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ACTA NÚMERO 4/10 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2010  

 

--------- Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, no Salão 

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

presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, e com a presença dos 

Srs. Vereadores, MANUEL CORREIA MARQUES, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. ---------------------------------- 

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

da Divisão Jurídica e de Fiscalização. ---------------------------------------------------------------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou aberta 

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

---------FALTAS  – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontrava em Lisboa, em reunião com a empresa Estradas de 

Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- INFORMAÇÕES A PRESTA R PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Manuel Marques para perguntar ao Sr. Vice-Presidente o que é que sabia 

acerca da construção da auto-estrada da Mealhada a Oliveira de Azeméis e porque é 

que os vencimentos dos trabalhadores municipais só foram actualizados em 

Novembro de 2009. -----------------------------------------------------------------------------------------

------- A seguir, o Sr. Vereador Manuel Marques solicitou que lhe fosse facultado o 

Balancete geral referente ao ano de 2009. -----------------------------------------------------------

--------- Continuando este período das informações, interveio a Sr.ª Vereadora Carla 

Jacinta que perguntou se as últimas informações que foram prestadas pelo Sr. 

Presidente acerca do P.D.M. se mantinham e de quem é a responsabilidade pela 

reparação das estradas porque, quase todas, estão em muito mau estado. ----------------

--------- Quis, também, saber, a mesma Sr.ª Vereadora, quais as Associações que 

participaram no Corso Carnavalesco de Águeda, quem é o responsável pela 

divulgação, para a Comunicação Social, do que se passa nas reuniões do Executivo 

Municipal, porque entende que o que é publicado, muitas vezes, não corresponde ao 

que se passou, e se é verdade a notícia de que não se realizou a Vistoria à casa do 
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Sr. Manuel Martins, que a Câmara pretende expropriar, sita na Rua 15 de Agosto, em 

Águeda, por falta do técnico nomeado para esse efeito. ----------------------------------------

-------- O Sr. Vice-Presidente prestou os esclarecimentos às questões que lhe foram 

colocadas, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------

------- O concurso para execução da A32 está a decorrer, tendo já sido abertas as 

propostas apresentadas, encontrando-se as mesmas em análise, mantendo-se a 

intenção de a executar, conforme foi anunciado. ---------------------------------------------------

----------- Quanto aos vencimentos dos funcionários municipais, foram detectados 

alguns erros na reposição salarial efectuada, prevendo-se que tenha que ser reposta 

parte das importâncias que receberam. De forma a não prejudicar nem sobrecarregar 

nenhum funcionário que, eventualmente, tenha que repor dinheiro, suspendeu-se a 

actualização resultante da reposição salarial que se efectuou, por uma questão 

preventiva e até que seja revisto e corrigido todo o procedimento. ------------------------- --

--------- Relativamente à casa da Rua 15 de Agosto, o publicado não é verdade. O 

técnico não faltou o que aconteceu foi um lapso na convocação dos interessados, o 

que inviabilizou a realização da Vistoria. --------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao P.D.M., estão em curso as reuniões finais, esperando-se para 

breve a sua aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca do mau estado das estradas, situação idêntica à de muitos outros 

concelhos, há cerca de 5 meses que não se consegue fazer qualquer obra de 

conservação devido às condições meteorológicas que se tem feito sentir, esperando-

se que o tempo melhore para fazer as reparações necessárias. -------------------------------

------------ A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Brito Salvador que criticou a forma 

como, na última reunião do Executivo, o Sr. Presidente reagiu a uma questão que 

colocou, não lhe dando resposta e encaminhando-o para a Sr.ª Dr.ª Ana Cruz, o que 

considerou uma grande falta. -------------------------------------------------------------------------- -

-------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador quis saber se houve 

alguma alteração relativamente ao entendimento da Câmara acerca do estatuto do 

trabalhador estudante, porque teve conhecimento de que o Sr. Presidente reuniu com 

os funcionários, e se o traçado da futura A-32 sofreu alguma alteração ou se é o 

mesmo que oportunamente foi tornado público. ----------------------------------------------------

