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ACTA NÚMERO 19/08 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2008. 

 

--------- Aos dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, 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, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA, 

ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS JORGE PICADO FRANCO 

--------- 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 pela 

Sr.ª Vereadora MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO que, por motivos 

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

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

SRS.VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL --------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Vereador Jorge Almeida 

começou por informar que, depois de um trabalho exaustivo realizado pelo 

Conselho Municipal de Educação, e de várias reuniões realizadas, foram 

aprovados, por unanimidade, o Diagnóstico Social do Concelho, o Plano de 

Desenvolvimento Social para os anos de 2008/2009 e o Plano de Acção para 

2008/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir o Sr. Vereador Jorge Almeida informou, ainda, que a zona 

onde vai ser construída a Carreira de Tiro para a G.N.R. e para a P.S.P., no 

lugar de Godinho, na Freguesia de Valongo do Vouga, foi visitado por um 

representante do Ministério da Administração Interna, estando previsto o início 

das respectivas obras de construção na próxima segunda feira, e informou, 

também, que, nesse mesmo dia, se vai dar início às obras de reparação e 

beneficiação nas instalação da TRANSDEV. ----------------------------------------------

-------- O Sr. Vereador Carlos Franco, que interveio a seguir, principiou por se 

referir à Agenda 21 Local, para dizer que a sua aprovação foi muito importante 

para o concelho. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Prosseguindo a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador disse que 
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depois de ter feito tanto alertas para se eliminarem as barreiras arquitectónicas 

existentes, para permitir uma igual mobilidade para todos os cidadãos, ficou 

desagradavelmente surpreendido quando ouviu o Sr. Presidente, na última 

sessão da Assembleia Municipal, dizer que nas obras em curso na zona 

ribeirinha não se fará rampa de acesso ao Rio, para deficientes, por não haver 

espaço para tal. Acrescentou o Sr. Vereador que sempre ouviu o Sr. Presidente 

dizer que a politica da Câmara é devolver o rio à população, mas que agora 

verifica que, afinal, isso não é para todos, que há discriminação. --------------------

------ A seguir, o mesmo Sr. Vereador, referindo-se ao acontecido na última 

Sessão da Assembleia Municipal, anunciou que a reacção do Sr. Presidente da 

Câmara, quando viu não ser aprovada a proposta de fixação das taxas do IMI 

que apresentou àquele Órgão Deliberativo, foi uma reacção de coação para 

com quem votou contra, o que não se pode admitir em nenhuma circunstância. 

Tendo o Sr. Vereador afirmado que o Sr. Presidente, dirigindo-se aos 

Presidentes de Junta, disse que tinha visto bem quem votou contra e que não 

viessem depois pedir-lhe dinheiro para obras. --------------------------------------------

------- Disse, também, o mesmo Sr. Vereador, que se souber que é feito 

qualquer tipo de coação sobre Presidentes de Junta ou Vereadores, para 

votarem favoravelmente qualquer assunto, não volta a estar presente nas 

reuniões do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------

-------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Carlos Franco referiu-se 

aos vários programas a que a Câmara se tem candidatado, para dizer que 

Águeda tem que, cada vez mais, apostar nesses objectivos, pois a economia 

do concelho está muito deficitária, tendo que se aproveitar todas as 

oportunidades de canalizar apoios para o município e que, contrariamente ao 

que afirmou o Sr. Presidente, na última sessão da Assembleia Municipal, 

entende que as candidaturas também dão votos, já não só as estradas feitas 

às portas dos eleitores. --------------------------------------------------------------------------

--------- Este mesmo Sr. Vereador, de seguida, disse que a taxa de desemprego 

tem vindo a aumentar no país e, recordando uma informação há tempos 

prestada pelo Sr. Presidente, de que no Concelho de Águeda não havia 

desemprego, perguntou se continua a ter da mesma opinião, ou se, entretanto, 

constatou o contrário, e o que entende que se deve fazer para reverter a 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dada a palavra ao Sr. Vereador António Tondela, este principiou por justificar a 
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sua falta na última sessão da Assembleia Municipal e, a seguir, pediu que lhe 

fosse feito o ponto da situação da atribuição dos subsídios aos alunos 

carenciados a frequentarem o Primeiro Ciclo do Ensino Básico, porque, na sua 

opinião, foram criadas expectativas que o Poder Central não cumpriu. ------------

