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ACTA NÚMERO 16/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE AGOSTO DE 2008. 

 

--------- Aos sete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, no Salão 

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

sob a presidência do Sr. Vice-Presidente JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS JORGE 

PICADO FRANCO. -------------------------------------------------------------------------------

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

Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------- 

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

a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores Maria Paula da Graça Cardoso e 

Carlos Filipe Correia de Almeida. ------------------------------------------------------------

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

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Vice-Presidente informou os 

presentes que, contrariamente ao que vem mencionado na comunicação 

social, a obra de recuperação da Ponte Romana em Lamas do Vouga não vai 

estar concluída no próximo dia oito, vai sim ser suspensa, por um período de 

15 dias, a partir do dia oito, para férias do pessoal, porque a obra, dada a sua 

especificidade, vai decorrer, ainda, durante vários meses. A seguir, o Sr. Vice-

Presidente fez várias considerações acerca da importância histórica daquela 

ponte. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também o Sr. Vereador Carlos Franco se referiu àquela ponte para 

defender o seu aproveitamento turístico, dado tratar-se de um dos locais 

integrados na “Rota de Santiago” que convêm preservar e divulgar.--------------- 

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

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

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

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

---------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a ABARCA 
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– Associação Barroense de Recreio Cultura e Assistência, com sede em 

Barrô, do pagamento da taxa referente ao trabalho de limpeza da fossa da 

instituição, realizado em Junho último. -----------------------------------------------------

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

--------- Analisadas as propostas apresentadas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes subsídios: --------------------------------------------

--------- À Associação Cultural e Recreativa da Forcada, um subsídio no valor 

de 1570.00€, destinado a apoiar a execução do seu Plano Anual de 

Actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- À Associação Cultural e Recreativa dos Amigos da Redonda (Valongo 

do Vouga) um subsídio no valor de 740.00€, destinado a apoiar a execução do 

seu Plano Anual de Actividades. ------------------------------------------------------------- 

--------- À Associação Desportiva e Cultural de Pedaçães, um subsídio no valor 

de 480.00€, destinado a apoiar a execução do seu Plano Anual de 

Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- À Banda Marcial de Fermentelos, um subsídio no valor de 1 000.00€, 

destinado a apoiar a publicação “Memorial de Histórias e Raízes da Banda 

Marcial”, através da aquisição de 50 exemplares pelo preço unitário de 20.00€. 

--------- Ao Conservatório de Música de Águeda, um subsídio no valor de 

10.140.00€, sendo 5.140.00€ destinados a apoiar a execução do seu Plano 

Anual de Actividades e 5.000.00€ destinados a apoiar as Escolas Artísticas. ---

---------- Ao Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos, um subsídio no 

valor de 3.140.00€, destinado a apoiar a execução do seu Plano Anual de 

Actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------- À LAAC – Secção Cultural, um subsídio no valor de 3.800.00€, sendo 

1.500.00€ destinado a apoiar a execução do seu Plano Anual de Actividades, 

1.620.00€ destinados a apoiar as Escolas Artísticas e 680.00€ destinados a 

apoiar a organização do espectáculo LAAConcerto Sábado em Palco. -----------

---------- À Sociedade Musical Alvarense – Banda Alvarense, um subsídio no 

valor de 13.090.00€, sendo 10.000.00€ destinados a apoiar a execução do seu 

Plano Anual de Actividades, 1.260.00€ destinados a apoiar as Escolas 

Artísticas e 1.830.00€ destinados a apoiar a sua deslocação a França. ---------- 

--------- À Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas de Águeda – “A Fonte”, um subsídio no valor de 180.00€, 

destinado a apoiar as actividades de Férias de Verão desenvolvidas no âmbito 
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do 1.º Ciclo da Escola EB1 de Águeda. ----------------------------------------------------

---------- Ao Clube Desportivo da Pateira, um subsídio no valor de 1 630.00€, 

destinado a apoiar a organização do Torneio de Andebol “Pateira Cup 2008”, a 

decorrer no corrente mês. ----------------------------------------------------------------------

--------- Ao Desportivo Atlético de Recardães, um subsídio no valor de 1 000€, 

destinado a apoiar a realização do Campeonato do Mundo de Orientação em 

BTT. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ao AeroClube de Águeda, um subsídio no valor de 780.00€, destinado 

a apoiar a organização do 14.º Encontro Aeronáutico a nível nacional, com 

várias demonstrações de pára-quedismo, que decorreu no passado dia 29 de 

Junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ao Ginásio Clube de Águeda, um subsídio no valor de 30 000.00 €, 

destinado a comparticipar 30% das despesas com a substituição da cobertura 

do pavilhão, de acordo com o deliberado em reunião de 06 de Abril de 2006. -- 

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

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

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

unanimidade, autorizar a realização dos Trabalhos a Mais e Trabalhos a 

Menos a seguir indicados, nas seguintes obras: -----------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO EM EMPEDRADO DO ARRUAMENTO ENTRE A 

IGREJA E O CEMITÉRIO PAROQUIAL, EM MACINHATA DO VOUGA – 

Trabalhos a Menos no valor de 4 677,23€. ------------------------------------------------

---------- PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CABEÇO GRANDE, VALE DA EIRA E 

PISÃO DA FORCADA, EM AGUADA DE CIMA – Trabalhos a Mais no valor de 

1 816,53€. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM RUAS E VIAS MUNICIPAIS – 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MARCAS RODOVIÁRIAS) DA EN 333, DA 

ROTUNDA DA FECHADURA AO LIMITE DO CONCELHO – Trabalhos a 

Menos no valor de 4 677,23€. ----------------------------------------------------------------

