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ACTA REUNIÃO NÚMERO 20/09 DO EXECUTIVO  

REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009.  

 

--------- Aos dezassete dias, do mês de Setembro, 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, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA E ANTONIO MANUEL ALMEIDA TONDELA. ------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA PALMIRA GASPAR ALBINO 

DE CAMPOS CRUZ. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- PERIODO 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 se 

referir à inauguração da Loja do Cidadão, no Edifício dos Paços do Concelho 

que, embora não tenha, ainda todos os serviços previstos, está em 

funcionamento, esperando-se para breve que se comece já a tratar naquele 

serviço do Cartão do Cidadão e da Carta de Condução. -------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente comunicou que a Festa do Leitão este ano foi 

um êxito, ultrapassando todas as expectativas, tendo recebidos sessenta mil 

visitantes, o triplo de há quatro anos. --------------------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que foi já 

assinado o Protocolo com o Ministério da Educação, que prevê um 

financiamento de três milhões e meio de euros para a Escola Fernando 

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

--------- A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador António Tondela que 

questionou o Executivo acerca das verbas envolvidas no projecto “Sextas 

Feiras Culturais”, no âmbito da Parceria feita com a D’Orfeu, se continua em 

vigor o Protocolo oportunamente celebrado com esta Associação e se chegou 

a ser ou não implementado a actividade de formação artística nas escolas do 

Ensino Básico, no âmbito do programa de enriquecimento curricular. --------------
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-------- Continuando a intervir, o Sr. Vereador António Tondela mencionou que 

os horários das Actividades de Enriquecimento Curricular, fixados para os 

respectivos parceiros, não lhes dão qualquer hipótese de cumprir os horários, 

face aos percursos a percorrer entre escolas, o que origina transtornos no 

cumprimento das actividades. Na sua opinião, deveria haver uma maior 

articulação com todos os intervenientes, por forma a evitar as correrias dos 

professores entre escolas e os riscos de acidentes. ------------------------------------- 

--------- A seguir, o Sr. Vereador António Tondela quis saber quais as obras que 

estão a ser feitas no Largo do Beco e qual a sua finalidade, tendo sido 

elucidado o Sr. Vereador Jorge Almeida de que se trata, apenas, da conclusão 

dos trabalhos oportunamente levados a efeito naquela povoação, 

nomeadamente a colocação de “pavê” nos passeios -----------------------------------

--------- Seguidamente, interveio o Sr. Vereador Carlos de Almeida que 

perguntou ao Sr. Presidente se era verdade que a Câmara indemnizou o 

empreiteiro que estaria para fazer a via externa de Aguada de Cima, tendo o 

Sr. Presidente afirmado que tal é mentira. -------------------------------------------------

--------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Almeida colocou 

diversas questões relacionadas com as despesas e receitas originadas por 

iniciativas levadas a efeito pela Câmara, nomeadamente o Projecto Águeda 

Cidade da Segurança, e a AGITAG, referindo que, pelos elementos que 

recolheu, alguns custos não coincidem com os valores constantes da 

documentação que o Sr. Presidente lhe forneceu. --------------------------------------- 

--------- A Sr.ª Vereadora Elsa Corga, que interveio a seguir, comunicou que a 

abertura do ano lectivo correu bem em todo o Concelho e que foi todo entregue 

o equipamento destinado às Actividades de Enriquecimento Curricular, com a 

novidade de, este ano, ter sido, também, um kit, que é obrigatório, relativo à 

prevenção da Gripe A H1N1. -------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao facto de algumas aulas da Escola Secundária 

Marques Castilho serem realizadas no Pavilhão do Ginásio Clube de Águeda, 

no Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda e na Piscina 

Municipal, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga informou que a Câmara vai por à 

disposição da Escola um autocarro para transportar os alunos para os vários 

destinos.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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



 3

--------- 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. ------------------------------------------------------------------

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

--------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATERIAIS PARA RESTAURO DE 

TELHADO. ------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

--------- Analisado todo o processo e a informação emitida acerca da situação 

sócio - económica de Maria Augusta Ribeiro da Fonseca, sita na rua de vale 

Domingos, em Ameal, a Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar 

para o restauro do telhado da habitação da munícipe, através da cedência de 

1080 telhas; 210 ripas e de 14 vigas de 4,5. ----------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE BANHO - 

---------Tendo em vista o parecer emitido acerca da situação sócio económica 

do munícipe António Figueiredo Neves Pereira, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, apoiar a construção de uma casa de banho na sua habitação, 

sita em Fermentelos, pagando a diferença entre o valor da obra e o cheque 

doado pelo Núcleo Humanitário de Águeda nos Estados Unidos da América, 

com o valor de 1.500 dólares, que deverá ser entregue ao empreiteiro da obra, 

como parte do pagamento, sendo o pagamento da Câmara até ao valor 

máximo de 1.200 Euros. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DIVIDA DE MUNICIPE CARENCIA DO-. 

