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ACTA NÚMERO 20/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2008. 

 

--------- Aos dezasseis dias do mês de Outubro 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, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOÂO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA. -------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS, 

Chefe de Divisão Jurídica e de Fiscalização, em substituição do Director de 

Departamento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- FALTAS ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foram justificadas as faltas dadas pelos Srs. Vereadores Carlos de 

Almeida e António Tondela que, por motivos profissionais, não puderam estar 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos usou da palavra o Sr. Presidente 

que principiou por comunicar à Câmara Municipal as candidaturas efectuadas, 

através de parcerias, para obras de reabilitação urbana, cujo investimento orça 

em 1.870.000 € e prevê a intervenção em diversos equipamentos municipais e 

a melhoria das condições de vida de vários munícipes, nomeadamente dos 

idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente comunicou que a Festa do Leitão produziu 

um lucro de 75.000 €, que será dividido entre a Câmara Municipal e a ACOAG, 

nos termos da parceria de retorno que foi estabelecida para a realização 

daquele evento, acrescentando que, pelos resultados que se tem tido com este 

tipo de parcerias, é uma cooperação muito vantajosa, que melhora muito a 

qualidade do evento, e com um investimento mínimo por parte da autarquia. ----

-------- Informou, também, o Sr. Presidente, que, mais uma vez, a Câmara 

Municipal foi referenciada, pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, na sua Publicação Cidades Inteligentes, Governação 
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Territorial e Tecnologia de Informação, como sendo um exemplo da aplicação 

da tecnologia em prol das pessoas pelo investimento na simplificação e 

modernização administrativa. ------------------------------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção o Sr. Presidente comunicou que dos cinco 

consórcios concorrentes à execução da empreitada da “Via rápida Águeda / 

Aveiro” foram escolhidos dois, que irão sujeitar-se ao processo de negociação 

para apurar o que melhores condições reúne para proceder à execução da 

referida obra. ---------------------------------------------------------------------------------------

------- Continuando este período da Ordem de Trabalhos, interveio a Sr.ª 

Vereadora Paula Cardoso que se referiu aos escalões dos Auxílios 

Económicos aos alunos carenciados, para mencionar a alteração introduzida 

pelo Poder Central aos montantes relativos ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

e Ensino Secundário, o que originou que recebam uma verba superior aos do 

1.º Ciclo que à atribuída pela Câmara Municipal. Acrescentou aquela Sr.ª 

Vereadora que, na sua opinião, a Câmara, para evitar esta diferença de 

valores, deveria aumentar as verbas dos escalões oportunamente deliberados 

para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------------------------

-------- A Sr.ª Vereadora Elsa Carga deu algumas explicações acerca da forma 

como decorreu todo o processo e informou que a Câmara está a estudar o 

assunto, nomeadamente no sentido de averiguar quantos alunos e de que 

escalões estão a ser penalizados, relativamente aos apoiados pela Segurança 

Social, para posteriormente se tomar uma resolução sobre o assunto. ------------ 

--------- 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. ------------------------------------------------------------------

---------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso não participou nesta aprovação por não 

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

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

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

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

deliberou atribuir os seguintes subsídios: ---------------------------------------------------

--------- Ao Coro da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Águeda, para apoio 

à participação no Certame Internacional de Habaneras, em Espanha, um 
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subsídio no valor de 560,00€. ------------------------------------------------------------------

--------- Ao Grupo Folclórico da Região do Vouga, para apoio à beneficiação de 

instalações, 6 750,00€. --------------------------------------------------------------------------

---------À Associação Desportiva e Cultural de Jafafe, para apoio à construção 

de instalações, um subsídio no valor de 12.430,00€.------------------------------------

--------- À Associação Cultural Recreativa Dinâmica do Raivo, para apoio à 

beneficiação de instalações, um subsídio no valor de 7.500,00€. --------------------

--------- Ao Centro de Recreio Popular de Belazaima, para apoio à beneficiação 

de instalações, um subsídio no valor de 4.540,00€. -------------------------------------

--------- À LAAC – Secção Gimnodesportiva, para apoio a beneficiação de 

instalações, um subsídio no valor de 7.500,00€ e à Secção da Piscina, para 

apoio das obras realizadas na Piscina, um subsídio no valor de 770,00€. --------    

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

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

isentar a Federação do Folclore Português do pagamento da taxa pela 

utilização do autocarro municipal, no passado dia 05 do corrente, para uma 

visita educacional ao Museu do Traje, em Lisboa. ---------------------------------------

