------------------------

--------- De acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea f) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia a majoração da taxa do imposto a aplicar. ---------------------------------

--------- Nestes termos, e considerando a necessidade de combater a 

desertificação dos centros urbanos e de evitar a sua degradação, propõe-se à 

Câmara Municipal que delibere submeter à apreciação e decisão da 

Assembleia Municipal a majoração da taxa do imposto municipal sobre prédios 

urbanos degradados, sitos na zona histórica da cidade, em 30 %, para vigorar 

no próximo ano de 2009.” -----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar esta proposta. -------------

--------- DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL SUJEITO A IRC -----------

--------- “O n.º 1 do artigo 14.º da Nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro, dispõe que “os municípios podem deliberar lançar 

anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua 

área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”. ---------

--------- De acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea f) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida 



pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia a derrama a aplicar. --------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos e atendendo aos crescentes níveis de responsabilização 

autárquica perante os munícipes e ao necessário reforço da capacidade 

financeira do Município, em especial numa altura em que continuam a ser 

desenvolvidos grandes investimentos para dotar o Concelho com parques 

empresariais, propõe-se à Câmara Municipal que delibere submeter à 

apreciação e decisão da Assembleia Municipal o lançamento para o próximo 

ano de 2009, de uma derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de IRC. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi deliberado aprovar esta proposta por maioria, com os votos contra 

dos Srs. Vereadores Paula Cardoso, António Tondela e Carlos Franco, que 

consideram que as empresas do Concelho estão a atravessar uma difícil 

situação financeira e, porque a Câmara está a investir em parques industriais e 

a criar condições para cativar empresas, deveria então baixar a DERRAMA 

como mais um incentivo para essa pretensão. -------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A RBL/TRANSDEV TENDO 

EM VISTA A EXECUÇÃO DAS OBRAS NA CENTRAL DE CAMIONÁGEM ---- 

--------- Ouvidas as explicações e os esclarecimentos prestados pelo Sr. 

Vereador Jorge de Almeida a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo de colaboração a celebrar com a RBL/TRANSDEV tendo em vista a 

execução das obras de reabilitação e de melhoria das condições actualmente 

existentes na Central de Camionagem de Águeda. -------------------------------------- 

--------- Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador António Tondela disse 

que gostou muito de ler os considerandos e que, embora votando a favor da 

proposta, é da opinião que o assunto não foi tratado da melhor forma, entende 

que as negociações deveriam ter por base uma contrapartida pela 

comparticipação municipal, que poderia passar, nomeadamente, por benefícios 

financeiros diluídos no pagamento dos serviços que a empresa presta à 

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

--------- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO – BAIXO 

VOUGA (CIRA) ------------------------------------------------------------------------------------ 

INTEGRAÇÃO NA NOVA COMUNIDADE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA 



DE ESTATUTOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

Analisado todo o documento, a Câmara deliberou, por unanimidade, integrar a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA) e 

aprovar a proposta dos respectivos Estatutos.---------------------------------------------

--------- NOVA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO --------------- 

---------  PROPOSTA DE ADESÃO E APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS --------- 

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

à Nova Entidade Regional de Turismo do Centro e aprovar os respectivos 

estatutos, que foram presentes e analisados. --------------------------------------------- 

--------- PARQUE URBANO DA CIDADE --------------------------------------------------- 

---------  PROPOSTA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS --------- 

--------- Na continuação dos trabalhos a Câmara analisou o parecer emitido 

acerca da avaliação efectuada aos respectivos prédios e deliberou, por 

unanimidade, adquirir os terrenos situados na planície aluvionar do Rio Águeda 

(Terrenos da Várzea) – definidos em plantas que foram presentes – pelo preço 

unitário de 1,50€ o metro quadrado.----------------------------------------------------------  

---------Quanto à aquisição do prédio “Casa do Miguel” situado à margem da 

EN1 (Rua Miguel Almeida e Silva), foi considerado, pela Srª. Vereadora Paula 

Cardoso e Sr. Vereador António Tondela, que a avaliação que foi feita, no valor 

de  € 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros) é excessiva pelo que, tecidas 

algumas consideração, foi deliberado não tomar qualquer resolução acerca da 

aquisição do prédio em apreço. ----------------------------------------------------------------  

---------- A propósito deste assunto, o Sr. Vereador António Tondela fez questão 

de dizer, solicitando que ficasse mencionado na acta, que não concorda com o 

“modus operandi”, ou seja, com o anúncio antecipado da obra sem ter os 

terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Acrescentou, ainda, o mesmo Sr. Vereador, que processo bem 

conduzido e com bons resultados para o município, foi a aquisição dos terrenos 

para os Parques Industriais, conduzido pelo Sr. Vereador João Clemente. -------

--------- Acerca desta intervenção do Sr. Vereador, o Sr. Presidente fez também 

questão de referir que a Câmara escolhe diferentes “modus operandi” e 

estratégias conforme a necessidade da situação e o objectivo que pretende 

alcançar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   

--------- CONTRATO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------- 

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

Contrato de Execução a celebrar com o Ministério da Educação tendo em vista 

a concretização da transferência de competências, em matéria de Educação, 

para o município de Águeda. ------------------------------------------------------------------- 

--------- Sobre este assunto o Sr. Vereador António Tondela colocou diversas 

questões relacionadas com as competências delegadas, com as contrapartidas 

contratadas e com a forma como se processou toda esta questão. Na sua 

opinião, não sendo contra a delegação em apreço, não concorda com a rapidez 

com que se desenvolveu todo o processo, porque entende que não houve 

tempo para grandes ponderações nem para desenvolver qualquer atitude 

reivindicativa, o que vai prejudicar os municípios porque as transferências 

financeiras anunciadas não vão chegar para as actividades que é preciso 

desenvolver, nomeadamente para Acções de Formação para o Pessoal Auxiliar 

de Acção Educativa, que considera prioritárias. ------------------------------------------ 

