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ACTA NÚMERO 6/10 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2010  

 

---------Aos dezoito dias de Março 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 DA 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 ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. --------- 

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

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

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

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

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

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

Manuel Marques que perguntou qual a situação financeira da Câmara, dívidas a 

empreiteiros e fornecedores, e qual é, neste momento, o valor da amortização dos 

empréstimos contraídos. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- A seguir, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta que disse querer conhecer 

o teor do contrato que os funcionários que vão para a ADRA vão fazer com aquela 

Associação, se Câmara tem tido problemas com os “Vistos” do Tribunal de Contas, se tem 

recebido muitos pedidos de esclarecimentos ou alguma recusa de “Visto” e perguntou, por 

fim, quando é que a Câmara pretende apresentar o Plano Anti-Corrupção. ---------- ----------

--------- Continuando este ponto das informações, o Sr. Vereador Brito Salvador perguntou 

se houve mais algum desenvolvimento no caso dos pagamentos indevidos aos 

funcionários municipais e se já há algumas conclusões dos inquéritos, entretanto 

realizados, para apuramento das responsabilidades. --------------------------------------------------

-------- De seguida, o mesmo Sr. Vereador quis saber qual o ponto da situação do Plano 

Director Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Ouvidas estas intervenções, o Sr. Presidente deu os esclarecimentos às questões 

colocadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto à situação financeira do município, dívidas a empreiteiros e fornecedores, 

vai pedir aos serviços que forneçam esses dados para a próxima reunião. ----------------------

-------- Relativamente à ADRA, os contratos são efectuados entre aquela Associação e os 

funcionários que mostraram vontade de transitar, não havendo intervenção da Câmara; 
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até ao momento, já manifestaram essa vontade 31 dos funcionários municipais. --------------

-------- O Tribunal de Contas, em algumas obras, e como é normal, tem pedido alguns 

esclarecimentos mas nunca negou qualquer “Visto” a obras do município de Águeda. -------

-------- Relativamente ao Plano Anti-Corrupção, ainda não foi entregue porque se pretende 

operacionalizar o Plano de forma diferente, com acompanhamento de pessoas externas, 

estando o mesmo em fase de conclusão. --------------------------------------------------------------- -

---------Acerca dos vencimentos, vai haver uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, no próximo dia 24, onde se analisará esse assunto pelo que remete para essa 

data os esclarecimentos a dar. -------------------------------------------------------------------------------

--------- O P.D.M. está em fase de conclusão, encontrando-se pendente de parecer da 

CCDRC, relativo aos perímetros das zonas urbanas.---------------------------------------------------

------- Ouvidas as explicações do Sr. Presidente, o Sr. Vereador Brito Salvador replicou, 

acerca dos vencimentos pagos em Novembro aos funcionários municipais, que o 

Executivo Municipal e a Assembleia Municipal são dois Órgãos diferentes e as questões 

aqui colocadas deveriam ser aqui esclarecidas não as remetendo, como o Sr. Presidente 

fez, para a sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada e assinada a acta da reunião anterior, 

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

Membros do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTAS DE RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DE ISENÇÃO DE  

PAGAMENTO DE TAXAS - NÚCLEO ASSOCIATIVO DE ESTUDANTES DA ESTGA; 

GICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. 

Vereador João Clemente que isentou o Núcleo Associativo de Estudantes da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda - ESTGA e o Ginásio Clube de Águeda –

GICA do pagamento das taxas referentes aos licenciamentos de um Arraial Académico e 

do Campeonato Mundial de Motocross, iniciativas organizadas, respectivamente, por 

aquelas Associações. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NO MERCADO M UNICIPAL -

ASSOCIAÇÃO MUNDO SENSÍVEL; ACADEMIA DE CULTURA E SO LIDARIEDADE DE 

ÁGUEDA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Continuando os trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

cedência da utilização de lojas no Mercado Municipal à Associação Mundo Sensível e à 

Academia de Cultura e Solidariedade de Águeda, nos termos dos protocolos que foram 

presentes, analisados e aprovados. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO VIVE R 100 

FRONTEIRAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisado o pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação Viver 100 

Fronteiras, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a esta Instituição um subsídio no 

valor de 450,00€, destinado a comparticipar a sua deslocação à Guiné com o propósito de 

entregar, ao Hospital de Mansoa, a ambulância oferecida pelos Bombeiros Voluntários de 

