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ACTA NÚMERO 5/10 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE MARÇO DE 2010.  

 

 

--------- Aos quatro dias de Março 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 GIL 

NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE 

HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MANUEL CORREIA MARQUES, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA, CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE e BRITO ANTONIO RODRIGUES SALVADOR. ---------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMAS, Chefe de 

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

--------- Eram nove horas e trinta minuto quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião 

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA  --------------------------------------------------------- 

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente principiou por informar que 

foi aprovada a candidatura apresentada para a remodelação e ampliação dos serviços 

de urgências no Hospital de Águeda, com uma verba de seis milhões de Euros e que se 

espera que, até ao Verão o inicio das obras de remodelação geral da Escola Fernando 

Caldeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou que a Directora de Departamento 

Administrativo e Financeiro, Dr.ª Ana Cruz, apresentou o seu pedido de Demissão, que 

foi aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar esta sua intervenção, o Sr. Presidente comunicou que não pensa abrir 

qualquer excepção da condução das reuniões do Executivo Municipal, pelo que o 

Regimento em Vigor será rigorosamente cumprido e que atitudes menos reflectidas, 

como as que recentemente ocorreram, não podem acontecer. -----------------------------------

--------- A Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, que interveio a seguir, referiu-se à deliberação 

que foi tomada acerca do Bar Moonlight, sito em Casal de Álvaro, a propósito de um 

abaixo-assinado apresentado por moradores nas imediações, para saber se a decisão 

do Executivo acerca do assunto já foi comunicada ao proprietário do respectivo Bar.------

--------- Quis, também, saber. Também, a mesma Sr.ª Vereadora, se além das 

consequências da falta de electricidade e das arvores que foram derrubadas, se houve 

alguma família desalojada. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Brito Salvador para dizer que, na 
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sequência da alusão do Sr. Presidente a atitudes menos reflectidas que acorreram em 

anterior reunião do Executivo, também que ria dizer que não gostou que, em uma outra 

ocasião, também em reunião do Executivo Municipal, o Sr. Presidente o deixasse a falar 

sozinho, endereçando as respostas às questões que colocou, para a Directora de 

Departamento Ana Cruz. Em sua opinião, o Regulamento existe e é para ser cumprido e 

não entende o que o Sr. Presidente quer dizer quando refere atitudes irreflectidas. --------

--------- Relativamente à questão dos vencimentos que foram pagos a mais aos 

funcionários da autarquia, o Sr. Vereador Brito Salvador colocou diversas questões, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Porque razão o Sr. Presidente constituiu uma comissão de inquérito e não 

comunicou ao executivo? Já existe algum relatório dessa comissão de inquérito? Quem 

escolheu essa comissão e quais os critérios tidos em conta para essa escolha? Quem é 

o técnico da Câmara de Ovar que se diz que constitui essa comissão? Qual a quantia 

que está em causa? Quem é a pessoa, na Câmara, que processou esses pagamentos? 

O Sr. Presidente tem noção da gravidade do problema? Através de que rubrica foram 

feitos os pagamentos em causa? Tinha Cabimento Orçamental? O que pensa o Sr. 

Presidente, foi um erra administrativo ou houve uma tentativa de beneficiar os 

funcionários em prejuízo da Câmara e se não acha que seria interessante solicitar uma 

inspecção da DGAL para averiguar esta assunto. ----------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Vereador Brito Salvador lembrou o que disse o Sr. Presidente, na 

última Sessão da Assembleia Municipal acerca da Estatuto do Trabalhador Estudante, e 

quis saber se, relativamente ao que pensava sobre o assunto fez um recuo. -----------------

--------- Acerca do processo das estradas de Barrô onde foram detectados erros, o Sr. 