--------- Foi apresentado, a seguir, um oficio da Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga, em que se solicita a revogação a dívida de consumo de água 

imputada a Elísio Arede, uma vez que, parte desse consumo, se ficou a dever a 

uma fuga que não tinha sido detectada e a habitação referente a esta situação 

está a ser utilizada, por intermédio da Junta de Freguesia, para o realojamento 

de uma pessoa muito carenciada, sendo a autarquia, também, a responsável 

pelo pagamento da renda e do consumo de energia eléctrica e da água. ---------

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

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

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE RAMAL -------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, face ao teor da 

carta enviada por uma técnica de serviço social, isentar Maria de Lurdes Silva 

Cruz do pagamento de todas as taxas referentes à colocação de água da rede 

pública na sua habitação, sita no lugar do Formigueiro, na Freguesia de 
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Aguada de Cima, tendo em vista a situação sócio - económica da munícipe. ----

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

--------- ADIANTAMENTO DE VERBAS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS -- 

---------Ouvidas as explicações prestadas pelo Sr. Vereador Jorge de Almeida, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às Associações Desportivas do 

Concelho, para a época desportiva 2009/2010, o adiantamento de verbas 

referente ao subsídio a conceder pela autarquia, para assegurar as despesas 

inerentes à actividade desportiva, que se encontram descriminadas na lista 

arquivada na Aplicação informática, junto à Agenda referente à presente 

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA O PROGRAMA - POVO QUE 

LAVAS NO RIO ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------- 

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

atribuir, as Associações do Concelho que participaram no evento inter -

associativo “Povo que Lavas no Rio”, os subsídios que se encontram 

discriminados na Aplicação Informática, junto à Agenda referente a esta Acta, 

acrescidos do valor apurado nas bilheteiras, que será distribuído 

proporcionalmente por todas as Associações. ---------------------------------------------

--------- APOIO AOS GRUPOS PARTICIPANTES NAS MARCHAS

POPULARES ----------------------------------------- ---------------------------------------------- 

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

atribuir aos Grupos participantes nas Marchas Populares, os subsídios que se 

encontram discriminados na lista que se encontra arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda referente a esta reunião. ----------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - FESTA DO LEITÃO 2009 ----------------- 
--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir a cada um dos Grupos Folclóricos que a seguir se discriminam, um 

subsídio no valor de 250,00€, como apoio pela sua participação no Festival 

de Folclore da Festa do Leitão 2009. ------------------------------------------------------

---------  Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos;---------------------- 

--------- Associação Cultural e Recreativa “Os Fidalgos da Trofa”;------------------ 

--------- Associação Recreativa de Assequins – Rancho Regional do Cabo;----- 

--------- Centro Cultural e Recreativo de Crastovães;----------------------------------- 

--------- Grupo Folclórico Nossa Senhora da Saúde;----------------------------------- 
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--------- Grupo típico “O Cancioneiro de Águeda” – Velhas Guardas; ------------- 

--------- Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos; --------------------------- 

--------- Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga; -------------------- 

--------- APOIO Á CERCIAG PARA O PROGRAMA "CERCIAG EM 

MOVIMENTO VII" --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à CERCIAG, 

para comparticipar o evento “CERCIAG EM MOVIMENTO VII” que esta 

entidade vai levar a efeito no âmbito das Comemorações da Semana Europeia 

da Mobilidade 2009, um subsídio no valor de 5.500,00€. ------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE APOIO Á ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

ÁGUEDA -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto 

que se refere à atribuição de um subsídio, no valor de 20.000,00€, à 

Associação Empresarial de Águeda, para apoio à remodelação e modernização 

das infra-estruturas desta entidade. ---------------------------------------------------------- 

--------- CORRECÇÃO DE VALOR DE SUBSÍDIO --------------------------------------- 

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, corrigir o subsídio concedido no passado dia 27 de Agosto à 

BARC, uma vez que o valor a atribuir, de acordo com os critérios previamente 

estabelecidos, será de 762,50€ e não 600,00€ conforme consta da referida 

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

--------- BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE  ---------------------------------

--------- INSCRIÇÃO NA ACÇÃO DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA 

BIBLIOTECA --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do 

Sr. Vereador António Tondela e as abstenções dos Srs. Vereadores Paula 

Cardoso e Carlos Almeida, fixar em 20,00€ a inscrição da formação destinada a 

docentes, subordinada à temática “Expressão Dramática para Professores”, 

promovida pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre. ------------------------------------ 

--------- PROTOCOLO PARA A DOAÇÃO DA BIBLI OTECA DO DR. 

