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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 17/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015 

 

---------Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quinze, na Sala de 

Reuniões 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, MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA e JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----------FALTAS - Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores JORGE ALMEIDA e EDSON SANTOS que se encontram de férias. --------- 

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

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

VEREADORES, ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ------------------------------------------ 

-----------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Miguel Oliveira colocou 

algumas questões relacionadas com o “Pacto para o Desenvolvimento e a Coesão 

Territorial da Região de Aveiro (PDCT-RA)”, no âmbito do processo de candidatura e 

negociação entre a Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro e os seus 

Municípios associados, e a Autoridade de Gestão (AG) do Centro2020, tendo o Sr. 

Presidente apresentados os esclarecimentos que considerou adequados.------------------ 

-----------De seguida, tendo-se constatado a necessidade de análise de assuntos 

urgentes, para a aprovação da Assembleia Municipal, a Câmara deliberou marcar uma 

reunião extraordinária para a próximo dia 03 de setembro, pelas 09:30H, para a qual 

todos os Srs. Membros do Executivo se consideram convocados, dispensando outra 

forma de convocação.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Continuando os trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião 

realizada em 4 de agosto, 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.------------------------------------- 
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---------OBRASMUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------------- 

-----------RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS ------------------------------------------------------ 

----------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras a seguir mencionadas, e 

verificando-se que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma 

observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, indícios de ruína ou falta 

de solidez, pelas quais se possam responsabilizar as firmas adjudicatárias, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, recebê-las, definitivamente, e proceder à restituição de 

todos os depósitos de garantia, garantias bancárias ou quantias retidas como caução 

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

-----------INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO E AGUA NA ZONA DE 

BENEFICIAÇÃO DA E.N.333 (PROPOSTA 440/15);---------------------------------------------- 

-----------ABASTECIMENTO DE AGUA A BELAZAIMA A PARTIR DA POVOA - 1ª FASE 

(PROPOSTA 441/15);----------------------------------------------------------------------------- 

----------CONCLUSÃO DO ARRANJO URBANISTICO DO ESPAÇO EXTERIOR AO 

CEMITÉRIO DA BORRALHA (PROPOSTA 442/15);---------------------------------------------- 

----------INFRAESTRUTURAS DE URBANIZAÇÃO-PASSEIOS E LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO NO LARGO DA FEIRA DO BECO, EM MACINHATA DO VOUGA 

(PROPOSTA 449/15);-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTAS ADMITIDAS E ADJUDICAÇÃO--------------------------------------------- 

---------REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, DAS CARMELEIRA DE CIMA, 

PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO (PROPOSTA 461/15; ----------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado 4 de agosto corrente, através do 

qual aprovou todas as propostas admitidas e adjudicou a execução da empreitada de 

“Requalificação das Ruas da CERCIAG, das Carmeleiras de Cima, Pinhal das Cabanas e 

Rua do Poalho”, à empresa PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE 

COMUNICAÇÃO, S.A., pelo valor global de 168.474,35€ ao qual será adicionado o 

IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ------------------------------------ 

----------PEDRO NUNO QUEIRÓS BRENHA (PROPOSTA 445/15);-------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a intenção de 

caducidade do projeto de arquitetura para construção de um muro confinante, em Vale 

da Casa, na freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, requerido por Pedro 

Nuno Queirós Brenha, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, uma vez que o projeto foi aprovado em 22 de março de 2012 e, não 

obstante ter sido notificado para o fazer, o requerente não requereu a emissão do 

Alvará de Licença de construção.----------------------------------------------------------------------- 

---------DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE ----------------------------------------------------------- 

---------PAULO ROBERTO LIMA ABREU CEPA (PROPOSTA 446/15);---------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

projeto de arquitetura (Procº. nº. 144/11), relativo à construção de uma habitação, a 

edificar num terreno sito na Rua do Portinho, em Vale d’ Erva, na União de Freguesias 

de Águeda e Borralha, apresentado por Paulo Roberto Lima Abreu Cepa, residente na 