Vereador Brito Salvador quis saber quais as averiguações que foram feitas antes de 

mandar o processo para o Ministério Publico, se se fizeram algumas diligencias para 

apurar o que aconteceu, mormente, pedir esclarecimentos juntos dos técnicos 

municipais ou do Presidente da Junta da altura. ------------------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Brito Salvador voltou a pedir que  

lhe fosse facultada cópia do contrato celebrado com a firma Sinergy para a contratação 

do antigo adjunto do Sr. Presidente, Luis Arruda. -----------------------------------------------------

--------- Seguidamente, o Sr. Presidente deu as seguintes respostas às questões que lhe 

foram colocadas pelos Srs. Vereadores: ----------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao mau tempo no nosso concelho aos estragos provocados limitaram-se 

a cortes de energia de algumas estradas não tendo havido necessidade de realojar 

ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



 3

---------O caso das estradas em Barrô, em que se detectaram as situações que foram 

comunicadas ao Executivo, dadas as informações que foram prestadas pelos serviços e 

porque se trata de um assunto já muito debatido, optou-se por comunica-lo ao Ministério 

Publico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao lamento do Sr. Vereador Brito Salvador, de que o Sr. 

Presidente o teria deixado a falar sozinho, este informou que não foi isso que tinha 

acontecido, já tinha comunicado, do inicio da reunião, que precisava de sair antes de 

terminarem os trabalhos e que, quando esse momento chegou, não tendo já tempo de 

responder ao Sr. Vereador, delegou a resposta na Sr.ª Directora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, que acompanhou todo o processo e estava dentro do 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca das importâncias pagas a mais aos funcionários municipais, estão a 

decorrer dois inquéritos para apuramento das responsabilidades, pretendendo trazer o 

processo ao executivo quando houverem conclusões. Para a realização desse inquérito 

escolheu pessoas que considera idóneas e com conhecimentos técnicos para esse 

trabalho, e o que pretende é que nem os interesses da Câmara nem os dos 

trabalhadores sejam minimamente beliscados. --------------------------------------------------------

--------- O STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, teve 

conhecimento da situação e temos na Câmara um funcionário municipal, que estava 

requisição naquele sindicato, que está a ajudar a apurarem-se os montantes envolvidos 

para se repor a situação. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto a uma Inspecção da DGAL, está já prevista a sua realização, para 

averiguar outros assuntos, mas se pedirmos para, também, se pronunciarem sobre o 

processo das verbas pagas indevidamente, certamente, não haverá qualquer entrave.----

--------- Relativamente ao Estatuto do Trabalhador Estudante informou que teve uma 

reunião com todos os trabalhadores estudantes a quem tinha indeferido a sua 

participação nas aulas e que lhe disse que, embora seja uma faculdade permitida à 

administração, voltassem a requerer, que iria estudar todos os casos, mas que nunca iria 

permitir que a sua ausência prejudicasse os serviços municipais. -------------------------------

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Brito Salvador, quis saber quem foi 

o funcionário que processou os vencimentos que se constatou estarem mal calculados, 

quem os autorizou, quem deu ordem para os pagar e qual é o valor total da importância 

paga a mais, acrescentando que entende que uma pessoal que já presta serviço para a 

Autarquia não será a pessoa indicada para instruir um inquérito desta natureza. 

Prosseguindo a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador insistiu em saber quem era o 
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funcionário da Câmara de Ovar que participaria na comissão que iria fazer o inquérito 

para apuramento das responsabilidades no caso em apreço. -------------------------------------

--------- Em resposta ao Sr. Vereador Brito Almeida, o Sr. Presidente informou que serão 

as conclusões das investigações a realizar que irão revelar quem o responsável ou 

responsáveis pelo que aconteceu, que não tem nada contra a que seja uma pessoa que 

já presta serviços à Câmara Municipal, noutras áreas, que participe, também na 

Comissão de inquérito, e que não sabe o nome da pessoa da Câmara de Ovar que vai 

participar nessa Comissão. A terminar esta questão, o Sr. Presidente acrescentou, 

ainda, que depois deste infeliz acontecimento, já deu instruções no sentido de que tal 

não volte a acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Continuando os trabalhos foram aprovadas e assinadas as Actas das reuniões de 