--------- Como reforço do que disse, o mesmo Sr. Vereador referiu os Municípios 

que não concordaram com a delegação de competência e que, por isso, não 

assinaram os respectivos contratos de execução. --------------------------------------- 

--------- A terminar esta sua intervenção, o Sr. Vereador António Tondela disse, 

ainda, que se o P.S.D, fosse Câmara, o Concelho, na área da Educação, não 

estaria tão atrasado, a Carta Educativa já estaria aprovada, alguns dos Pólos 

Educativos já estariam em construção, não haveria escolas do 1º Ciclo com, 

apenas, uma Auxiliar da Acção Educativa, haveriam recreios melhorados e 

haveria parcerias com IPSS’S no sentido de permitir que todas as crianças com 

mais de 5 anos tivessem acesso ao ensino pré - primário. ----------------------------

-------- A propósito do que disse o Sr. Vereador António Tondela o Sr. 

Presidente traçou todo o historial das diligências que foram feitas e que 

culminaram na assinatura do referido Contrato de Execução, em apreço, e 

referiu as reuniões que foram feitas com os Conselhos Directivos das escolas, 

que deram o seu parecer favorável à aceitação das competências, 

acrescentando que tudo foi feito no tempo certo e que o entendimento era de 

que não se devia esperar mais para concluir o processo. ------------------------------ 

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



--------- Presente os seguintes processos tendo sido tomadas as respectivas 

deliberações: ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS ------------------------------------------------

--------- SERGIO MANUEL SANTOS DUARTE (Procº Nº 194/08), residente na 

Rua da Capela, na Freguesia de Préstimo, solicita, ao abrigo do artº 6º, do 

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

construção de habitação, no Lugar de Varziela, na referida Freguesia de 

Préstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisados os elementos apresentados verifica-se que a pretensão se 

enquadra no disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas pelo que 

a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o pretendido devendo o 

requerente pagar a taxa de 129,99€ uma vez que a totalidade das taxas era de 

649,98€ e a redução de 80%. ------------------------------------------------------------------

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

---------  JOÃO PAULO SIMÕES DA SILVA (Proc. Nº 794/07), residente na Rua 

do Carreiro, nº 3, na Freguesia de Valongo do Vouga, solicita, ao abrigo do artº 

4º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de todas as 

taxas (já acordado entre as partes uma vez que houve cedência de área para 

domínio público), referente às “alterações na habitação”, sita na referida Rua do 

Carreiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi deliberado, tendo em vista a cedência efectuada ao domínio público, 

deferir o requerido. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PISTAS CICLÁVEIS PARA A CIDADE DE ÁGUEDA ------------------------ 

--------- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO ------------------------------------------------- 

--------- A seguir, deu entrada na sala de reuniões o Técnico Municipal Pedro 

Alves que fez a apresentação do projecto de execução de uma rede de pistas 

cicláveis para a cidade de Águeda, tendo, também, respondido às duvidas e 

questões levantadas pelos Srs. Vereadores. ---------------------------------------------- 

--------- INTERVENÇÃO DOS MUNICIPES -------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos usaram da palavra os seguintes 

munícipes: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Principiou por usar da palavra um munícipe de Fermentelos, o Sr. 

Fernando Lopes, que colocou a questão da falta de pressão da água da rede 

pública na sua habitação, que não permite que ela chegue em condições de 



uso ao 1º andar. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- O Sr. Vereador Jorge de Almeida deu as informações sobre o assunto e 

do que se prevê para resolver aquela situação. ------------------------------------------

------- A seguir usou da palavra o Sr. António Meireles que colocou algumas 

questões, nomeadamente sobre o deambular de gatos e cães na cidade, 

perigosidade da passagem de nível sem guarda, em Paredes, mau estado da 

Travessa das Carmeleiras, sobre o percurso efectuado pelos camiões de 

recolha do lixo e dúvidas sobre a propriedade de prédios contíguos à sua 

habitação, mais concretamente sobre a eventual apropriação de terrenos 

pertencentes ao domínio público. -------------------------------------------------------------

------- Tanto o Sr. Presidente como os Srs. Vereadores Jorge Almeida e João 

Clemente prestaram as informações às questões colocadas e tomaram nota do 

transmitido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Continuando este ponto de intervenção dos munícipes, usou da palavra 

a Srª Maria Benigna Eira da Silva que colocou questões relacionadas com a 

sua candidatura à realização de um circuito especial dos Transportes 

Escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por fim usou da palavra o Sr. Joaquim Pereira Cardoso que veio 

solicitar que a Câmara diligencie no sentido de que sejam retirados os 

eucaliptos pendentes para uma sua propriedade. ----------------------------------------

--------- A Câmara tomou nota do solicitado. ------------------------------------------------ 

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

--------- ANÁLISE E DECISÃO DE DOIS PROCESSOS DISCIPLINARES 

INSTAURADOS A DOIS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS ----------------------------- 



--------- Seguidamente foi presente ao Executivo o processo disciplinar 

oportunamente instaurado ao funcionário municipal José António Marques 

Barreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente o Relatório Final, a Câmara 

deliberou por maioria, com quatro votos a favor e três contra, mediante votação 

por escrutínio secreto, aplicar ao arguido uma pena de demissão. ------------------ 

--------- Presente, também, o processo disciplinar instaurado ao funcionário 

municipal Alfredo Pereira Magalhães. ------------------------------------------------------                   

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente o Relatório Final, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, após votação por escrutínio secreto, aplicar ao 

arguido a pena de suspensão de 60 dias. -------------------------------------------------- 

--------- Eram vinte e uma horas e quarenta 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. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