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

--------- PROPOSTAS DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES E DIFÍCIOS 

ESCOLARES, PARA O ENSINO BÁSICO, JÁ DESACTIVADOS --------------------------------- 

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

Associações abaixo indicadas, a utilização dos seguintes edifícios escolares do ensino 

básico, já desactivados: ------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Gente – Grupo Etnográfico “A Nossa Terra” – Escola de Póvoa do Vale do Trigo; -----

--------- Banda Alvarense – Escola de Casal de Álvaro. -------------------------------------------------

-------- Estas cedências de utilização são feitas nos termos do Protocolo e do Contrato de 

Comodato que foram presentes, analisados e aprovados e se encontram arquivados na 

aplicação informática junto à Agenda desta reunião. ----------------------------------------------------

-------- Quanto à cedência da Escola de Serém de Baixo à Associação Social e Cultural de 

Serém, face às dúvidas entretanto surgidas a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

assunto e agendá-lo para próxima reunião ----------------------------------------------------------------  

---------- PROPOSTA DE APOIO A ATRIBUIR À BAND A NOVA DE FERMENTELOS 

PARA CUSTEAR O TRANSPORTE RELATIVO AO PROJECTO BAND AS DO 

CONCELHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista que a Associação Banda Nova de Fermentelos foi este ano 

seleccionada para participar num concerto em Condeixa no âmbito do projecto “Bandas em 

Concerto”, promovido pela Direcção Regional da Cultura do Centro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, tendo em vista o interesse cultural da iniciativa, atribuir à referida 

Associação, um subsídio no valor de 350,00€, como apoio para as despesas que tal 

participação acarreta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- PROPOSTA DE APOIO FINANCE IRO PARA AS ENTIDADES QUE 

PARTICIPARAM NO DESFILE DE CARNAVAL ORGANIZADO PELA  CÂMARA 

MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, a cada uma das entidades 

que a seguir se mencionam, que participaram no Desfile de Carnaval organizado pela 

Câmara, um subsídio no valor de 250,00€. -----------------------------------------------------------------

-------- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ASSEQUINS -------------------------------------------------

------- ASSOCIAÇÃO C.R.D.D. DOS MORADORES DO RAIVO --------------------------------------

------- O CATRAIO – CENTRO SOCIAL DA CATRAIA DE ASSEQUINS ---------------------------

------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS DA REDONDA ---------------------

-------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECARDÃES (Centro de Acolhimento 

Temporário de Recardães); -------------------------------------------------------------------------------------

-------- ASSOCIAÇÃO DE AFRICANOS E AMIGOS DE ÁGUEDA (ARCOR) ----------------------

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

--------- GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE RECARDÃES ------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO JUVENIL SALIÊNCIAS ------------------------------------------------------------

--------- AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1045 (RECARDÃES) ----------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE RECARDÃES ------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA “GRUPO DO ZÉ AMÉRICO”----------------------

--------- CASA DO POVO DE ÁGUEDA – GRUPO CARNAVALESCO DA RUA PRINCIPAL 

DA CATRAIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA VALONGUENSE ------------------------------------------------

--------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DOMINGOS. --------------------

---------  CERCIAG (Fanfarra). ---------------------------------------------------------------------------------  

--------- PROPOSTA DE APOIO Á ABARCA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA À MEDIDA 

1 - SAÚDE E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS D O IDP -------------------- 

---------Tendo em vista que a ABARCA – Associação Barroense de Recreio Cultura e 

Assistência, assinou um Contrato-Programa com o Instituto de Desporto de Portugal, no 

âmbito da candidatura que efectuou à medida I – Saúde e Segurança nas Instalações 

Desportivas, para a substituição da cobertura do Polidesportivo da Associação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, contribuir para aquele projecto com uma verba no valor de 

8.400,00€, o correspondente a 30% das despesas totais que a obra vai originar. -------------- 

--------- O Sr. Vereador Brito Salvador ausentou-se da reunião não tendo participado na 

votação sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- PROPOSTA DE CONTRATO - PROGRAMA A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICA MACINHATENSE COM VISTA À ORGANIZAÇÃO DA MA RATONA DE BTT -