--------- Foi também deliberado, por unanimidade, isentar o Clube de 

Praticantes de BTT Vale do Vouga, do pagamento das taxas referentes ao 

licenciamento da Maratona e da Meia Maratona Vale do Vouga, que se 

realizaram no passado dia 12. ----------------------------------------------------------------- 

--------- REGULAMENTO DA FEIRAS, MERCADO MUNICIPAL E DA VENDA 

AMBULANTE --------------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------ 

--------- Analisado o parecer emitido acerca dos reparos/sugestões 

apresentados no âmbito da discussão pública do Projecto de Alteração ao 

Regulamento das Feiras e Mercado do Município de Águeda e da Venda 

Ambulante, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter a redacção da 

respectiva Alteração, aprovando-a em definitivo, e submete-la à próxima 

sessão da Assembleia Municipal, para aprovação. -------------------------------------- 

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

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------- 

---------Tecidas algumas considerações entre os membros do executivo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o estabelecimento KAMPEY-

BAR a funcionar, no próximo dia 24, até às 3 horas, para permitir a realização 
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da sua festa de aniversário. -------------------------------------------------------------------- 

---------  APROVAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ---------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento, da firma CURVAMÁGICA, L.da, 

através do qual é solicitada a aprovação do horário de funcionamento do seu 

estabelecimento de Salão de Jogos, sito na Rua José Bastos Xavier, em 

Águeda, para funcionar de Segunda a Domingo das 09:00 às 02:00H. ------------

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

--------- 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 a firma Manuel Vieira Bacalhau, 

L.da, adjudicatária da respectiva obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

receber definitivamente a empreitada de REPAVIMENTAÇÃO ENTRE A VIA 

DE CINTURA INTERNA AMEAL / ASSEQUINS (CONCLUSÃO), na Freguesia 

de Águeda, e proceder à restituição de todos os depósitos de garantias e 

diligenciar a extinção de outras eventuais cauções existentes, nos termos do 

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

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

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

unanimidade, autorizar que sejam levados a efeito, na empreitada de Infra-

estruturas de Saneamento e Água na Zona de Beneficiação da EN1 (Infra-

estruturas de Rede de Rega e Incêndios na EN1), os Trabalhos a Mais 

constantes do mesmo, no valor de 9.032,12€. -------------------------------------------- 

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

--------- ADESÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES 

EDUCADORAS ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Analisado todo o processo e ouvidas as explicações prestadas pela Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 

intenção de aderir à Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), 

assumindo o compromisso de respeitar e defender os princípios da Carta das 

Cidades Educadoras, Génova 2004, passando estes a incorporar o projecto 

politico da Autarquia de Águeda. -------------------------------------------------------------- 
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--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR ---------------------------------------------------------   

--------- APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO/PEDAGÓGICO ------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, tendo em vista dar cumprimento ao disposto no artigo 14.º do 

Decreto – Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir aos Estabelecimentos de Ensino Básico do Concelho, 

as verbas mencionadas na informação que foi presente, destinadas à aquisição 

de Material Didáctico/Pedagógico, na importância total de 19.588,90€. ----------- 

--------- SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONE E DE 

IMPULSOS, PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 ---------------------------------------- 

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

Escolas do 1.º Ciclo e aos Jardins de Infância do Concelho, as importâncias 

discriminadas no parecer que foi presente, no total de 12.870,24 €, destinadas 

ao pagamento de taxas de telefone e de impulsos, no ano lectivo de 

2008/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- APOIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTEIROS E TONNERS PARA O 

ANO LECTIVO DE 2008/2009 ----------------------------------------------------------------- 

--------- Foi também, deliberado, por unanimidade, atribuir às escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico que se mencionam os apoios que se seguem, 

destinados á aquisição de material Didáctico e Pedagógico (Tinteiros e 

Tonners): --------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Escola da Lomba – 75,00€ ----------------------------------------------------------

----------- Escola Fernando Caldeira, em Águeda – 192,00€ ---------------------------

----------- Escola de Castanheira do Vouga – 75,00€. ------------------------------------ 

--------- PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLOS DE 

PARCERIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 6 

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

por unanimidade, aprovar os protocolos a celebrar com as instituições a seguir 

mencionadas, tendo em vista a leccionação das várias disciplinas contidas no 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, nos vários estabelecimentos escolares do concelho: -------------------------

--------- SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL 12 DE ABRIL. ---------------------

