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ACTA NÚMERO 27/10 DO EXECUTIVO 

REUNIÃO REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2010  

 

 

--------- Aos dois dias de Dezembro 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, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 

MANUEL CORREIA MARQUES, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA 

JACINTA GARRUÇO ALMEIDA 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. 

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

--------- Neste ponto da Ordem de trabalhos o Sr. Presidente principiou por transmitir a 

forma como decorreu a acção de beneficência, promovida em Newark, para 

angariação de fundos para a Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e 

Pessoas da Terceira Idade, em que representou a Câmara juntamente com o Sr. 

Vereador Brito Salvador. ----------------------------------------------------------------------------------

-------- A seguir, o Sr. Presidente disse que é com agrado que regista a campanha, que 

decorre no Concelho, de luta contra a fome, em que se pretende a angariação de 

cabazes de Natal para entrega a famílias carenciadas. ------------------------------------------

------- Também a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta comentou esta campanha, na qual está 

empenhada, e disse esperar que, com esta iniciativa, se proporcione a muitas famílias 

necessitadas um Natal melhor. --------------------------------------------------------------------------

-------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que, 

em Abril do próximo ano, a ponte sobre o Rio Águeda, na cidade, vai entrar em obras 

de preservação, que se prevê venham a ser complexas e demoradas. ---------------------- 

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

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

---------Continuando os trabalhos foi aprovada a Acta da reunião anterior, tendo-se 

dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. Membros do 
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Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. ---------------------- 

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

--------- HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL 2010 ---------------------------------------------------- 

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

especial de Natal para os estabelecimentos comerciais, no corrente ano, conforme 

requerimento apresentado pela ACOAG – Associação Comercial de Águeda, que se 

encontra arquivado na aplicação informática junto à Agenda desta reunião. --------------- 

--------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - ISENÇÃO DE TAXAS ---------------------------- 

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

isenção do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento especial de ruído, 

referente às iniciativas levadas a efeito para comemorar o 15.º aniversário da 

Associação Cultural D’Orfeu. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROGRAMA DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

- PROPOSTA DE APOIOS. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos 

subsídios às Organizações Sociais do Concelho, que não foram contempladas na 

deliberação tomada em 21 de Maio último, incluídas na medida B – Apoio ao 

Desenvolvimento e Funcionamento de Projectos e Actividades, que se encontram 

descritos na proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------------- 

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

--------- ALTERAÇÃO DO PROJECTO - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DESENHADAS E 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DE PROPOSTAS - CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DE BARRÔ -. -------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a Acta do Júri do respectivo concurso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou a rectificação dos 

erros e omissões ao projecto da obra de Construção do Centro Escolar de Barrô, bem 

como a introdução de novas peças desenhadas e escritas, assim como a prorrogação 

do prazo para entrega das propostas até às 17 horas do dia de hoje. ----------------------- 

--------- SUSPENSÃO DE TRABALHOS - CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E 

CICLÁVEIS DE ÁGUEDA - REDE DE PISTAS CICLÁVEIS URBANAS, PARA A 

CIDADE DE ÁGUEDA -1ª FASE ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Ponderadas as questões que são apontadas na informação SS126/2010, que 

foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão dos trabalhos 
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na empreitada de Criação de Percursos Pedonais e Cicláveis de Águeda – Rede de 

Pistas Cicláveis Urbanas para a Cidade de Águeda – 1ª fase, desde o dia 8 de 

Novembro último, por um período de 10 dias. ------------------------------------------------------ 

--------- RECEPÇÕES DEFINITIVAS -------------------------------------------------------------------  

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas 

se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, 

não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez 

pelas quais se deva responsabilizar as firmas adjudicatárias, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, receber definitivamente as obras a seguir mencionadas e proceder à 

restituição de todos os depósitos de garantia e quantias retidas como caução e 

diligenciar a extinção de outras cauções eventualmente existentes: --------------------------

