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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 16/13 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 1 DE AGOSTO DE 2013 

 

--------- No primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e treze, 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, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA 

JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA e BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. --- 

--------- Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. --------- 

--------- 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 HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA e MANUEL CORREIA 

MARQUES. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DO EXECUTIVO -------------------------------------------

--------- Na continuação dos trabalhos, a ata da última reunião do executivo foi 

aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Brito Salvador, que não 

participou na reunião a que a mesma diz respeito, 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. ------------------------------------

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente principiou por comunicar 

ao Executivo o envio de uma carta aberta ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo 

Macedo, acerca da situação do Hospital de Águeda, a falta de resposta às diligências 

que a Câmara tem encetado e o constante encerramento de serviços. Mais comunicou 

que confirmou a saída dos internistas do hospital, o que corresponde a tornar o serviço 

de urgência num SAP (Serviço de Apoio Permanente), um mero ponto de passagem, 

sem serviços para oferecer, o que não satisfaz minimamente as necessidades da 

população e acarreta inúmeras dificuldades e gastos para quem necessita de cuidados 

de saúde e que, por motivo de transferência de serviços, terá de se deslocar ao 

Hospital de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente informou as dificuldades que estão a surgir com a 
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colocação de algumas crianças que completam 6 anos de idade a partir de 15 de 

Setembro, devido ao facto do Ministério da Educação e Cultura ter diminuído o número 

de turmas previstas no plano de rede escolar que as escolas já haviam constituído e 

apresentado, com base nas necessidades verificadas e na disponibilidade de 

professores, instalações e componente logística. Estas crianças não têm lugar no 

ensino primário, nem no ensino pré-primário da sua área de residência, estando a ser 

colocadas em estabelecimentos escolares, que ainda têm vagas, longe da sua 

residência e fora do seu ambiente habitual, causando transtornos quer para as 

crianças quer para os pais. -------------------------------------------------------------------- 

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

--------- AUTOS DE REVISÃO DE PREÇOS --------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes 

Autos de Revisão de Preços: ----------------------------------------------------------------------------

---------- Provisório n.º 10 - Requalificação da E.B. 2, 3 de Valongo do Vouga, no 

valor de  € 2.121,64 (proposta 388/13); ------------------------------------------------------- 

--------- Provisório n.º 7 - Espaço multigeracional de Águeda, no valor de € 41,10 

(proposta 389/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Sr. Vereador João Clemente, datado do dia 10/07/2013, através do qual a Junta de 

Freguesia de Aguada de Cima foi isenta do pagamento das taxas referentes à licença 

de ruído, no âmbito dos festejos do dia da freguesia, levadas a efeito no passado dia 

12 de Julho (proposta 391/13). --------------------------------------------------------------------------   

--------- 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: ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------

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

--------- Analisado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir, à Associação Desportiva de Travassô, um apoio no valor de € 4.647,00, sendo 

€ 3.320,00 destinados a apoiar os praticantes e agentes desportivos, € 375,00 para a 
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organização de atividade de caráter pontual no território continental (“Torneio de Futsal 

Sub 15 – ADT CUP”) e € 952,90 para a participação em atividade de caráter pontual 

fora do território continental “Torneio de Futebol em S. Lorenzo - Espanha” (proposta 

392/13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

Contrato-Programa n.º 82/2013, que estipulava as condições de comparticipação 

financeira para o desenvolvimento desportivo na modalidade de andebol (apoio a 

praticantes e agentes desportivos) e para a aquisição de material desportivo por parte 

da Casa do Povo de Valongo do Vouga, designadamente as cláusulas 3.ª e 4.ª e o 

plano de pagamentos (anexo I), que fazem parte integrante da proposta que foi 

presente e se encontra arquivada na aplicação informática, junto à Agenda desta 

reunião (proposta 393/13). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- APROVAÇÃO DE PROPOSTAS ADMITIDAS E ADJUDICAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. Presidente, datado 17 de Junho último, através do qual foram aprovadas todas as 

propostas admitidas e adjudicado o procedimento para a execução da empreitada de 

“Repavimentação das Ruas do Vale da Erva, das Lapas, da Gandarinha e da Bela 

Vista – Freguesia de Águeda”, à empresa ROSAS CONSTRUTORES, S.A., pelo valor 

global de € 199.982,49 (cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois euros 

e quarenta e nove cêntimos) ao qual será adicionado o IVA, nos termos da ata n.º 4, 

do respetivo júri de concurso, datada do dia 7 do referido mês de junho e da proposta 

que foi presente, ambas arquivadas na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião (proposta nº 394/13). --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram dez horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da qual 

para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins Tomás, técnica 

superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------------------------------- 
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