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ACTA NÚMERO 1/09 DA REUNIÃO DO EXECUTIVO  

REALIZADA NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2009.  

 

--------- Aos oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e nove, 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, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, JOAO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e ANTÓNIO MANUEL DE 

ALMEIDA TONDELA. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, CARLOS MANUEL BARROSO 

BARREIRA GUERRA, Director do Departamento Administrativo e Financeiro. -- 

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

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

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

Sr. Vereador CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA que, por motivos 

profissionais, não pôde participar na reunião. --------------------------------------------- 

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

VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente principiou por desejar a 

todos os presentes um bom ano de 2009. -------------------------------------------------------

---------- A seguir o Sr. Presidente comunicou ao Executivo a realização da 

inauguração da Carreira de Tiro, na Veiga, freguesia de Valongo do Vouga, e que, 

relativamente ao programa de regeneração urbana, não obstante os prazos não 

terem sido cumpridos, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro já apreciou os projectos apresentados. --------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador António Tondela, que interveio a seguir, fez votos de um 

bom ano de 2009, desejou concretamente que seja menos mau do que se 

perspectiva em alguns sectores económicos e que sejam ultrapassadas as 

inquietudes que se sentem, que são, certamente, também as do Sr. Presidente e 

de todos os Srs. Vereadores. ------------------------------------------------------------------------

---------- A seguir, o Sr. Vereador António Tondela apresentou o caso da Rua de 

Vale Figueiras, nas Freguesias de Trofa e de Valongo do Vouga, em que, segundo 

disse, a numeração de polícia não tem qualquer sequência, não se percebendo 

qualquer método na sua marcação. ---------------------------------------------------------------
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----------- O Sr. Presidente deu as explicações técnicas para o que motivou essa 

situação, que se prende com a adopção do sistema métrico, e informou que os 

respectivos serviços municipais irão reformular a numeração de polícia daquela 

rua. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador António Tondela manifestou 

a sua preocupação perante a diferença entre os auxílios sociais escolares 

anunciados pelo Centro Regional de Aveiro da Segurança Social aos respectivos 

encarregados de educação e o que, de facto, é atribuído pelo município a cada 

aluno nos termos da lei, que é muito inferior, o que tem criado um grande 

descrédito relativamente à Câmara Municipal e aos políticos. Em seu entender 

tratou-se de um erro inqualificável porque se criaram expectativas que não se 

concretizaram, não tendo este caso originado uma grande revolta apenas porque 

somos um país de brandos costumes. ------------------------------------------------------------ 

------------ Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso se referiu a este assunto, para 

dizer que a população, em geral, tem pouca consciência ético-jurídica, pois, de 

contrário, o caso poderia ser grave. -------------------------------------------------------------- 

------------ O Sr. Presidente também comentou o assunto, que considera deveras 

grave, e informou que vai pedir esclarecimentos ao Centro Regional de Segurança 

Social e exigir o assumir da responsabilidade pela situação criada. ----------------------

------------ Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador António Tondela referiu-se ao 

Boletim Municipal publicado em Dezembro para questionar se o valor dos 

Protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia, que aí são mencionados, estão 

correctos, e se o custo daquela publicação foi suportado, apenas, pela Câmara 

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

------------ O Sr. Presidente informou que o valor dos Protocolos celebrados com as 

Juntas de Freguesia é, no seu total, superior ao referido no Boletim Municipal, por 

se encontrarem alguns ainda por pagar, uma vez que as obras a que se reportam 

não estão todas concluídas. Quanto ao custo daquela edição, o Sr. Presidente 

informou que foi totalmente suportado pela Câmara. -----------------------------------------

--------- Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso que disse 

pretender um balanço das obras que foram iniciadas e/ou concluídas no ano findo, 

o que originou uma série de esclarecimentos por parte do Sr. Presidente sobre as 

obra em curso, as obras projectadas, tanto pela Câmara como pelo Governo 

Central, os projectos elaborados, imprescindíveis para a execução das obras, e o 

montante das dividas pagas neste mandato referentes a obras de mandatos 
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anteriores, o que condicionou a realização de alguns investimentos previstos. -------

