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ACTA NÚMERO 15/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2009.  

 

    --------- Aos trinta dias de Julho de dois mil e nove, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a 

presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, e com a 

presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA GRACA CARDOSO, JORGE 

HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE, 

ELSA MARGARIDA MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA ALMEIDA. - 

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

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

    ---------Eram quinze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou 

aberta a reunião. ------------------------------------------------------------------------------- 

    ---------FALTAS  – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelo Sr. GIL NADAIS RESENDE FONSECA, CARLOS FILIPE CORREIA 

ALMEIDA, ANTONIO MANUEL ALMEIDA TONDELA. ------------------------------ 

--------- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DOS 

ESTATUTOS DA EMPRESA GERAL DA PARCERIA E DA ADESÃO DO 

MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto e após apreciação, foi aprovado com três votos a favor, 

três votos contra, tendo o Exmo. Sr. Vice-Presidente usado o direito de voto 

de qualidade, o Contrato de gestão, dos estatutos da empresa geral da 

parceria e da adesão do Município, do acordo parassocial entre a ADP e os 

Municípios no âmbito do contrato da parceria entre o Governo e os 

Municípios para gestão das redes em baixa de água e saneamento básico, 

ao abrigo do Decreto-Lei 90/2009 de 9 de Abril, e das deliberações da 

Câmara e da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------

---------DECLARAÇÃO DE VOTO  --------------------------------------------------------

--------- Os Exmos. Srs. Vereadores MARIA PAULA GRAÇA CARDOSO, 

CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA 

TONDELA fizeram a seguinte declaração de voto:”Atendendo às questões 

colocadas antecipadamente e não respondidas, nem na nossa perspectiva, 

esclarecidas em reunião de Executivo, votamos contra.” --------------------------

---------Após a votação o  Exmo. Sr. Vice-Presidente congratulou-se com a 

possibilidade de poder dar, finalmente, à população do Concelho de Águeda 
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as infraestruturas de água e saneamento do que tanto necessitam, 

cumprindo as justas expectativas de há muitos anos. ------------------------------- 

---------- Eram dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Vice - 

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

apresente acta, que eu, Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz , redigi, 

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

 

 