TRILHOS DO CARRIL - 2º EDICÃO ------------------------------------------------------------------------- 

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

uma verba de 2.000,00€ para a organização da 2ª Edição – Maratona de BTT Trilhos do 

Carril, a decorrer nas Freguesias de Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga, nas 

condições do Contrato-Programa que foi presente, analisado e aprovado e se encontra 

arquivado na aplicação informática junto aos documentos referentes à Agenda desta 

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

--------- Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Brito Salvador regressou à sala de 

reuniões tendo já participado na respectiva votação. --------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE PROTOCOLO RELATIVO AO PROGRAMA "LIMPAR 

PORTUGAL" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Parceria a celebrar com o movimento de cidadãos “Mãos à obra Limpar Portugal”, que tem 

como objectivo a limpeza das lixeiras ilegais existentes na Floresta Portuguesa. -------------- 

--------- ACIDENTES NA VIA PÚBLICA  -------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTAS DE PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÕES - LUIS MIGUEL, RAFAEL 

RICARDO E PAULO RICARDO ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Seguidamente foram presentes ao executivo três pedidos de indemnização 

formulados por Luis Miguel de Oliveira Martins, Rafael Ricardo Marques Baptista e Paulo 

Ricardo Domingos da Silva, na sequência de acidentes de viação, alegadamente 

provocados por responsabilidade da Câmara. -------------------------------------------------------------

-------- Analisados cada um dos processos, a Câmara reconheceu a sua responsabilidade 

na ocorrência dos mesmos e deliberou, por unanimidade, ressarcir os munícipes dos 

prejuízos que sofreram nas suas viaturas, nos valores de 87,00€, 214,58€ e 155,90€, 

respectivamente, atendendo a que a Companhia de Seguros GENERALI, com quem a 

Câmara tem contratualizado a resolução destas situações está impedida de dar 

continuidade aos processos por os prejuízos reclamados serem de valor inferior ao da 

franquia contratual. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- PROPOSTA DE PREVISÃO DE CUSTOS DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA -------------------------------------------------------------------- 
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--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a previsão 

de custos de refeições a fornecer aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito da 

componente de apoio à família, que ascendem a 39.228,11€. ----------------------------------------  

--------- PROPOSTA DE CONTRATO A CELEBRAR COM VISTA À CEDÊNCI A DA 

UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS À ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE 

CASTILHO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a celebrar com vista à cedência da utilização das Piscinas Municipais à Escola Secundária 

Marques Castilho, que se encontra arquivado na aplicação informática junto à Agenda 

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

--------- PROPOSTA PARA PAGAMENTO A PESSOAL/OUTRAS, NAS ESCOL AS DO 1º 

CICLO - 3º PERÍODO DE 2009/2010 ----------------------------------------------------------------------- 

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

pagamento da verba, no montante de 21.387,76€, referente a pessoal/outras, nas 

escolas do 1º Ciclo – 3º Período do ano 2009/2010, que se encontra discriminada na lista 

que foi presente e se encontra arquivada na aplicação informática junto à Agenda desta 

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

--------- CONCURSO TECLAS 2010  -----------------------------------------------------------------------

-------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  ------------------------------------------------------------- 

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

Presidente que autorizou a aquisição de dois computadores que constituíram o 1º prémio a 

atribuir ao vencedor do concurso Teclas 2010, levado a efeito pela Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PROPOSTA DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS NA EMPREITADA DE  

PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO CONCELHO -  2ª FASE. ------------- 

--------- Continuando os Trabalhos, a Câmara, analisou as informações emitidas, e 

deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão dos trabalhos da empreitada de 

Pavimentação e Repavimentação de Vias no Concelho – 2ª fase, por tempo indeterminado, 

até que sejam garantidas condições de segurança para que as obras se possam efectuar. - 

--------- Esta deliberação foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores 

Manuel Marques e Carla Jacinta e a abstenção do Sr. Vereador Brito Salvador. ----------------

-------- Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Marques fez a seguinte Declaração de 

Voto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- “Em 4 de Novembro de 2009, votei contra a Minuta do Contrato a celebrar para a 
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adjudicação destas obras por não ter sido fornecida relação das obras a executar e por se 

tratarem de obras que já vêm do mandato anterior, não tendo informação suficiente sobre o 

processo e mantendo as mesmas dúvidas, voto contra”. -----------------------------------------------

-------- A propósito desta Declaração de Voto, o Sr. Vereador Jorge Almeida reiterou a 

informação que já tinha prestado por ocasião da aprovação da Minuta do Contrato de 

adjudicação destas obras, de que nenhuma delas foi ainda iniciada e de que apenas o 

concurso teve lugar no mandato anterior. ------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO DE CONCEPÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA. -------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou proceder à abertura de concurso de concepção para a 

construção do Centro de Artes de Águeda, nos termos da proposta que foi presente e se 

encontra arquivada na aplicação informática junto à agenda desta reunião.  