Rua Dr. Joaquim de Melo, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, em virtude 

da requerente não ter apresentado os projetos de especialidades, no prazo referido no 

n.º 6  do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, e não ter apresentado 

qualquer argumento que levasse a Câmara a ponderar a intenção da caducidade 

deliberada em 29 de maio de 2013. ------------------------------------------------------------------- 

---------PATRIMÓNIO--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROTOCOLO TRIPARTIDO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA EB DE 

BELAZAIMA DO CHÃO (PROPOSTA 448/15); ---------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ceder os direitos de utilização e exploração das instalações da já encerrada Escola 

Básica de Belazaima do Chão, ao Centro Social de Belazaima e à União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, de acordo com o 

Protocolo que foi presente e aprovado. -------------------------------------------------------------- 

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

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

----------SOL NASCENTE ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL, PELA ORGANIZAÇÃO 

DA "12ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES 2015" (PROPOSTA 450/15); ----------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Sol 

Nascente – Associação Infanto Juvenil de Águeda, um apoio financeiro no valor de 

500,00€ destinado a comparticipar a organização da 12ª edição das Marchas 

Populares Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------CERCIAG EM MOVIMENTO 2015 (PROPOSTA 451/15)------------------------------- 

---------Foi também deliberado, por unanimidade, tendo em vista a parceria existente 

entre a Câmara e a CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Crianças Inadaptadas de Águeda, com vista à realização do evento anual “CERCIAG 

em Movimento”, contribuir, para a iniciativa referente ao ano de 2015, que terá lugar 

no próximo dia 18 de setembro, com um apoio financeiro no valor de 4.500,00 €.-------- 

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

--------- ASSOCIAÇÃO PRÓ-EMIGRANTES---------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador João Clemente, datado do dia 06 do corrente mês de agosto, através do 

qual isenta a Associação Pró-Emigrante do pagamento das taxas relativas à licença 

especial de ruído da festa do Emigrante e do lançamento de fogo-de-artifício, a levar a 

efeito nos próximos dias 21, 22 e 23 na Praça do Emigrante, em Fermentelos.----------- 

---------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------- 

---------PISCINA MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------- 

--------ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA AOS PARTICIPANTES NO PROJETO 

"LAÇOS DE TERNURA" (PROPOSTA 452/15);---------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o artigo 4.º/C6 e a alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, isentar os participantes do projeto “Laços de 

Ternura”, patrocinado pelo Centro de Saúde de Águeda, pelo pagamento da tarifa de 

acesso à Piscina Municipal, por um período de uma época desportiva, renovável até 

três. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

---------APOIO FINANCEIRO ---------------------------------------------------------------------------- 

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA PELA 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FIM DE SEMANA RADICAL" (PROPOSTA 453/15) ---- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro, no valor de 3.059,97€, à União de Freguesias de Préstimo e Macieira de 

Alcôba, como comparticipação pela organização do evento “Fim-de-semana radical” 

que decorreu nos dias 1 e 2 de agosto corrente. -------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, nos termos da alínea j) do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, submeter esta resolução a autorização prévia da Assembleia 

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

-----------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ---------------------------------------------------------------------- 
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----------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA APOIO Á GESTÃO DE PESSOAL 

NÃO DOCENTE NAS ESCOLAS DO CONCELHO (PROPOSTA 454/15)------------------ 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar este assunto, dadas as dúvidas suscitadas.------------------------------------------------ 

--------- CESSAÇÃO DE PARCERIAS PARA A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 2015/2016 - 

(PROPOSTA 456/15) ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, aprovar a cessação dos protocolos de parceria celebrados 

com as instituições Ninho Académico – Cooperativa de Ensino e Cultura, Centro de 

Apoio Social e Animação de Segadães – CASAS e Associação de Pais da Mourisca 

do Vouga – Os Pioneiros, oportunamente celebrados com o intuito de proporcionar 

melhoria na qualidade do serviço prestado ao nível das Atividades de Animação e 

Apoio à Família, uma vez que se tornou desnecessário os serviços que têm vindo a 

prestar em virtude do encerramento dos estabelecimentos escolares do Ensino Básico 

de Macinhata do Vouga, de Segadães e Pedaçães e de Mourisca do Vouga.--------------