-------- Continuando a usar da palavra, o mesmo Sr. Vereador quis saber se 

algum dos Chefes de Divisão da Câmara Municipal recebe horas 

extraordinárias, e se é ou não verdade que todos eles se encontram em regime 

de substituição, manifestando interesse em ser esclarecido da lista do mesmos, 

da sua situação actual bem como das datas em que cada um foi nomeado para 

essa categoria e das respectivas renovações da nomeação e, ainda, se tal 

situação é legal. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Referindo-se à Cantina Municipal, o Sr. Vereador António Tondela 

colocou algumas questões, nomeadamente acerca da elaboração de relatórios 

de acompanhamento dos serviços prestados pela firma concessionária e sobre 

os custos suportados pela Câmara com aquele equipamento e importâncias 

recebidas, se existem, tendo solicitado, também, que lhe fossem fornecidos 

relatórios analíticos da gestão de 2007 e 2008, para melhor se aquilatar dos 

resultados alcançados. --------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Carreira de Tiro, o Sr. Vereador António Tondela referiu que o 

Poder Central tinha anunciado que seria construída em Setembro, não foi, será 

em Outubro, pensa que esse atraso não será nada de muito grave, mas 

entende que o que melhoraria a segurança e seria mais tranquilizante para a 

população era a construção de um novo Quartel da G.N.R. na freguesia de 

Valongo do Vouga, obra que há muito é necessária, tendo, inclusive, já estado 

prevista no Plano de Actividades do Município uma verba destinada à aquisição 

do terreno para a construção daquele equipamento. ------------------------------------

-------- Ouvidas as intervenções anteriores, o Sr. Presidente passou a dar os 

esclarecimentos às questões colocadas. ---------------------------------------------------

--------- Relativamente à questão do acesso de deficientes ao rio, o Sr. 

Presidente informou que efectivamente não é possível fazer a tradicional rampa 

por falta de espaço, mas que outra solução será encontrada para possibilitar a 

mobilidade de todos os munícipes. -----------------------------------------------------------

--------- Quanto às acusações de ter coagido os Presidentes de Junta, o Sr. 

Presidente disse que não agiu com coação, mas que entende que aqueles 

autarcas estão na Assembleia Municipal para defender os interesses dos 
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munícipes das suas freguesias, que foram quem neles votaram, e que ficou 

revoltado quando os viu receberem SMS’s onde eram dadas orientações de 

voto, tirando-lhes assim a possibilidade de decidirem em consciência e 

defenderem os interesses dos seus eleitores. ---------------------------------------------

-------- Sobre o desemprego, o Sr. Presidente informou que, segundo 

indicadores do centro de emprego, Águeda continua a ser o Concelho com a 

mais baixa taxa de desemprego do País. ---------------------------------------------------

-------- A propósito das questões colocadas pelo Sr. Vereador António Tondela, 

sobre os cargos dirigentes na autarquia, o Sr. Presidente informou que não 

existe na Câmara Municipal nenhum funcionário com cargo de dirigente a 

receber horas extraordinárias, nem poderia existir, pois tal prática é ilegal, e 

que todos os Chefes de Divisão estão nomeados em regime de substituição. ---

--------- Acerca da necessidade de construir um novo Quartel para a G.N.R. na 

Freguesia de Valongo do Vouga, referida pelo Sr. Vereador António Tondela, o 

Sr. Presidente informou que, em devido tempo, quando se inscreveu verba no 

Plano de Actividades para a aquisição de terreno para esse equipamento, 

tentou-se iniciar o processo com vista à concretização desse mesmo projecto, 

mas todos os esforços foram infrutíferos e o processo foi arquivado, face à 

informação prestada pelo Comandante Distrital de que existiam quartéis 

daquela força de segurança que estavam em piores condições. ---------------------

--------- Também a Sr.ª Vereadora Elsa Corga interveio neste ponto da Ordem 

de Trabalhos, para prestar esclarecimentos acerca da atribuição dos Auxílios 

Escolares aos alunos carenciados do Concelho e sobre as dúvidas suscitadas 

com a nova legislação publicada acerca desta matéria. --------------------------------