21 de Janeiro e de 18 de Fevereiro, tendo-se dispensado a leitura das mesmas, uma vez 

que foram distribuídas, em fotocópia, pelos Membros do Executivo. -------------------------------

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

--------- PROPOSTA DE REDUÇÃO DE SANÇÕES AOS ATLÉTAS TREINADO RES E 

DIRIGENTES DE CLUBES DESPORTIVOS --------------------------------------------------------------

--------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

acerca das sanções disciplinares previstas no Plano de Apoio ao Associativismo 

Desportivo do Concelho, reduzir as respectivas penalizações, relativamente à época 

passada e a aplicar na presente época, de 25% para 5% e de 50% para 10% para os 

treinadores e dirigentes, tendo por base o nº 5 do artigo 18º do referido Programa de 

Apoio, referente aos casos omissos, procedendo-se à informação dos clubes que a partir 

deste momento serão penalizados de acordo com o descrito no programa de Apoio. --------- 

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DE CANDIDATURAS DE APOIO 

AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO --------------------------------------------------------------------- 

--------- Detectadas algumas dificuldades, por parte das Associações Desportivas, em 

cumprir o prazo de entrega das candidaturas aos Apoios da Câmara Municipal, foi 

deliberado, por unanimidade, que na corrente época desportiva, o prazo seja prorrogado 

até 31 de Março, sendo que só serão consideradas as candidaturas que estiverem 

completas até essa data. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES Á REALIZAÇÃO DE ESPECTÁ CULO 

COMEMORATIVO DO CENTENÁRIO DA IGREJA MATRIZ DE FERM ENTELOS -----------
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--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica 

da Igreja Paroquial da Freguesia de Fermentelos, do pagamento das taxas referentes à 

utilização do transporte municipal para a deslocação das Associações que participaram 

nas comemorações do centenário da Igreja Matriz de Fermentelos. ------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO EIRANÇAS - FOLCLORE REGIONAL 

DAS BEIRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A seguir, a Câmara analisou a proposta apresentada e deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao Grupo Eiranças – Folclore Regional das Beiras, um subsídio no valor de 

750,00€, destinado a apoiar esta Associação com as despesas que suportou com a 

representação do Concelho de Águeda na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu de 

13 a 17 de Janeiro, apresentando um espectáculo que englobava o folclore e o teatro, com 

o tema “A Sala da Brincadeira”. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS A VÁRIAS ASSOCIAÇÕES --------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

subsídios que a seguir se transcrevem, nos termos dos Contratos - Programas que foram 

analisados e aprovados: -----------------------------------------------------------------------------------

Ginásio Clube de Águeda, 2.000,00€, para apoio ao Campeonato Nacional de Motocross. -

--------- Clube Desportivo da Pateira, 8.590,00€, para apoio à sua actividade anual –

desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação Desportiva Valonguense, 6.100,00€, para apoio à sua actividade 

normal e 750,00 €, para apoio à aquisição de Material Desportivo. ---------------------------------

--------- Arcor – Associação Recreativa Cultural de Óis da Ribeira, 2.360€,00, para apoio à 

sua actividade Anual. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Casa do Povo de Valongo do Vouga, 9.850,00€, para apoio à sua actividade anual 

e 750,00, para apoio à aquisição de Material Desportivo. ---------------------------------------------

--------- Águeda Andebol Clube, 5.150,00, para apoio à sua actividade Anual. -------------------  

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO ORGANIZADORA DO C ONCURSO 

PARA O CARTAZ DA FEIRA MEDIEVAL ---------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara, depois de ler a respectiva proposta, deliberou, por 

unanimidade, conceder, à Comissão Organizadora da Feira Medieval, um apoio no valor 

de 150,00€, destinado ao 1º prémio do Concurso para a elaboração do Cartaz do 

respectivo evento, cuja 2ª edição se vai realizar no próximo dia 15 de Maio no Parque da 