--------- Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Vereador Brito Salvador perguntou para 

quando se espera que a ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., entre em 

funcionamento, quanto se prevê o aumento dos preços, quantos funcionários 

municipais vão para a referida empresa e quem são. ---------------------------------------------
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-------- Seguidamente, o Sr. Vereador Brito Salvador perguntou de quem foi a 

responsabilidade pelos erros, já mencionados, que se verificaram nos vencimentos de 

alguns funcionários, e o que é que foi feito para punir essa falta. ------------------------------

---------  A terminar a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador lembrou que ainda não 

constam os seus currículos do site da Câmara e perguntou a opinião da Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga sobre o Corso Carnavalesco que se realizou na passada terça-

feira em Águeda, referindo, também, a elaboração do Orçamento e Plano de 

Actividades da Câmara Municipal, que espera esteja pronto atempadamente, por 

forma a que seja convenientemente analisado. -----------------------------------------------------

--------- Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador Brito Salvador, o Sr. 

Vice-Presidente prestou os seguintes esclarecimentos. ------------------------------------------

--------- A ADRA tem que estar em funcionamento até 23 de Março e os funcionários 

que pretendem ir para a empresa têm feito os contactos directamente com a mesma, 

sabendo-se que o processo tem sido bastante pacífico e as negociações estão em 

fase adiantada. Os novos tarifários serão introduzidos gradualmente até 2014. Em 

complemento destas informações, o Sr. Vice-Presidente leu um ofício da ADRA onde 

se mencionavam as obras que seriam executadas no corrente ano no nosso 

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

----------- Quanto ao estatuto do trabalhador estudante, o processo mantém-se. ----------

---------- Relativamente ao comportamento do Sr. Presidente, só poderá ter acontecido 

por distracção, porque o Sr. Presidente não tem essa postura nem o hábito de não 

responder às questões que lhe são colocadas. -----------------------------------------------------

-------------- No que se refere ao Plano de Actividades e Orçamento Municipal, o mesmo 

estará pronto com a antecedência suficiente para poder ser analisado. ---------------------

--------- A propósito da questão que foi colocada pelo Sr. Vereador Brito Salvador 

acerca do Corso Carnavalesco, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga disse que achou que foi 

um desfile atractivo, que é o Carnaval de Águeda, mas que se pretende que melhore 

de ano para ano. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, voltou a intervir o Sr. Vereador 

Brito Salvador para dizer que se deve estimular a participação das pessoas nas 

actividades que a Câmara desenvolve e que reconhece que a Câmara põe sempre 

muita qualidade naquilo que organiza, pelo que se deve repensar o Carnaval de 

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

-------- ACTAS DAS DUAS ÚLTIMAS REUNIÕES  ----------------------------------------------- 

--------- SUA APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada a Acta referente á última reunião, 

tendo-se dispensado a sua leitura uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos 

membros do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Quanto à Acta da Reunião nº 2, o Sr. Vereador Brito Salvador fez a entrega da 

sua proposta de alterações, que já havia referido na última reunião, ficando esta Acta 

de ser apreciada e aprovada na próxima reunião. ------------------------------------------------- 

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

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR COM O 

GICA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Programa que foi presente, que tem por objectivo a atribuição de um apoio financeiro, 

ao Ginásio Clube de Águeda – GICA, no valor de 75.000,00 euros, correspondente a 

15,7% do total do investimento a levar a efeito com a organização da 4ª Etapa do 

Campeonato do Mundo de MotoCross – MX1/MX2/MXW – GP PORTUGAL, que irá 

decorrer no Crossodromo Internacional do Casarão. --------------------------------------------- 

--------- A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Brito Salvador sugeriu que se 

complementasse este evento com outras iniciativas, por exemplo concertos e concurso 

de montras, de forma a potencializar esta realização que envolve muitas pessoas que, 

por essa ocasião, visitam Águeda. --------------------------------------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE ÁGUEDA E À AC APO ------------- 

--------- Continuando os trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, conceder, à 