--------- Sobre as informações que o Sr. presidente prestou a Sr. Vereadora Paula 

Cardoso disse que no inicio do mandato havia dívidas mas, também, havia obra 

feita, que é o que interessa para a população, e que, quando terminar este 

mandato, certamente, também ficarão dividas para o que vier a seguir pagar, 

afirmando que, na sua opinião, isso não é negativo, pode é originar que as coisas 

não sejam conforme se prevêem, na prática pode ter que haver acertos entre o que 

se projecta e o que efectivamente se executa, pelo que o bom senso aconselha a 

que se seja recatado nas afirmações quando se fazem promessas. ---------------------

---------- Relativamente ao que disse a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, o Sr. 

Presidente disse que este Executivo estabeleceu a sua estratégica para o mandato 

e que a tem seguido, tendo sido o principal propósito dotar a Câmara de projecto e 

de capacidade financeira. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo tomou, 

também, conhecimento de que o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade 

classificou como excelente o projecto que foi candidatado pela Câmara Municipal 

ao concurso Cidades de Excelência, do Jornal Planeamento e Cidades, e, ainda, 

que o Tribunal de Contas solicitou informações acerca da Conta de Gerência do 

exercício de 2003, tendo o Sr. Presidente informado que, das questões colocadas, 

algumas estão a ser esclarecidas pelos serviços municipais, enquanto outras, 

nomeadamente a informação sobre a Conta da Cantina relativamente a esse 

mesmo ano de 2003, de que não se encontra registo nos serviços municipais, 

tendo proferido despacho para que seja solicitada essa informação ao Presidente 

da Câmara da altura. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, 

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

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

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

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

unanimidade, isentar a ABARCA – Associação Barroense de Recreio, Cultura e 

Assistência e a Escola a Escola Secundária Marques de Castilho do pagamento da 

taxa pela utilização dos autocarros municipais no dia 06 do corrente mês e no dia 
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14 de Dezembro último, respectivamente. -------------------------------------------------------

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

-------- RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS  ------------------------------------------------- 

--------- 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 a firma Manuel Gomes, 

adjudicatária das mesmas, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber 

definitivamente as obras a seguir mencionadas e proceder à restituição de todos os 

depósitos de garantia e diligenciar a extinção de outras cauções eventualmente 

existentes, nos termos do disposto no n.º 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de 

Março: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- ALARGAR E ALCATROAR A TRAVESSA DO VALE DO SENHOR / 

FUJACOS, NA FREGUESIA DE RECARDÃES; -----------------------------------------------

--------- REPAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS DAS POUSADAS, NA FREGUESIA 

DO PRÉSTIMO. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Medição de Trabalhos a Mais n.º 4 da empreitada de Conclusão do Abastecimento 

de Água a Valongo do Vouga – Sistema elevatório de água do Béco ao Salgueiro e 

Reservatório do Salgueiro, no valor de 1.463,70 €. -------------------------------------------

---------- AUTOS DE REVISÃO DE PREÇOS ----------------------------------------------------

--------- Seguiu-se a análise e aprovação, por unanimidade, dos Autos de Revisão 

de Preços que se discriminam: --------------------------------------------------------------------

--------- Auto de Revisão de Preços n.º 1 da empreitada de Pavimentação do 

Arruamento junto ao Campo de Futebol, em Barrô, no valor de 2 772,44€. -----------

--------- Auto de Revisão de Preços n.º 1 da empreitada de Reforço do 

abastecimento de água e substituição de rede em Serem, Freguesia de Macinhata 

do Vouga, no valor de 3.180,20€. -----------------------------------------------------------------

---------SUSPENSÃO DE OBRA ------------------------------------------------------------------- 

--------- Face às razões invocadas pelo respectivo adjudicatário, a Câmara 

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

de Pavimentação a Betuminoso da Rua dos Lavadouros, na Freguesia de 

Castanheira do Vouga, a título gracioso, por um período de quarenta e dois dias. - 
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-------- EDUCAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- ADIANTAMENTO DE VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL/OUTROS 