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria com as abstenções dos Srs. Vereadores 

Manuel Marques e Brito Salvador. ---------------------------------------------------------------------------  

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

--------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO NAS FREGUESIAS DE MACINHATA DO VOUGA 

E AGUADA DE CIMA  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuaram os trabalhos com a análise e aprovação, por unanimidade, das 

propostas de atribuição de toponímia para as freguesias de Macinhata do Vouga e Aguada 

de Cima, que foram presentes e se encontram arquivadas na aplicação informática junto a 

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

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

--------- PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA V IATURA

POR PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA --------------------------------------------- 
--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de 

Águeda, um subsídio no valor de 7.650,00 €, destinado a comparticipar a aquisição de uma 

carrinha marca Toyota, modelo Hilux 4X4 CD CH, tipo mercadorias, que aquela autarquia 

vai levar a efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Presente um requerimento através do qual a firma LIDL – Lojas 

Alimentares, com sede na Rua Pé de Mouro, nº 18, Linhó, Freguesia de São 

Pedro de Penafiel, Concelho de Sintra, solicita a isenção do pagamento de taxas 

relativas à emissão de Alvarás de Licenças de Construção e de utilização para o 

Entreposto Logístico que aquela firma pretende construir no parque Empresarial 
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do Casarão. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

requerido. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA BORRALHA  (Procº Nº 561/98), 

com sede no Lugar do Brejo, na Freguesia de Borralha, solicita, ao abrigo da 

alínea b) nº.2, do artº 4º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a isenção do 

pagamento de taxas referente à ampliação de edificação de creche, ensino pré-

escolar, centro de dia, centro de convívio, ATL, atendimento e acompanhamento 

social, serviço de apoio domiciliário e residência autónoma, sita no referido  Lugar 

do Brejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- ANA PATRÍCIA GOMES AREDE CRUZ (Procº Nº 515/09), residente na 

Rua das Arrotas, no Lugar de Fermentões, na Freguesia de Valongo do Vouga, 

solicita, ao abrigo do artº 6º, do Regulamento e Tabela de Taxas, a redução do 

valor das taxas referente à construção de habitação, num terreno sito em Fial, no 

Lugar de Fermentões. -------------------------------------------------------------------------------

-------- Analisados os documentos apresentados, verifica-se que a requerente 

reúne os requisitos mencionados nos nºs 1 e 2 do artº.6º., do referido 

Regulamento e Tabela de Taxas, pelo que o Executivo deliberou, por 

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

-------- Assim, considerando que o total das taxas corresponde a 1.210.00€ e a 

redução é de 70% a requerente ficará sujeita ao pagamento de 360.00€. ----------- 

--------- MIGUEL JOSÉ DIAS DE ALMEIDA (Procº Nº 512/09), residente no Bairro 

das Arrotas, na Freguesia de Travassô, 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 Freguesia de Travassô. ----------------------------- 

--------- Analisados os documentos apresentados, verifica-se que a requerente reúne 

os requisitos mencionados nos nºs 1 e 2 do artº.6º., do referido Regulamento e 

Tabela de Taxas, pelo que o executivo deliberou, por unanimidade deferir o 

requerido.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Assim, considerando que o total das taxas corresponde a 1908.81€ e a 

redução é de 60% o requerente ficará sujeita ao pagamento de 763.52€. ---------------
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-------- CANCELAMENTO DE ÓNÚS DE RENÚNCIA -----------------------------------------