Alta Vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACIDENTE OCORRIDO EM VIA PUBLICA  ----------------------------------------------------- 

--------- PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO -------------------------------------------------------------- 
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--------- Presente um processo de pedido de indemnização, em nome de Maria Alzira 

Simões Marques Sousa, formulado em sequência dos prejuízos que sofreu na sua viatura 

quando passou num buraco que se encontrava na via publica. -------------------------------

Analisado o processo, a Câmara reconheceu a sua responsabilidade na ocorrência e 

deliberou, por unanimidade, ressarcir a referida munícipe dos prejuízos que sofreu na sua 

viatura, no valor de 228,90€, atendendo a que a Companhia de Seguros GENERALI, com 

quem a Câmara tem contratualizado a resolução destas situações, estar impedida de dar 

continuidade ao assunto por o prejuízo reclamado ser de valor inferior ao da franquia 

contratual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO AOS PARTICIPANTES NO DESFILE D E CARNAVAL 

DAS CRIANÇAS DO CONCELHO/2010 ------------------------------------------------------------------- 

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

proposta de atribuição da verba de 4,00€ por participante no desfile de Carnaval, que teve 

lugar no passado dia 12 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------------------   

--------- ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO 1º CI CLO DO 

ENSINO BÁSICO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

novos auxílios económicos para os alunos do 1º ciclo do ensino básico no ano lectivo de 

2009/2010, que constam da informação que se encontra arquivada na aplicação 

informática, junto à Agenda desta reunião, e que se ficaram a dever à entrega de novos 

pedidos de auxílios económicos e à reapreciação de alguns processos. -------------------------- 

--------- PAGAMENTO DE VERBAS PARA O PESSOAL AUX ILIAR DA COMPONENTE 

DE APOIO À FAMILIA - 2º PERÍODO DO ANO LECTIVO 2009 /2010 --------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento das verbas 

para o Pessoal da Componente de Apoio à família, referente ao 2º período do ano lectivo 

2009/2010, que atingem um valor de 109.192,87€, e se encontram discriminadas na 

aplicação informática, junto à Agenda referente a esta Acta. ----------------------------------------- 

--------- PAGAMENTO A PESSOAL/OUTRAS, NAS ESCOLAS DO 1º CICL O - 2º 

PERIODO 2009/2010 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ainda acerca da Educação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pagamentos das verbas, no montante de 22.387,76€, referentes a pessoal/outros, nas 

escolas do 1º Ciclo – 2º Período de 2009/2010, que se encontram discriminadas na 

aplicação informática, junto á Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------
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--------- TOPONIMIA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA PARA A FREGUESIA DE BORRALHA ---------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta que foi 

presente, de toponímia para a freguesia de Borralha. --------------------------------------------------

--------- A referida proposta encontra-se arquivada na aplicação informática, junto á agenda 

desta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO --------------------------------------- 

--------- Analisado o requerimento apresentado pela firma Mundiag, Ldª – Importação e 

Exportação, Ld.ª, com sede em Vale do Grou, na Freguesia de Aguada de Cima, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar aquela firma a funcionar todos os dias da semana, 

incluindo dias de feriado, com excepção de domingo. -------------------------------------------------- 

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

--------- MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA -------------------- 

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

Contrato de Obras Publicas para a empreitada de Requalificação Urbana da Margem Norte 

do Rio Águeda, entre a Praça da Republica e as Instalações do Instituto do Vinho e da 

Vinha, a celebrar com a firma António Pimenta, Construções, Ld.ª --------------------------------- 

--------- AUTOS DE REVISÃO DE PREÇOS DE OBRA PUBLICA --------------------------------- 

--------- Analisadas as informações emitidas pelo Departamento de Planeamento, 

Concepção, Execução e Gestão Urbanistica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os Autos de Revisão de Preços nºs 4 e 5 da empreitada de Reconversão de 