– 2.º PERIODO DO ANO LECTIVO 2008/2009 ----------------------------------------------- 

--------- Tendo em vista o disposto no ponto 3 do art. 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro, a Câmara, a seguir, deliberou, por unanimidade, proceder ao 

adiantamento das verbas referidas no relatório que foi presente, no valor de 

26.715.32€, destinadas ao pagamento de pessoal/outros por forma a assegurar a 

gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino 

básico do concelho durante o 2.º período do corrente ano lectivo. ----------------------

---------- COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO D E ÁGUEDA  

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

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

Regulamento de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar da 

rede pública do município de Águeda, cujo objectivo principal será a antecipação 

de horário, o fornecimento de refeições e o prolongamento de horário, bem como 

o desenvolvimento de actividades durante o período de interrupções lectivas, para 

o ensino pré-escolar, as quais visam a adequação de uma resposta educativa à 

organização e necessidades das famílias. -----------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 

53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propor o presente Regulamento à aprovação da Assembleia 

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

--------- A propósito destes assuntos relacionados com a educação, o Sr. Vereador 

António Tondela apresentou algumas questões, nomeadamente algumas lacunas 

nos horários dos docentes que asseguram o prolongamento dos horários lectivos, 

uma vez que não foi tido em conta o tempo das deslocações entre as várias 

escolas o que ocasiona, por vezes, que os alunos estejam algum tempo sem 

acompanhamento. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ainda acerca da Educação, o mesmo Sr. Vereador sugeriu que aquando 

da elaboração, para o próximo ano lectivo, do programa das actividades de apoio, 

não se ocupe a tarde de quarta-feira por forma a que, nesse período, se realizem 

as reuniões do Conselho de Docentes, evitando-se, assim, a situação actual, em 

que essas reuniões ocorrerem a horas tardias com bastantes inconvenientes para 

quem vive longe da sede do Concelho. --------------------------------------------------------- 
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--------- FUNDOS DE MANEIO PERMANENTES  --------------------------------------------- 

--------- SUA CONSTITUIÇÃO ----------------------------------------------------------------------
--------- À semelhança dos anos anteriores a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder à constituição dos Fundos de Maneio Permanentes a seguir 

mencionados, destinados a fazer face a pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis, cuja gestão será assegurada pelos responsáveis directos de cada um 

dos serviços identificados, que poderão autorizar despesas até aquele montante. 

--------- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – 1 000 €; ----------

--------- PISCINAS MUNICIPAIS – 250 €; ------------------------------------------------------

--------- BIBLIOTECA MUNICIPAL – 250 €; ---------------------------------------------------

--------- ARMAZÉNS MUNICIPAIS – 500 €; ---------------------------------------------------

--------- FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE – 125 €; ---------------------------------- 

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

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

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

estabelecimento de sapataria, sito na rua da Igreja, n.º 14 e 14A, em Fermentelos, 

a funcionar de Segunda a Domingo das 9:00H às 20:00H, com encerramento para 

almoço das 12:30H às 14:00H. --------------------------------------------------------------------

---------- MERCADO MUNICIPAL  ---------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE --------- 

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

autorizar a Associação Sol Nascente – Associação Infanto-Juvenil de Águeda, a 

ocupar graciosamente a sala com o n.º 1, sita no 2.º piso do corpo principal do 

Edifício do Mercado Municipal, nos termos do protocolo que foi presente e 

aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  ------------------------------------

---------- Neste ponto da reunião usaram da palavra o Sr. Mauro Saraiva 

Gonçalves e a D.ª Sandra Patrícia de Almeida, que vieram apresentar à Câmara 

a sua grave situação habitacional e solicitaram a atribuição de uma habitação 

social. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara tomou nota do exposto e foram dadas a estes munícipes as 

orientações necessárias para eventualmente poderem solucionar o seu problema 

habitacional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a 

forma de minuta, nos termos da lei, tendo em vista a executoriedade imediata 

dos assuntos sujeitos a deliberação. ----------------------------------------------------------- 

--------- Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, Carlos Manuel 

Barroso Barreira Guerra, Director do Departamento Administrativo e Financeiro, 

redigi, subscrevo e assino com o Sr. Presidente. ------------------------------------------- 

 

 


