
9/ 12,12012/ 04/27

ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 9/12 DO EXECUTIVO

REALIZADA NO DIA 3 DE MAIO DE 2012

--------- Aos três dias de maio de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do

Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs.

Vereadores MANUEL CORREIA MARQUES, 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. Vice-Presidente declarou aberta

a reunião.------- ----------- ------ ------ ------ ----------- ------- ----------- ----------- ------ ------ ------ --------
--------- FALTAS - Foi deliberado, por unanimidade, justificar a faltas dadas pelo Sr.

Presidente, que se encontrava fora do concelho em serviço do município, e, pela Sra.

Vereadora Elsa Corga, que se encontrava de férias. --------------------------------------------

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Manuel Marques solicitou

informações acerca do processo do Centro Municipal de Canoagem, tendo o Sr. Vice

Presidente informado que se aguarda decisão do Tribunal , estando marcada a

audiência para o próximo mês de Junho. -----------------------------------------------------------

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

------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada por maioria, com a abstenção do Sr.

Vice-Presidente, por não ter participado na reunião a que a mesma diz respeito, a ata

da reunião anterior, 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. -----------------------------------

--------- OElRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------

--------- RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ----------------------------------

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

despachos que a seguir se mencionam: -------------------------------------------------------------

--------- Despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 20 de Abril último, que

aprovou a resposta ao pedido de esclarecimentos, apresentado após aceitação dos
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erros e omissões , referente à obra de Requalificação da E.B. 2, 3 de Fermentelos, de

acordo com a ata nº 8 que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação

Informática, junto à Agenda desta reunião (proposta 206/12). ----------------------------------

--------- Despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara, datado de 26 de Abril último, que

aprovou a resposta ao pedido de esclarecimentos , apresentado após aceitação dos

erros e omissões , referente à obra de Requalificação da E.B. 2, 3 de Fermentelos, de

acordo com a ata nº 9 que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação

Informática, junto à Agenda desta reunião (proposta 221112). ---------------------------------

--------- REVIS)\() DE PREÇ;()S -------------------------------------------------------------------------

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

Revisões de Preços: --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Provisória nº 24 da Requalificação da E.B. 1,2,3 Fernando Caldeira, no valor de

5.843,35€ (proposta 207/1 2); -----------------------------------------------------------------------

--------- Provisória nº 6 da Remodelação e Ampliação do Centro Educativo da Borralha,

no valor de 903.53€ (proposta 208/12); --------------------------------------------------------------

--------- Provisória nº 3 do Centro Escolar de Barrõ, no valor de 2.742,24 € (proposta

209/1 2). -------- ------ ------ ----- ------ ------ ----- ------ ------- ----- -------- ----- ------ ------ ------ ------ -------

--------- RESP()STA À LISTA DE ERR()S E ()MISSÕES E PEDID() DE

ESCLARECIMENT()S ---------- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ----- ------ ------- ----- ------ -----

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.

Vice-Presidente, datado de 23 de Abril, que aprovou as respostas à lista de Erros e

Omissões e ao pedido de esclarecimentos, a publicação de novo template, dos

ficheiros de respostas a erros e omissões e esclarecimentos, bem como alteração do

preço base, nos termos da ata nº 2, que foi presente e se encontra arquivada na

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião , referente à construção do

relvado sintético no campo 1º de Maio , em Macinhata do Vouga (proposta 215/12); ---

--------- RECEÇ;ÕES DEFINITIVAS --------------------------------------------------------------------

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas

se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer,

não apresentado deficiências, indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se

devam responsabilizar as firmas adjudicatárias, a Câmara deliberou , por unanimidade,

receber, definitivamente, as obras a seguir mencionadas 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: -------------------------

------ Execução do saneamento da parte ocidental da zona de Águeda -- rede de
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saneamento em Recardães (2ª fase) - Saneamento na Póvoa das Laceiras e Crasto