FERNANDO DE OLIVEIRA -------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com o Dr. Luís Moura de Oliveira, 

com vista à doação do espólio bibliográfico do seu pai Dr. Fernando de Oliveira 
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ao Município de Águeda. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- FESTAS E ARRAIAIS  ----------------------------------------------------------------- 

-------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PARA A 

REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE KARAOKE ----------------------------------- 

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

Sr. Vereador João Clemente, que isentou de taxas a realização do espectáculo 

de karaoke que o Grupo Folclórico Senhora da Saúde levou a efeito no 

passado dia 22 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO  -------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Junta 

de Freguesia de Valongo do Vouga, um subsídio no valor de 5.000,00€, como 

apoio para a realização dos festejos da elevação de Valongo a Vila. --------------- 

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NA JUNTA DE FREGUESIA DE 

RECARDÃES -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

delegar na Junta de Freguesia de Recardães, a competência para a execução 

do Arranjo Urbanístico da rua do Cruzeiro (Randam), mediante protocolo que 

foi presente e aprovado. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE APOIO Á JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO D O 

VOUGA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada a informação que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, um apoio 

no valor de 25.000,00€ destinado a comparticipar a construção de um Pavilhão 

naquela freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador António Tondela afirmou 

ser a favor de só se atribuírem estes apoios mediante a aprovação de projecto 

de construção. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. VICE- PRESIDENTE QUE 

ADJUDICOU OS CIRCUITOS ESPECIAIS ----------------------------------------------- 

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

ratificar o Despacho do Sr. Vice – Presidente que adjudicou os Circuitos 

Especiais dos Transportes Escolares conforme o proposto pelo respectivo júri.- 
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--------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÃO -------------------------- 
--------- Depois de devidamente analisada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta que se transcreve: ---------------------------------

--------- “Em complemento do Decreto-lei 299/84, de 5 de Setembro, referente 

aos Transportes Escolares, foi apresentada uma Proposta, aprovada por 

deliberação em 07.09.2006, na qual refere no parágrafo 5 o seguinte: ----------

---------“Para os alunos com idade superior a quinze anos a frequentar a 

Escolaridade Obrigatória, propõe-se o pagamento integral do Passe Escolar, 

como forma de se criarem condições para a conclusão da Escolaridade 

Obrigatória. O pagamento do Passe estará condicionado a avaliação da 

situação sócio-económica da família” ----------------------------------------------------- 

--------- Actualmente, têm chegado aos serviços de Transportes Escolares e 

Educação, vários pedidos de comparticipação a 100% de passes escolares 

de alunos do Ensino Secundário que não se encontram abrangidos por este 

despacho, mas que se encontram abrangidos pela Acção Social Escolar e 

considerados agregados carenciados por uma avaliação sócio-económica. ---

--------- Assim, proponho que o parágrafo 5 conceda também a 

comparticipação do passe escolar a 100%, aos alunos do ensino secundário, 

abrangidos pela Acção Social Escolar e considerados agregados carenciados 

após uma avaliação sócio-económica.” --------------------------------------------------- 

--------- TOPONIMIA ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE TOPONÍMIA PARA A CIDADE DE ÁGUEDA ----------- 
--------- Analisado todo o processo e ouvidas as explicações prestadas pelo 

Sr. Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Toponímia para a Cidade de Águeda, que se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda referente a esta reunião. -------------------

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

---------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se revestem os 

mesmos, 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, os 

assuntos que se seguem – tendo todos os membros do Executivo 

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

análise. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- FORNECIMENTOS -------------------------------------------------------------------

--------- INSTALAÇÃO DE NOVE UNIDADES DE MICROPRODUÇÃO DE 

ENERGIA ELECTRICA COM RECURSO À TECNOLOGIA FOTOVOLT AICA 

EM RECINTOS/EDIFICIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA  ----------

--------- Uma vez que não foi deliberado a aprovação da constituição do Júri, 

nem das peças concursais (Programa de Concurso e Caderno de Encargos), 

constantes do anexo à informação da DV-EP, datada de 28 de Julho último, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os citados documentos. -----------

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, delegar, nos Membros 

do Júri, que foiram aprovados e a seguir se indicam, todas as competências 

que legalmente podem ser delegadas, nos termos previstos no nº 2 do artigo 

69º do Código dos Contratos Públicos: ---------------------------------------------------

--------- Presidente: Sr.ª Eng.ª Manuela Pato, Directora de Departamento do 

DP-CEGU, substituída nas suas faltas e impedimentos pela Sr.ª Eng.ª Dina 

Batel; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 1º Vogal – Sr.ª Dr.ª Ana Palmira Cruz, Directora de Departamento DP 

- AF; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Suplente – Sr.ª Dr.ª Ana Cristina Tomás, Chefe da Divisão Jurídica e 

de Fiscalização; --------------------------------------------------------------------------------- 

---------2º Vogal – Sr. Dr. Pedro Alexandre Ferreira Alves, Chefe de Divisão da 

DV-EP; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------- PESSOAL  ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- VOTO DE LOUVOR -------------------------------------------------------------------

-------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um Voto de 

Louvor à funcionária Maria de Lurdes Duarte da Fonseca, como 

reconhecimento pela forma dedicada e exemplar, como, durante este 

mandato, desempenhou as suas funções de apoio ao Executivo Municipal. --- 

--------- Eram dezanove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou apresente 

acta, que eu, ANA PALMIRA GASPAR ALBINO DE CAMPOS CRUZ, 

Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, redigi, subscrevo e 

assino com o Sr. Presidente. ---------------------------------------------------------------- 

 

 