--------- EXECUÇÃO DO SANEAMENTO DA PARTE OCIDENTAL DA ZONA DE 

ÁGUEDA – SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORDESTE DE 

ÁGUEDA; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- URBANIZAÇÃO DO SOUTO DO RIO – SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REPARAÇÃO DE SANEAMENTO; -----------------------------

--------- TRATAMENTO DO LOGRADOURO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DE 

CASTANHEIRA DO VOUGA. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA N.º4 - REQUALIFICAÇÃO DA 

MARGEM NORTE DO RIO ÁGUEDA, ENTRE A PRAÇA DA REPÚBLICA E AS 

INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA -------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

quarto Auto de Revisão de Preços da 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, no valor de 3.895,18€, arquivado na aplicação informática junto à 

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

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

---------TOPONÌMIA PARCIAL DA BORRALHA ----------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente foi presente uma proposta de atribuição de topónimos para parte 

da Freguesia da Borralha, em conformidade com o que foi aprovado pela respectiva 

Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------

------- Analisada toda a documentação presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

face a algumas questões levantadas, relacionadas com a forma como são 

mencionadas algumas vias, retirar este assunto para que os serviços acordem com a 

Junta de Freguesia a não repetição no mesmo topónimo de vários tipos de arruamento 
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e possa ser agendado para futura reunião. ---------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- UCIPSS - APOIO MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO --------- 

-------- Verificando-se a necessidade da UCIPSS - União Concelhia das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social continuar a manter actividade organizada e 

eficaz, em prol da população do Concelho, a Câmara, conhecedora do importante 

trabalho que esta União Concelhia desempenha, deliberou, por unanimidade, 

promover a celebração de um Contrato de Emprego - Inserção, com o Centro de 

Emprego de Águeda, por forma a dotar aquela estrutura de um funcionário. -------------- 

--------- EDUCAÇÃO- ESCOLAS ----------------------------------------------------------------------- 

--------- ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - PROTOCOLOS DE 

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

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

Protocolos de Parceria, que foram presentes e se encontram arquivados na aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com os vários parceiros 

aderentes ao desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PAGAMENTO A PESSOAL AUXILIAR - PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO ------------ 

--------- Em complemento da proposta aprovada em reunião do Executivo Municipal 

realizada em 2 de Setembro do corrente ano, a Câmara, a seguir, deliberou, por 

unanimidade, autorizar seja pago, à Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, a 

importância de 1.487,27€, e à Associação de Pais de Aguada de Baixo, a importância 

de 424,76€, referentes às Verbas destinadas ao pagamento de pessoal da 

Componente de Apoio à Família – Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo. ---------------------------- 

--------- COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 

PROTOCOLOS DE PARCERIA ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, face às dúvidas 

surgidas, retirar o assunto e agendá-lo para próxima reunião. --------------------------------- 

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

--------- REDUÇÃO DE TAXAS LICENCIAMENTO - INCENTIVO PARA JOVENS -------- 

--------- Luis Filipe Laranjeira Baeta, residente na Rua da Barca, na Freguesia de S. 

João de Loure, solicita a redução de taxas relativas ao licenciamento da habitação que 

pretende construir no Lugar de Arrota da Cal, na Freguesia de Travassô, em 

conformidade com os incentivos para Jovens. ------------------------------------------------------
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--------- Analisado o processo a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

requerido, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do art. 6.º do Regulamento e Tabela 

de Taxas no Âmbito das Operações Urbanísticas e Obras no Espaço Público 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Atendendo a que o valor das taxas é de 995,80€ e a redução é de 80%, o 

requerente ficará sujeito ao pagamento de 199,16€. --------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA ------ 

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual António Matos Ferreira e 

Outro, residentes no Lugar de Cedrim, em Sever do Vouga, solicitam, ao abrigo do nº 

3 do art. 4º do Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito de Operações Urbanísticas, 

a isenção do pagamento das taxas referentes à ocupação da via pública com grua e 

materiais de construção, na obra em curso na Rua Vasco da Gama, na cidade de 

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

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

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

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

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

disposto na alínea b) do nº 2 do art. 4º do Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito 

de Operações Urbanísticas, isentar a Casa do Povo de Valongo do Vouga do 

pagamento de taxas referentes a Alterações ao projecto de Construção de Creche. ---- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE 