ACAPO e à Associação de Surdos de Águeda, um apoio no valor de 250,00 euros a 

cada uma das Associações, pela sua participação no evento organizado pela Câmara 

no fim de semana das “(IN)diferenças”, integrado no programa AgitÁgueda 2009. ------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOI O 

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE - ASSOCIAÇÃO DE ÁGUEDA, 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DO "CARNAVAL DA CIDADE" -------------------------------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à 

Associação Infanto-Juvenil de Águeda – Sol Nascente, um subsídio no valor de 

2.500,00 euros, como apoio pela parceria que esta Associação vai desenvolver com a 

Câmara Municipal para a organização, no próximo dia 16, do Carnaval da Cidade. -----  

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DE DES PACHO 

DE DEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES A BAILE DE 

CARNAVAL A LEVAR A EFEITO PELO CATRAIO- CENTRO SOCIAL DE CATRAIA 
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DE ASSEQUINS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar, o despacho do Sr. 

Vereador João Clemente que aprovou a isenção de pagamento de taxas relativamente 

ao Baile de Carnaval que o Catraio – Centro Social da Catraia de Assequins, levou a 

efeito no passado dia 15. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE PAGAMENTO DE VALOR  

REFERENTE A DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA AS SOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA. ------------------------- 

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

atribuir, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, um subsídio 

no valor de 5.848,95 euros, como compensação pelas despesas efectuadas com os

trabalhos que prestaram ao município, nomeadamente, o abastecimento de água à 

população, durante o período de Verão, prevenção e apoio a provas desportivas, 

cortes de árvores que estavam a colocar em perigo a população etc. ------------------------ 

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

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE APOIO PARA OS JOVE NS 

SELECCIONADOS PARA FREQUENTAREM A UNIVERSIDADE JÚNI OR 2010 - 6ª 

EDIÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Protocolo de Colaboração, oportunamente celebrado com a Universidade do Porto, 

apoiar sete jovens, um de cada estabelecimento de ensino do Concelho (dos 2º e 3º 

ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário) que frequentarem a 6ª Edição da 

Universidade Júnior 2010, através da transferência, para a referida Universidade, do 

valor correspondente a 75 euros por aluno e por semana, durante 4 semanas, o que 

originará um custo máximo previsto de 2.100,00 euros. --------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PAR A O ENSINO 

SUPERIOR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de devidamente analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Proposta de Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 

ao Ensino Superior, que se encontra arquivada na aplicação informática junto à 

Agenda para esta reunião. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CONCURSO COMUNICA-TE ----------------------------------------------------------------- 

--------- ANALISE E VOTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA 2ª 
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EDIÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as condições de participação na segunda 

edição do concurso Comunica-te, este ano intitulado de “Comunica-te 2.0”, que tem 

como objectivo principal estimular os alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário para o mundo da comunicação recorrendo aos diferentes géneros 

jornalísticos, notícia, reportagem, entrevista, etc. -------------------------------------------------- 

--------- PROGRAMA JUVENTUDE ACTIVA 2009/2010  --------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE INSC RIÇÕES - 

--------- Terminado o prazo para a apresentação das candidaturas ao Programa 

Juventude Activa – 2009/2010, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

seguintes inscrições: ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Diogo Marcelo de Jesus Ferreira Branco, que pretende desenvolver o 

programa na CERCIAG; --------------------------------------------------------------------------------

--------- Jorge Alexandre Pinto Madeira, que pretende ingressar na D’Orfeu; ------------

--------- E Sara Maria Cardoso Ribeiro de Almeida, que pretende ingressar na Bela 

Vista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nos termos do respectivo Regulamento, cada candidato irá receber, 

mensalmente, a verba de 100,00 euros, durante um período de 8 meses. ---------------

--------- CONCURSO DE IDEIAS --------------------------------------------------------------------- 

--------- EXECUÇÃO DA MASCOTE PARA A ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DE 

