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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 1/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE JANEIRO DE 2013 

 

 

 --------- Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 DE ALMEIDA, e BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. -- 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO. ---------- 

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

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

 -------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------

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

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

--------- Dando início aos Trabalhos, o Sr. Presidente desejou a todos um bom ano de 

2013 e fez votos para que cada um receba em dobro o que desejar aos outros. ---------

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

entra hoje em funcionamento a nova Escola de Fermentelos. ---------------------------------- 

-------- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ---------------------------------------------------------------

-------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a Ata da última 

reunião, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. -----

--------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------ 

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

--------- SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------ 

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

Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 10/12/2012, que aprovou a suspensão 

dos trabalhos, da empreitada de “Loteamento Municipal para o Parque Empresarial do 

Casarão – 1ª Fase”, pelo prazo de 30 dias, com início no dia 06/12/2012 e pelos 

motivos indicados na informação técnica n.º 86/2012 datada de 06/12/2012, a qual se 

arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 617/12). ----- 

--------- ADIANTAMENTO DE VERBA ----------------------------------------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Manuel Marques, corresponder ao solicitado pela firma Vibeiras – Sociedade 

Comercial de Plantas, S.A e proceder ao adiantamento de verba de 531.983,46€, para 

a execução da empreitada de Regeneração Urbana – Requalificação do Espaço 

Público da Cidade (Av. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua Fernando 

Caldeira e Rua José Sucena) correspondente a 21,72% do preço contratual, mediante 

prestação de garantia de idêntico valor, cuja Minuta foi presente e aprovada, 

atendendo à justificação da firma empreiteira de que, para a realização da obra, terá 

de adquirir materiais e equipamentos, previstos no plano de trabalhos apresentado a 

concurso, nomeadamente equipamentos de iluminação pública e mobiliário urbano e 

ao parecer jurídico emitido (proposta 622/12). ------------------------------------------------------ 

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

--------- APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ATL ------ 

--------- Tendo em vista o parecer técnico emitido pelos serviços de Ação Social do 

Municipio, a propósito da situação sócio - económica do respetivo agregado familiar, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento das mensalidades de 

ATL de João Filipe Rodrigues Vidal e Ana Patrícia Rodrigues Vidal, de setembro a 

dezembro de 2012, no valor total de 400,00€ (proposta 618/12). ------------------------------ 

--------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------- 

--------- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS ---------------------------------------- 

--------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de dezembro do ano findo, que 

autorizou a aquisição de serviços de diversos seguros, através da contratação de 

Apólices de Seguros, a efetuar por Ajuste Direto à Companhia de Seguros Açoreana, 

S.A., por um período de 3 meses, com início a 01 de janeiro de 2013 (proposta 

619/12). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e 

na parte final do artigo 19.º 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: -----------------------------------------------------------------------------------   

--------- FUNDOS DE MANEIO PERMANENTE ----------------------------------------------------- 

--------- Na continuação da reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 
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do disposto no ponto 2.3.4.3. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, com as 

alterações que lhe foram sendo introduzidas, Diploma que aprovou o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL, com vista a que seja exercido, de forma 

cabal, a actividade dos serviços municipais e fazer face a despesas urgentes e 

inadiáveis de escassa relevância financeira, constituir, para o ano económico de 2013, 

os Fundos de Maneio Permanente que a seguir se indicam e que serão geridos pelos 

funcionários mencionados (proposta 2/13): ---------------------------------------------------------- 

--------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – 1.000,00€ - Maria Moreira; -------

-------- PISCINAS MUNICIPAIS – 250,00€ – João Lopes; ----------------------------------------

--------- ARMAZÉNS MUNICIPAIS – 500,00€ - João Paulo Paradinha; -----------------------

--------- BIBLIOTECA MUNICIPAL E FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE – 375,00€ 

– Helena Marques; ------------------------------------------------------------------------------------------

----------- MERCADO E FEIRA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------- 

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

----------Presente a seguir, um requerimento da Associação de Feirantes do Distrito do 

Porto, Douro e Minho, no qual solicita a isenção de pagamento da mensalidade 

referente ao mês de janeiro de 2013, por parte dos vendedores da feira semanal de 

Águeda, alegando para o pedido o momento económico que o País atravessa, o 

aumento de impostos, de combustível e os gastos com a atividade e o facto de se 

tratar de um período parado em termos de negócio e do qual não tiram qualquer 

rendimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Eram dez horas e vinte minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Rosa Silvana Sá 

Marinheiro redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------------------------------ 
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