OBRAS DE EMPREITADA --- 

--------- Analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos da proposta arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião, dar parecer favorável em conformidade com o disposto no artigo 44º do 

Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho e celebrar Contrato para Aquisição de 

Serviços de Gestão e Acompanhamento de Obras de Empreitada, na modalidade de 

avença, com Licenciado com formação na área de Engenharia Civil, no seguimento de 

Ajuste Directo e nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código 

de Contratação Publica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- 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 



 6 

de Trabalhos desta reunião os assuntos que se seguem, tendo todos os Membros do 

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

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

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

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

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade autorizar sejam levados 

a efeito, na Empreitada de Requalificação Urbana da Margem Norte do Rio Águeda, 

entre a Praça da República e as Instalações do Instituto do Vinho e da Vinha, os 

Trabalhos a Mais, no valor de 19.790,03€, referidos na Informação Técnica que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

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

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

----------Mais foi deliberado, relativamente à mesma obra, autorizar a prorrogação de 

prazo para conclusão dos trabalhos, por um período de 4 dias. ------------------------------- 

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

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

--------- PROCESSO DE INQUÉRITO ----------------------------------------------------------------- 

-------- Reunindo em privado, foi analisado o Relatório Final do processo de Inquérito 

instaurado ao Funcionário Municipal José Augusto da Conceição Bastos Martins. De 

acordo com o que é proposto no referido Relatório, a Câmara deliberou, por 

unanimidade e escrutínio secreto, aplicar ao arguido a pena de repreensão escrita 

prevista na alínea a) do nº 1 do art. 9º, caracterizada no nº 1 do art. 10º e cujos efeitos 

estão previstos no art. 11º do Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 

de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROCESSOS DISCIPLINARES ------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, o Processo Disciplinar instaurado à Assistente Operacional 

a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Aguada de Cima, Norma Alves 

Almeida de Jesus Carvalho. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado todo o processo, nomeadamente o Relatório Final, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, após votação por escrutínio secreto, aplicar à arguida, nos 

termos em que é proposto pela respectiva instrutora, a pena única de repreensão 

escrita, prevista na alínea a) do nº 1 do art. 9º, caracterizada no nº 1 do artigo 10º e 

cujos efeitos estão previstos no artigo 11º do Estatuto Disciplinar. ----------------------------

-------- Continuando o mesmo ponto da Ordem de Trabalhos foi analisado todo o 

processo referente ao processo Disciplinar instaurado ao Assistente Operacional 
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Ricardo Jorge da Conceição e Silva, a exercer funções no Agrupamento de Escolas de 

Aguada de Cima. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Feito isto, a Câmara deliberou, por unanimidade, após votação por escrutínio 

secreto, nos termos do proposto no respectivo Relatório Final, aplicar ao arguido a 

pena única de repreensão escrita, prevista na alínea a) do art.9º, caracterizada no nº 1 

do art. 10º e cujos efeitos estão previstos no artigo 11º do Estatuto Disciplinar. ----------- 

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

--------- Verificando-se a necessidade de realizar uma reunião extraordinária este mês, 

para análise dos assuntos a seguir mencionados, foi deliberado, por unanimidade, 

marcá-la para o próximo dia 10, pelas 17:00H, considerando-se todos os Membros do 

Executivo convocados para essa reunião, dispensando, assim, qualquer outra forma 

de convocatória: ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Organização dos Serviços Municipais – unidades orgânicas flexíveis; --------

--------- 2 – Mapa de Pessoal para 2011; --------------------------------------------------------------

--------- 3 – Análise e votação das Opções do Plano e da Proposta de Orçamento para 

o ano de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente acta, que eu , Ana Cristina 

Martins Tomás, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de 

substituição, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. --------------------------- 

 