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

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

----------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO --------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para contratar os respetivos serviços:----------------------------------------------------------------- 

----------SERVIÇOS DE PESSOA SINGULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

NO ÂMBITO DO SERVIÇO DA AAAF, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TAREFA, ANO 

LETIVO 2015/2016 (PROPOSTA 455/15) ------------------------------------------------------------------ 

---------Tendo em vista as dúvidas suscitadas foi deliberado, por unanimidade, retirar 

este assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO E OBRAS 

MUNICIPAIS (PROPOSTA 459/15) ------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como o previsto no n.º 14 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 

75/2014 de 12 de setembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à 

consideração do Senhor Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira 

17/15,1 2015-08-21



 6 

parecer prévio favorável e autorize a celebração de contrato de avença, conforme a 

presente proposta, caderno de encargos em anexo e mediante aplicação de 

procedimento, por Ajuste Direto Simplificado, de acordo com o regime previsto no 

artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) com convite a Ondina Margarida 

Gonçalves de Carvalho, NIF n.º 189786957, ficando obrigada a prestar o serviço nos 

termos e condições definidas na cláusula 10.ª do caderno de encargos.-------------------- 

-----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

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

-----------PROGRAMA DE RESCISÕES POR MUTUO ACORDO ----------------------------- 

-----------Analisadas as propostas que foram presentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerando os documentos apreciados, designadamente o 

requerimento apresentado pelos funcionários, a informação de validação do 

cumprimento das condições de admissibilidade ao Programa, cálculo provisório das 

compensações e pareceres emitidos nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 

209/2014, de 13 de outubro, aprovar a rescisão dos contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado dos funcionários a seguir indicados, com efeitos no 

1.º dia útil do mês seguinte à data de aceitação, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º da 

Portaria:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Paula Cristina Fernandes de Almeida (PROPOSTA 443/15),------------------------ 

---------- José Francisco de Almeida Martins (PROPOSTA 444/15).---------------------------- 

-----------DECISÃO PROCESSO DISCIPLINAR ---------------------------------------------------- 

----------FUNCIONÁRIO VASCO ESTEVES MALAQUIAS (PROPOSTA 458/15);--------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a documentação que foi presente 

na sequência do processo disciplinar instaurado ao funcionário Vasco Esteves 

Malaquias, concordou com o respetivo relatório final, elaborado, nos termos do artigo 

219.º da LTFP, e deliberou, por unanimidade, mediante votação por escrutínio secreto, 

aplicar ao arguido a pena de suspensão, prevista no artigo 180.º, n.º 1, alínea c) da 

LTFP, pelo período de 60 dias, nos termos do disposto no artigo 181.º, n.º 4, da 

referida disposição legal, pela violação do dever de correção, que se traduziu em 

agressão, com grave desrespeito para com um colega de trabalho, no local de serviço. 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista que o arguido confessou os factos de que é 

acusado, aquando da sua inquirição no âmbito do processo de inquérito, instaurado 

previamente ao presente processo disciplinar, reiterando essa mesma confissão 

aquando da apresentação da defesa, e a evidência do seu arrependimento pela 

prática dos mesmos, circunstância atenuante especial da infração disciplinar, prevista 

no artigo 190.º, n.º 2, alínea b) da LTFP, suspender a aplicação da pena pelo período 
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um ano e quatro meses, com a advertência expressa de que, nos termos do n.º 4 do 

artigo 192.º da LTFP, “a suspensão caduca quando o trabalhador venha a ser, no 

decurso, condenado novamente em processo disciplinar”.-------------------------------------- 

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

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

Marinheiro, Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ----- 

 

 

 

17/15,1 2015-08-21


		2015-09-17T11:46:11+0100
	ROSA SILVANA DE SÁ MARINHEIRO


		2015-09-18T20:06:44+0100
	GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA