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

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

prorrogação do prazo para a conclusão das seguintes obras: -----------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ÔSSEGA – ORONHE – um prazo de 

mais 18 dias, a titulo gracioso, devendo a obra estar concluída em 09 do 

corrente. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 1.º DE MAIO / BOTARÉU – ÁGUEDA 

– um prazo de 28 dias, a titulo gracioso, devendo a obra estar concluída em 22 

de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- CONTA FINAL DE OBRA -----------------------------------------------------------

--------- Continuando a reunião, a Câmara tomou conhecimento e aprovou a 

Conta Final da Empreitada de Rede Colectora de Águas Residuais da Zona 

Norte : Subsistema de Valongo – Emissário do Outeiro ao PE V9 – Valongo do 

Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- REVISÕES DE PREÇOS ------------------------------------------------------------

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

unanimidade, aprovar os seguintes Autos de Revisão de Preços: ------------------

--------- Da empreitada de PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO 

ESTÁDIO, na Freguesia de Borralha, no valor de 1 043,91€. ------------------------

--------- Da empreitada de PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE ACESSO A 

HABITAÇÕES ENVOLVENTES AO CEMITÉRIO DA BORRALHA, na 

freguesia de Borralha, no valor de 1.205.67€. -------------------------------------------- 

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

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

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

unanimidade, atribuir, à Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, um subsídio 

no valor de 10 000.00€ destinado a apoiar as obras de impermeabilização da 

piscina, situada no Parque de Campismo, e pequenas obras que garantam a 

sua segurança de utilização. ------------------------------------------------------------------   

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

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

--------- Presente um pedido de alargamento de horário de funcionamento de 

um estabelecimento do café denominado S. Miguel, sito na Rua da Paz, no 

Beco, Freguesia de Macinhata do Vouga, para funcionar às Sextas e Sábados 

até às 04 horas. -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer emitido pela 

G.N.R. de Arrancada do Vouga, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar o requerido na condição de se salvaguardar o respeito à ordem e 

tranquilidade pública bem como o ruído na vizinhança. --------------------------------   

--------- TOPONÍMIA ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ALTERAÇÃO DE PLACAS --------------------------------------------------------- 
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--------- Continuando os trabalhos a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar uma proposta de alteração de Placas Toponímicas e 

Sinalética para o Concelho, na condição de se ter sempre em atenção a 

qualidade dos materiais, os locais onde as mesmas serão inseridas e a 

exposição aos elementos naturais. ---------------------------------------------------------- 

--------- PROSPECÇÃO E PESQUISA DE CAULINO ---------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER -------------------------------------------------------------- 
--------- Analisados os pareceres técnicos emitidos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar o seu parecer favorável para a atribuição de direito de 

prospecção e pesquisa de caulino em Aguadalto, na Freguesia de Aguada de 

Cima, na condição da área a pesquisar se restringir ao espaço exclusivamente 

florestal, sem qualquer tipo de colisão com a REN, com a RAN, com o Espaço 

Urbano ou com o Espaço Urbanizável, e com a devida protecção das linhas de 

água existentes no local. ----------------------------------------------------------------------- 

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

DE ÁGUEDA E DE ESPINHEL --------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos 

Protocolos que foram presentes e aprovados, delegar nas juntas de Freguesia 

de Águeda e de Espinhel, as competências para a realização das seguintes 

obras: ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA -------------------------------------------

--------- Arranjo da Zona Frontal do Cemitério do Ameal. ------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ESPINHEL -----------------------------------------

--------- Construção de arruamento – Rua da Vinha de Cima – Casal d’Alvaro. – 

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

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

--------- A BANDA MARCIAL DE FERMENTELOS (Proc. Nº 140/81), com sede 

na Rua do Miradouro, na Freguesia de Fermentelos, solicita, ao abrigo do art. 

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

taxas, referente à ampliação da sede, sita na referida Rua do Miradouro. -------

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

--------- O CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS (Proc. Nº 275/08), com sede na Rua 

Dr. Ferraz de Macedo, na Freguesia de Espinhel, solicita, ao abrigo do artº 4º, 
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do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do pagamento de todas as 

taxas, referente à construção de Creche, Centro de Dia e Convívio para a 3ª 

Idade e Serviço de Apoio Domiciliário, sita no Lugar de Viso, na referida 

Freguesia de Espinhel. -------------------------------------------------------------------------

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

--------- ASSUNTOS URGENTES – dada a urgência de que se reveste o 

assunto, o Sr. Vice-Presidente propôs ao Executivo, nos termos do disposto 

no artigo 83º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e na parte final do artigo 

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

Trabalhos desta reunião o pedido de alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento Japoneira Bar e a não realização da 

próxima reunião do Executivo Municipal, tendo todos os Membros do 

Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à 

sua análise: ----------------------------------------------------------------------------------------

---------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PUBLICO ---------------------------

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

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

estabelecimento Japoneira Bar, sito no Préstimo, a funcionar, nos próximos 

dias 09, 10 e 11, até às 04 horas, uma vez que nessas datas se realizam os 

festejos em honra da Nossa Senhora das Neves. --------------------------------------- 

--------- REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL --------------------------------------

--------- Tendo em vista que alguns dos membros do Executivo Municipal vão 

entrar em férias na segunda quinzena do mês, prevendo-se falta de quórum 

para a próxima reunião, que deveria ter lugar no próximo dia 21, a Câmara, 

por unanimidade, atendendo a esse facto, deliberou não realizar essa reunião.  

--------- Eram 19 horas quando o Sr. Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, da 

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

Chefe de Divisão, a redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------- 

  

 