CABEÇO DO VOUGA  ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de analisada a 

proposta apresentada, aprovar as condições de participação no Concurso de Ideias 

que se pretende levar a efeito para a execução da Mascote da Estação Arqueológica 

de Cabeço do Vouga – Sítio da Mina, na Freguesia de Lamas do Vouga. ------------------ 

--------- BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO ----------------------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROTOCOLO E DE 

REGULAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de devidamente analisada a proposta apresentada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade aprovar o Protocolo e o Regulamento Interno do Banco 

Local de Voluntário de Águeda. ------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE UM DUM PER À 
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JUNTA DE FREGUESIA DE RECARDÃES --------------------------------------------------------- 

--------- Tendo em vista o interesse manifestado pela Junta de Freguesia de 

Recardães, a Câmara resolveu, por unanimidade, ceder, gratuitamente, àquela Junta 

de Freguesia um Dumper, marca Mecfort, equipado com motor Minsel modelo RPE-

320, com 1492cc, que se encontra sem utilização nos serviços municipais. ---------------- 

--------- Durante a discussão do assunto anterior, o Sr. Vereador Manuel Marques 

abandonou a reunião, não tendo participado na sua votação ou na dos assuntos que 

lhe seguiram. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA RELATIVA AOS EDIFICIOS DEGRADADOS E TERREN OS 

EXPECTANTES EM ZONAS URBANAS DO CONCELHO DE ÁGUEDA  ------------------ 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta que foi presente, que se destina à adopção de procedimentos e medidas 

relativas aos edifícios degradados e terrenos expectantes em zonas urbanas do 

Concelho de Águeda, que se encontra arquivada na aplicação informática, junto à 

Agenda referente a esta Reunião. --------------------------------------------------------------------

--------- CONCURSO POLIEMPREENDE ----------------------------------------------------------- 

--------- ANÁLISE E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO PARA A ESCOLA 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE ÁGUEDA -------------------------------------- 

--------- Ao ter conhecimento de que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Águeda vai participar, pela primeira vez, no Concurso Poliempreende, uma iniciativa 

de cariz nacional que envolve instituições de ensino superior de Norte a Sul do País, a 

Câmara, considerando o interesse desta acção, deliberou, por unanimidade, patrocinar 

a iniciativa, mediante a comparticipação do 1º Prémio Regional, no montante de 

2.000,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- A seguir, o Sr. Vice-Presidente, dada a urgência de que se revestem 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 incluam na Ordem de Trabalhos desta reunião os assuntos que se seguem –

tendo todos os Membros do Executivo presentes, considerado aceite a urgência, 

passou-se, de imediato, à sua análise. ----------------------------------------------------------------

------------- URBAVERDE FEIRA DO MERCADO DAS CIDADES  -----------------------------

-------------- Ouvidas as explicações prestadas pelo Sr. Vice-Presidente, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração para a Divulgação da 

UrbaVerde – Feira do Mercado das Cidades, a estabelecer entre a Câmara Municipal 

de Águeda e o Jornal Arquitecturas entidades organizadoras da iniciativa. ----------------- 

--------- CEDÊNCIA DE MADEIRA  ----------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, foi deliberado, por unanimidade, ceder, gratuitamente, à Associação 

Fermentelense de Assistência a Crianças e pessoas da terceira Idade, os pinheiros 

que foram cortados em terreno municipal sito na Freguesia de Fermentelos. --------------

----------- PARTE PRIVADA DA REUNIÃO  -----------------------------------------------------------

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

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

--------- Constatando-se imprecisão na Minuta da última reunião, sobre o assunto em 

questão, a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar essa deliberação e suspender 

o processo disciplinar instaurado a José António Marques Barreira, até que o Tribunal 

se pronuncie sobre a deliberação do Executivo Municipal de 06 de Novembro de 2008 

(Processo 1434/08.8BEVIS que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro), conforme o artigo 31º do Código do procedimento Administrativo. ----------------- 

--------- Eram doze horas e vinte minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou apresente acta, que eu, ANA 

CRISTINA MARTINS TOMÁS, redigi, subscrevo e assino com o Sr. Vice - Presidente.- 

 

 