--------- A terminar este ponto das informações, o Sr. Vereador António Tondela 

disse, ainda, que o preocupa a situação que se vive em alguns 

estabelecimentos escolares do concelho, onde existem, apenas, duas 

Auxiliares de Educação para cem alunos, e que, tendo constatado que o 

serviço prestado pela Cantina Municipal melhorou, é preciso continuar atento 

para que a qualidade do serviço prestado não diminua. -------------------------------- 

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

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

---------Seguidamente foi analisada e aprovada a Acta da reunião anterior, cuja 

leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos 

membros do Executivo. -------------------------------------------------------------------------- 
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--------- ASSOCIAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------- 

--------- Analisada cada uma das propostas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes subsídios: ---------------------------------------------

--------- A cada um dos Grupos Folclóricos a seguir mencionados, a importância 

de 250,00€, pela sua participação na Festa do Leitão: ---------------------------------

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

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

--------- Grupo Folclórico de Crastovães -----------------------------------------------------

--------- Rancho Regional do Cabo ------------------------------------------------------------

--------- Associação Cultural Recreativa de Vale Domingos ----------------------------

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

--------- Velhas Guardas do Grupo Típica “O Cancioneiro de Águeda”. -------------

--------- Seguidamente foram, também, atribuídos os seguintes apoios 

financeiros: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- À CERCIAG, pela realização do evento “CERCIAG EM MOVIMENTO”, 

que decorre no âmbito das Comemorações do Dia Europeu Sem Carros e da 

Mobilidade, um subsídio no valor de 5 000,00€. ------------------------------------------ 

--------- Relativamente a este apoio à CERCIAG o Sr. Vereador António Tondela 

quis conhecer o Orçamento apresentado pela Associação para o respectivo 

evento e os critérios utilizados para chegar à proposta apresentada. --------------- 

---------- Com base no Programa de Apoio às Associações Culturais e 

Recreativas, um subsídio no valor de 1.130,00€ à Associação Cultural e 

Recreativa – Banda Nova de Fermentelos, referente à deslocação a Alcácer 

do Sal e Seixal a realizar em 25 e 26 de Outubro de 2008, com concertos de 

Acção Social e Cultural. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- ESTÁDIO MUNICIPAL DE ÁGUEDA – CEDÊNCIA DO DIREITO DE 

UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO. ------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, ceder ao Recreio Desportivo de Águeda os direitos de utilização 

e exploração da área do Complexo Desportivo de Águeda, nos termos do 

protocolo que foi presente, analisado e aprovado. --------------------------------------- 

--------- Não obstante ter votado favoravelmente a aprovação do Protocolo em 

causa, o Sr. Vereador António Tondela manifestou a opinião que, por uma 
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questão de clareza, os montantes previstos para o pagamento da água 

electricidade e gás deveriam constar do documento. ----------------------------------- 

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

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

--------- Vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas se 

encontras 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 das respectivas empreitadas, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente as empreitadas a seguir 

mencionadas e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia e diligenciar a 

extinção de outras eventuais cauções existentes, nos termos do disposto no nº 227º 

do Decreto – Lei nº59/99, de 02 de Março. ----------------------------------------------------------

--------- ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, JARDINS, LOGRADOUROS, 

EDIFICIOS MUNICIPAIS E ZONA RIBEIRINHA: ILUMINAÇÃO DO JARDIM CONDE 

DE SUCENA – ÁGUEDA; --------------------------------------------------------------------------------

--------- ILUMINAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À CERCIAG – ÁGUEDA; -----------------

--------- DESPOLUIÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CÈRTIMA E PATEIRA 

DE FERMENTELOS – REDE DE ESGOTOS INDUSTRIAIS DE ALIMENTAÇÃO À 

ETAR SUL – 3ª FASE (CONCLUSÃO) E 4ª FASE (PARCIAL) NAS FREGUESIAS DE 

AGUADA DE CIMA E BARRÔ. -------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar que sejam levados a efeito, na empreitada de “Infra-

estruturas de Saneamento e Água na Zona de Beneficiação da E.N.1”, os 

Trabalhos a Mais referidos no mesmo, no montante de 3.001,50€. ----------------- 

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

--------- Considerando a justificação apresentada pelos respectivos 

adjudicatários e os pareceres emitidos pelos Técnicos Municipais, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo, a título gracioso, 

para a conclusão das seguintes obras: ------------------------------------------------------