--------- ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS DE 

3ª IDADE. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE ÓIS DA RIBEIRA – 

ARCOR -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SERÉM. ----------------------------

-------- BELA VISTA – CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA. ---------------------

-------- CENTRO DE APOIO SOCIAL E ANIMAÇÃO DE SAGADÃES. --------------

--------- CENTRO SOCIAL INFANTIL DE AGUADA DE BAIXO. -----------------------

--------- CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA. --------------------------------

--------- CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA. ----------------------------------

--------- CENTRO SOCIAL E POROQUIAL DA BORRALHA. --------------------------

--------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECARDÃES. -------------------------

--------- INSTITUTO DUARTE LEMOS. ------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA. ------------------------

--------- LIGA DOS AMIGOS DE AGUAD DE CIMA - LAAC ----------------------------

--------- NINHO ACADÉMICO – COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA, 

CRL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- MÁGICO -----------------------------------------------------------------------------------

--------- OS PIONEIROS. -------------------------------------------------------------------------

--------- PSIENTÍFICA – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ---------------------------------------------------------------

--------- SRª DA ESPERANÇA – CENTRO SOCIAL CULTURAL E 

RECREATIVO DE Á-DOS-FERREIROS. --------------------------------------------------- 

--------- AUXILIOS ECONÓMICOS ------------------------------------------------------------ 

--------- Em complemento do oportunamente deliberado, a Câmara, a seguir, 

deliberou aprovar os subsídios referentes aos Auxílios Económicos Escolares, 

relativas ao Agrupamento de Escolas de Águeda, no montante de 13.669,74 €. 

–-------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR ---------------------- 
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--------- CALENDARIZAÇÃO DAS ACÇÕES ---------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

seguinte calendarização para a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 

Superior, no corrente ano lectivo: -------------------------------------------------------------

--------- Período de candidatura de 24 de Outubro a 7 de Novembro. ---------------

--------- Que a 1.ª reunião de apreciação das candidaturas se realize a 24 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, delegar, na Junta de Freguesia de Espinhel, competências para 

a realização da obra de “Requalificação do Largo da Fonte”, em Paradela, nos 

termos do Protocolo que foi presente e aprovado. --------------------------------------- 

--------- ACORDO DE APOIO FINANCEIRO ----------------------------------------------- 

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

aprovar o Acordo de Apoio Financeiro, a celebrar com a Junta de Freguesia de 

Castanheira do Vouga, com vista a apoiar a obra de construção de um 

armazém. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

de Freguesia de Travassô, um subsídio no valor de 4.500,00€, destinado a 

comparticipar a execução de um muro de suporte de terras na Rua do 

Patronato, naquela freguesia. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- Presente, a seguir, o Proc. n.º 89/85, em nome de MANUEL MARTINS 

LOURENÇO residente no Lugar de Beco, na Freguesia de Macinhata do 

Vouga que solicita, ao abrigo da alínea C, do ponto 2, do art. 4.º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de taxas e do 

pagamento da taxa respeitante à 2ª vistoria, referente ao processo de 

alterações à construção de uma habitação, sita na Rua Entre Quintas, no 

referido Lugar Beco. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em vista o parecer emitido pela Divisão de Acção Social, 

Educação e Juventude, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

requerido. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- DISPENSA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE -------------------------- 

--------- HERNANI LUIS NOGUEIRA SILVA SANTOS (Proc. N.º 2/03), residente 

na Rua Maria da Fonte, n.º 16, no Lugar de Outeiro, na Freguesia de Valongo 

do Vouga, solicita a isenção do Certificado de Conformidade emitido pela 

Entidade Instaladora da Rede de Gás, referente à construção de uma 

habitação, no Lugar de Boquia, na referida Freguesia de Valongo do Vouga, 

em virtude de pretender colocar painéis Solares. ----------------------------------------

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

--------- ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS -------------------------------------------------

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

unanimidade, atribuir ao Sporting Clube de Fermentelos um adiantamento no 

valor de 3 000,00 €, relativo ao subsídio de 2008/2009.--------------------------------- 

--------- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -----------------------------------------------------

--------- Tendo-se verificado a necessidade imperiosa, o Sr. Presidente propôs a 

realização de uma reunião extraordinária a realizar no próximo dia 27 de 

Outubro, com o que todos os Srs. Vereadores concordaram, considerando-se, 

assim, convocados, dispensando outra forma de convocação. ----------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

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

               , Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização, redigi 

e subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 


