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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 21/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013 

 

 

-------- Aos dezassete dias do mês de Outubro 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 JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE 

MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA JACINTA GARRUÇO 

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 a falta dada pelo Sr. 

Vereador MANUEL CORREIA MARQUES. ---------------------------------------------------------- 

--------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------

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

VEREADORES ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL. -----------------------------------------

--------- Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu aos Srs. 

Vereadores Carla Jacinta e Brito Salvador toda a colaboração prestada durante estes 

quatro anos, que contribuiu para o desenvolvimento de diversos projetos no concelho 

para benefício das condições de vida dos munícipes. --------------------------------------------

---------O Sr. Vereador Brito Salvador, que interveio a seguir, realçou o bom ambiente 

criado no seio do executivo, agradeceu o apoio dado pelos funcionários que 

colaboram nas reuniões do executivo e disse que, desde o início do mandato, se tinha 

apercebido que, dadas as circunstâncias, originadas pela constituição política do 

executivo, tinha que ter uma atuação apartidária para bem dos munícipes. 

Acrescentou o mesmo Sr. Vereador, que durante estes quatro anos consolidou 

algumas amizades que já mantinha com alguns elementos do executivo e fez outras, 

realçando, em especial, o convívio com o Dr. Edson, que lhe mereceu os maiores 

elogios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Brito Salvador, fez votos de muito 

sucesso para o próximo executivo e que se empenhem em fazer o melhor em prol do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora  
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Elsa Corga, que elogiou a forma como decorrerem os quatro anos do mandato, tanto 

em termos pessoais como na resolução das situações que foram sendo colocadas 

para decisão, onde sempre reinou a maior harmonia e o desejo de bem servir o 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da 

listagem dos contratos efetuados, de maio a setembro do presente ano, ao abrigo do 

disposto na deliberação do Executivo de 17 de Fevereiro de 2013. O Senhor 

Presidente deu, ainda a conhecer que Águeda foi distinguida com o Selo de Ouro da 

Sustentabilidade pelo Cluster Habitat Sustentável. ------------------------------------ 

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

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

anterior, tendo-se dispensada 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 

de trabalhos, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

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

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

--------- PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APÓS ACEITAÇÃO DE ERROS E 

OMISSÕES --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        

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

Sr. Vice-Presidente, datado de 30 de Setembro último, através do qual aceitou a 

resposta ao pedido de esclarecimentos, após a aceitação dos erros e omissões e 

aprovou a alteração ao template, referente à obra do “Centro Escolar de Valongo do 

Vouga” tendo em conta o exposto na ata n.º 06 do respetivo júri do procedimento, a 

qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à agenda 

desta reunião (proposta 488/13). -----------------------------------------------------------------------   

--------- MINUTA DE CONTRATO ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta do Contrato da Empreitada de “Construção do Centro Educativo da 

Trofa” (proposta 489/13). ---------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA  ------------------------------------------ 

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

proceder ao cancelamento da garantia bancária n.º N00367808, emitida pelo Banco 
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Espírito Santo, em 15 de junho de 2011, no valor de € 7.599,74, apresentada pela firma  ISA 

– Intelligent Sensing Anywhere,  como caução pela prestação de serviço de 

desenvolvimento de um projeto de eficiência energética para as escolas de Águeda, 

com duração de 2 anos letivos, e que visou, entre outros, criar um sistema de 

monitorização e uma plataforma para visualização dos temas trabalhados na sala de 

aula, com os objetivos de otimizar a utilização da energia elétrica, aprender a não 

desperdiçar e poupar tanto na escola como em casa (proposta 490/13). -------------------   

--------- TOPONÍMIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE NOMES A LUGARES ---------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Toponímia 

para os lugares de Agadão (parcial) e de Águeda (parcial), nos precisos termos da 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião (proposta 491/13).-------------------------------------------------------------   

---------ATRIBUIÇÃO DE NOMES A REDE VIÁRIA  ----------------------------------------------- 

---------Foi, também deliberado, por unanimidade, aprovar a toponímia da Rede Viária 

de Borralha, Travassô  e Valongo do Vouga, nos precisos termos da proposta que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião (proposta 492/13). -------------------------------------------------------------------------------   

--------- PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ---------------------------------------- 

---------- EB2 AGUADA CIMA   ---------------------------------------------------------------------------               

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

do Artigo 5º/G2, ponto 3, do Código Regulamentar do Município de Águeda, a 

atribuição do Prémio Escolar “Câmara Municipal de Águeda”, no valor de € 250,00, à 

melhor aluna do Ensino Básico do 2º Ciclo de Aguada de Cima, Andreia de Oliveira 

Simões (proposta 493/13). -------------------------------------------------------------------------------   

---------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

--------- ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO --------------------------------- 

--------- A requerimento de Tati Ngenda Muadi, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento denominado 

“Café Xadrez”, sito na Rua dos Tanques-Assequins, Freguesia de Águeda, para 

encerrar às 4h, às sextas feiras, sábados e vésperas de feriado (proposta 494/13). ---- 

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

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

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

isentar Manuel Augusto Sousa Santos do pagamento de taxas referentes à ocupação 

da via pública com andaimes, para a realização de obras de substituição do telhado e 

21/13,1 2013-10-28



 4 

reboco das fachadas por pintura, na sua habitação sita na Rua Vasco da Gama, na 

cidade de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Eram dez horas e cinquenta minutos 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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