Passeios e Estacionamento na Rua 25 de Abril, entre Campolinho e a Capela, na Mourisca 

– freguesia de Trofa, nos valores de 122,53€ e 168,76€, respectivamente. ---------------------- 

--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS EM OBRA PUBLI CA -------------- 

--------- Prosseguiu a reunião com a análise e aprovação, por unanimidade, dos seguintes 

Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos, referentes à empreitada de Reconversão de 

Passeios e Estacionamento na Rua 25 de Abril, entre o Campolinho e a Capela de 

Mourisca do Vouga, com os seguintes valores: ----------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais a preços contratuais – 3.663,58€; ------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais a preços de Acordo – 11.948,33€; ------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos - 28.093,23€ ------------------------------------------------------------------- 

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

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE ----------------------------------- 
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--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho a 

seguir transcrito, exarado pelo Sr. Presidente: ---------------------------------------------------------

--------- “Conforme o artigo 88º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o plano e orçamento para o presente ano será 

sujeito a aprovação até ao final do mês de Abril, encontrando-se a Câmara Municipal de 

Águeda a funcionar no regime duodecimal. ------------------------------------------------------------ 

---------O Plano e Orçamento de 2009 previam transferências para as Juntas de 

Freguesia, de acordo com as delegações de competências operadas no âmbito da Lei 

169/99, de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- As Juntas de Freguesia, continuam a cumprir as obrigações decorrentes das 

delegações de competências, não tendo ocorrido qualquer interrupção nos trabalhos ou 

serviços inerentes, sendo de reconhecido interesse público que assim permaneça. As 

freguesias são as entidades com maior proximidade aos cidadãos e mais bem 

posicionadas para realização dessas tarefas, sendo que, a reversão da situação, iria 

criar constrangimentos no funcionamento dos serviços municipais e noutras instituições, 

com prejuízo para os munícipes. -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Face aos conhecidos limites da capacidade financeira corrente destas 

autarquias, é imprescindível que possam continuar a receber com regularidade a 

contrapartida monetária do exercício dessas competências. -------------------------------------- 

--------- Nestes termos, e sendo, praticamente certo, que o Plano e Orçamento para 2010 

irão contemplar estas transferências, determino que se continue a proceder às mesmas 

para as Juntas de Freguesia, de acordo com o previsto nos documentos previsionais de 

2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais determino que o valor transferido, caso se justifique, designadamente por 

alteração das competências e montantes previstos no plano e orçamento de 2010, fique 

sujeito a devido acerto em pagamentos posteriores ou sua devolução ao município, e, 

que a presente decisão seja sujeita a ratificação do Executivo Municipal, na próxima 

reunião agendada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Relativamente a este assunto, os Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla 

Jacinta e Brito Salvador, fizeram a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------

--------- “Tendo em conta que a Dr.ª Ana Cristina Tomás, Chefe de Divisão Jurídica e de 

Fiscalização da Câmara Municipal de Águeda, se pronunciou sobre a legalidade do 

Despacho do Sr. Presidente constante do Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, os 

Vereadores Manuel Marques, Jacinta Garruço e Brito salvador, votam a favor da 

aprovação do referido Despacho” ------------------------------------------------------------------------- 

--------- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  -------------------------------------------------------------- 
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--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS ------------------------------------------------------------- 

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

proposta que se encontra arquivada na Aplicação Informática, anexa à Agenda desta 

reunião, referente à isenção de pagamento de taxas relativas à Recolha e Transporte de 

Resíduos Sólidos Urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PROTOCOLO A REALIZAR COM A EB2,3 DE VALONGO DO VOUG A -------------- 

--------- A seguir, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a 

celebrar com a Escola do Ensino Básico 2,3 de Valongo do Vouga, tendo em vista a 

realização do transporte dos alunos daquele estabelecimento escolar de e para as suas 

residências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- ABERTURA DE PORTÃO PARA O LARGO DO BOTAREU ----------------------------- 