-------- PASCO-IMOBILIÁRIA, S.A (Procº. nº. 878/96) com sede no Lugar de Raso 

de Paredes, na Freguesia de Águeda, solicita o cancelamento do ónus de renúncia 

feito sobre o prédio urbano sito em Quintas, no Lugar de Raso de Oronhe, na 

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

-------- A presente petição deve-se ao facto de se verificar que as condições que 

levaram à celebração do Ónus de Renuncia se encontram ultrapassadas com a 

entrada em vigor da alteração ao regulamento do PDM publicada em 22/10/2007, 

nomeadamente pelo facto de se comprovar pelo ortofotomapa do CNIG que a 

construção existia em 1995. --------------------------------------------------------------------------

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

tendo o Sr. Vereador Manuel solicitado que este tipo de processos venha sempre 

acompanhado de um parecer técnico. -------------------------------------------------------------

--------- ÓNUS DE RENÚNCIA -----------------------------------------------------------------------

-------- Presente o Procº. nº. 402/03 pertencente a ARMANDO FERREIRA DOS 

SANTOS, residente no Lugar de Cimo da Rua, na Freguesia de Macinhata do 

Vouga, no qual solicita a legalização de habitação. --------------------------------------------

-------- Em virtude da construção se encontrar em zona “non aedificandi” o 

requerente solicita que a mesma seja autorizada comprometendo-se, caso haja 

necessidade, a proceder à demolição. -------------------------------------------------------------

-------- O Executivo deliberou, por unanimidade, deferir o requerido na condição 

proposta tendo o Sr. Vereador Manuel solicitado que este tipo de processos venha 

sempre acompanhado de um parecer técnico. -------------------------------------------------- 

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

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

Executivo, nos termos do art.º 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 os assuntos que se seguem – tendo todos os 

membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de 

imediato, à sua análise. --------------------------------------------------------------------------------

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

-------- REQUALIFICAÇÃO DA EB1,2,3 FERNANDO CALDEIRA – ÁGUED A --------

--------- Analisado o Relatório Final do Júri do Concurso, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, adjudicar a obra de requalificação da EB 1, 2, 3, FERNANDO 

CALDEIRA – ÁGUEDA, à firma Habitâmega – Construções, S.A., pelo valor de 

5.392.000,00€, ao qual será adicionado o IVA. --------------------------------------------------

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

-------- RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO  ---------------------------------------------------------

------ Seguidamente, tendo-se verificado a sua necessidade, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, alterar a cláusula 5ª do Protocolo celebrado a propósito do 

Torneiro Internacional – Vila de Fermentelos, que passa a ter a seguinte redacção:--

--------“A quantidade e a relevância dos jogos a serem realizados nos diversos 

campos dos clubes anfitriões será definida pela Organização, mas será sempre 

proporcional ao valor de patrocínios conseguidos por cada clube”. -----------------------

--------- PEDIDO DE PARECER PARA SER CONSIDERADA COMO ENTIDAD E 

EQUIPARADA A ASSOCIAÇÕES JUVENIS  ---------------------------------------------------

--------- Analisada a informação constante do processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o teor da mesma, dar parecer favorável para que a 

Liga dos Amigos de Aguada de Cima – LAAC, seja reconhecida como Entidade 

Equiparada a Associações Juvenis, considerando o seu mérito e importância junto 

das camadas jovens. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA DISCIPLINAR APLICADA À EN Gª ISABEL 

FONSECA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Analisado o pedido formulado pela Eng.ª Isabel Fonseca, foi deliberado, por maioria 

e votação por escrutínio secreto, indeferir a petição formulada, com quatro votos contra e 

três abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- PROPOSTA DE DECISÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO. -----------------------------

-------- Analisado o Relatório Final do processo de Inquérito, a Câmara deliberou, por 

maioria e por votação por escrutínio secreto, com cinco votos a favor e duas abstenções, 

concordar com o proposto e arquivar o processo instaurado à Engª Ana Matos. --------------- 

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------

--------- Reaberta a reunião, novamente, ao público, neste período, interveio o Sr. João 

Pires dos Santos, gerente da firma Gofil & Filhos, Ldª, para solicitar a beneficiação do 

caminho de acesso àquela firma, que, segundo disse, se encontra em muito mau estado. -

--------- A sua intervenção originou uma alongada troca de impressões sobre o assunto, 

ficando de se encontrar uma solução que permita a beneficiação daquele acesso. ----------- 
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---------- Eram doze horas e quinze minutos quando o Sr. 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. Presidente. --------------------------------------------- 