--------- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ÓSSEGA NA ZONA INDUSTRIAL, EM 

ORONHE – 33 dias; ------------------------------------------------------------------------------

--------- REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE 

REDE EM SERÉM – 45 dias; ------------------------------------------------------------------ 
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--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos 

Protocolos que foram presentes e aprovados, delegar, nas respectivas 

freguesias, a execução das seguintes obras: ----------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DA BORRALHA – Construção de Casa 

Mortuária. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- JUNTA DE FREGUESIA DE ÁGUEDA – Arranjo dos Cemitérios da 

Giesteira e de Bolfiar. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROPOSTA DE SUBSÍDIO PARA RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO. 

--------- Depois de devidamente analisada a situação financeira do munícipe e 

comprovado o mau estado em que se encontra a sua habitação, 

nomeadamente a nível da cobertura, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

tendo em vista o disposto nos artigos 19.º e seguintes do Programa de Apoio 

às Organizações de Solidariedade Social do Concelho de Águeda e na alínea 

c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 11 de Setembro, com a redacção 

da lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e, ainda, a disponibilidade manifestada 

pelos vizinhos e pela Junta de Freguesia em cooperar na realização das obras, 

atribuir ao munícipe Álvaro Almeida Cunha, residente na Rua Frei Manuel das 

Chagas, na Freguesia da Borralha, um subsídio no valor de 3.580,93€ 

destinado a comparticipar a aquisição dos materiais necessários. ------------------ 

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

-------- SUBSÍDIO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS 

ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO DE 2008/2009. ----------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos a Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, aprovar o montante dos subsídios referentes aos Auxílios 

Económicos para o ano lectivo de 2008/2009, nos termos da proposta que foi 

presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

assuntos, propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.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, e na 

parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se 

inclua na Ordem de Trabalhos desta reunião a análise das propostas de 

isenção do pagamento da tarifa correspondente ao consumo de água na zona 
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de Abastecimento 17 (Belazaima – Falgarosa e Falgoselhe) do Protocolo de 

Cooperação entre o Instituto Geográfico Português e a Câmara Municipal de 

Águeda e da intenção de ceder um terreno municipal sito em S. Pedro, em 

Águeda, à Escola Marques de Castilho – tendo todos os Membros do Executivo 

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

--------- TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA ------------------------------------------------ 

--------- ISENÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Ao tomar conhecimento de que a água para consumo humano, 

disponibilizada pela autarquia na Zona de Abastecimento 17 (Belazaima – 

Falgarosa e Falgoselhe), se encontra com características de qualidade 

(turbação) que põe em causa a sua adequada utilização, embora a sua 

qualidade bacteriológica esteja de acordo com os parâmetros determinados por 

Lei e a sua utilização não constitua risco para a saúde pública, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atendendo a esse facto, isentar os 

munícipes/consumidores da respectiva Zona de Abastecimento do pagamento 

da tarifa correspondente ao consumo de água continuando estes a pagar a 

tarifa de disponibilidade de água e as tarifas correspondentes ao serviço de 

saneamento e de recolha de lixo. -------------------------------------------------------------

--------- ESTAÇÃO DE REFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE 

POSICIONAMENTO GLOBAL ----------------------------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O INSTITUTO GEOGRÁFICO 

PORTUGUÊS --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos a Câmara, depois de o analisar, deliberou, 

por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar com o Instituto 

Geográfico Português com vista à instalação de uma estação de referência de 

aquisição de dados de posicionamento global, a localizar em Águeda. ------------ 
--------- PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------

--------- CEDÊNCIA DE TERRENO MUNICIPAL ------------------------------------------

--------- Tendo em vista possibilitar a realização das obras na Escola Secundária 

Marques de Castilho, inseridas no Programa de Modernização do Parque 

Escolar, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de ceder, 

àquele estabelecimento escolar, uma parcela de terreno sita junto ao recinto da 

respectiva escola, que se torna necessário ocupar com o projectado campo de 

jogos. -------------------------------------------------------------------------------------------------



 9 

---------  Eram dezanove horas e dez minutos quando o Sr. Presidente declarou 

encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que eu, 

                                                           Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 