---------- Tendo em vista que a documentação referente a este assunto não foi 

distribuída pelos Srs. Vereadores, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este 

assunto e agendá-lo para próxima reunião do Executivo. --------------------------------------- 

---------- REDUÇÃO DO VALOR DE TAXAS ------------------------------------------------------ 
--------- ANA MARTA OLIVEIRA RODRIGUES (Procº Nº 76/09), residente na Rua da 

Sobreira, em Giesteira, na Freguesia de Águeda, solicita, ao abrigo do artº 6º, do 

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

de habitação, sita na referida Rua da Sobreira. -----------------------------------------------------

------- Analisados os elementos e tendo em vista que a pretensão se enquadra no 

disposto do artº. 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o requerido. -----------------------------------------------------------------------

--------- Assim considerando que o total das taxas corresponde a 911.49€ e a redução é 

de  80% a requerente ficará sujeita ao pagamento de 182.28€. -------------------------------- 

--------- SÉRGIO DUARTE ROCHA (Procº Nº 435/09), residente na Rua do Vale da 

Estrada, na Freguesia de Fermentelos, solicita, ao abrigo do artº 6º, do Regulamento e 

Tabela de Taxas, a redução do valor das taxas referente à construção de habitação, 

sita na referida Freguesia de Fermentelos.-----------------------------------------------------------

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

--------- Assim, considerando que o total das taxas corresponde a 996.43€ e a redução 

é de 80% a requerente ficará sujeita ao pagamento de 199.28€. ------------------------------
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-------- REDUÇÃO DO VALOR DE CAUÇÃO --------------------------------------------------------

-------- Presente uma exposição da Firma CICLO FAPRIL – Indústrias Metalúrgicas, 

SA,( Procº. nº. 196/98) com sede no Lugar de Vale do Grou, na Freguesia de Aguada 

de Cima no qual o requerente solicita que seja revisto o valor da caução – 

189.000.00€-  relativamente ao pedido de licença parcial para construção de estrutura. 

--------- A empresa requerente propõe o valor de 1.500.00€, pois é este o custo da 

desmontagem da estrutura. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- Dada a urgência de que se revestem os mesmos, o Sr. Presidente propôs ao 

Executivo, nos termos do 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 assunto que se segue – tendo todos os Membros do 

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

análise: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 500 LUMINÁRIAS COM 

TECNOLOGIA LED PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE  ÁGUEDA. --------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, anular o acto de 

adjudicação à concorrente Exer e todos os procedimentos subsequentes, e manter a 

exclusão da Shréder, conforme informação do Júri do concurso.-------------------------------

--------- RESTAURO DE TELHADO DE SAMUEL DE OLIVEIRA MARTINS  -------------- 

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, para a realização dos trabalhos, 

ceder, à Junta de Freguesia de Águeda, os materiais constantes da informação dos 

Serviços de Acção Social. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Dada a urgência de que se revestem os mesmos, o Sr. Presidente propôs ao 

Executivo, nos termos do 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 assunto que se segue – tendo todos os Membros do Executivo 

considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: ----------

--------- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 500 LUMINÁRIAS COM TEC NOLOGIA 

LED PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ÁGUEDA . ----------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou por unanimidade, anular o acto de 

adjudicação à concorrente Exer e todos os procedimentos subsequentes, e manter a 

exclusão da Shréder, conforme informação do Júri do concurso. -----------------------------------
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--------- RESTAURO DE TELHADO DE SAMUEL DE OLIVEIRA MARTINS  --------------

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, para a realização dos trabalhos, 

ceder, à Junta de Freguesia de Águeda, os materiais constantes da informação dos 

Serviços de Acção Social. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Eram onze hora e vinte minutos quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou apresente acta, que eu, Ana Cristina Martins 

Tomás, Chefe de Divisão Jurídica e de Fiscalização, redigi, subscrevo e assino com o 

Sr. Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

 
 