(proposta 217/1 2); -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Abastecimento de água ao concelho - Reforços de captação, adução,

armazenamento, elevação e tratamento - melhoramento das terras do PT das

captações da Redonda - freguesia de Castanheira do Vouga (proposta 218/12); --------

--------- Melhoramento das terras dos PT's da ETAR Sul de Aguada de Cima e das

captações da Redonda - Freguesia de Aguada de Cima 1 Castanheira do Vouga

(proposta 219/1 2). -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- MAPA DE TRABALHOS A MAIS E A MENOS -------------------------------------------

--------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou , por maioria, com as

abstenções dos Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla Jacinta e Brito Salvador,

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 26 de Abril último, que aprovou

o mapa de trabalhos a mais e a menos n.º 1 da obra de Regeneração Urbana 

Requalificação do Espaço Público do Centro da Cidade, sendo os trabalhos a mais a

preços de acordo no valor de 139.142,42€ e os trabalhos a menos no valor

83.250,00€, nos termos da informação técnica nº 40, de 20 de Abril , que foi presente e

se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião

(proposta 220/1 2). ---------------- ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ------------- ------ ------ -------

--------- tlc:ç:tíCl ~ClC:ltlL ----------------------------------------------------------------------------------

--------- REALOJAMENTO DE MUNICIPES ----------------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos , a Câmara analisou os pareceres técnicos emitidos e

deliberou, por unanimidade, proceder ao realojamento , em moradias T3 da

Urbanização de Vale Domingos, dos agregados familiares das munícipes que a seguir

se indicam, nos termos das propostas presentes; ------------------------------------------------

--------- Maria do Céu Noronha dos Santos Cuna (proposta 210/12); -------------------------

--------- Rosário Monjenje Morais de Freitas Gomes (proposta 211/12). ----------------------

--------- tI~~Clc:ltlç:ÕE~ E IN~TITUIç:ÕE~ DIVER~tI~ ------------------------------------------

--------- ISENCÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ---------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos

do Sr. Vereador João Clemente, datados de, respectivamente, 18 e 23 de abril findo,

que aprovam a isenção do pagamento das seguintes taxas; ----------------------------------

--------- De licenciamento do recinto itinerante dos festejos das Almas Santas da

Areosa (proposta nº 212/12); ---------------------------------------------------------------------------

--------- De licenciamento do evento "Macinhata a Vibrar", levado a efeito pela
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Associação Atlética Macinhatense, e da respectiva licença especial de ruído (proposta

213/12). -------------- ------ ----------- ------ ----------- ------- ------------- ----------- ------ ------ ------ -------

--------- APOIOS FINANCEIROS DESFILE DE CARNAVAL 2012 -----------

--------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, às

Associações participantes no Desfile de Carnaval 2012 , os apoios financeiros que se

encontram descritos na proposta que foi presente e se encontra arquivada na

Aplicação Informática, junto à Agenda para esta reunião , que atingem o montante de

2.337,00€ (proposta 214/12). ---------------------------------------------------------------------------

--------- SEG URANÇA CONTRA INCÊNDIOS -----------------------------------------------------

_________ Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar o

Protocolo a celebrar com a firma Carfogo -- Sistemas de Segurança, Lda. com vista à

realização de seminários e sessões de esclarecimento no âmbito da segurança contra

incêndios em edifícios municipais (proposta 216/12). -----------------------------------

--------- RECOLHA DE RESíDUOS SÓLI DOS URBANOS --------------------------------------

--------- CONCURSO RELATIVO A RECOLHA E TRANSPORTE DE RESíDUOS

SÓLIDOS URBANOS A DESTINO FINAL -------------------------------------------------------
--------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de

acordo com a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação

Informática, junto à Agenda desta reunião , aprovar a abertura de um concurso público

internacional para a "aquisição de serviços relativos à recolha e transporte de resíduos

sólidos urbanos", do respetivo Caderno de Encargos e Programa de Concurso,

incluindo os anexos que deles fazem parte, bem como constituir o júri do procedimento

e nele delegar as competências referidas no artigo 69º do Código dos Contratos

Públicos (proposta 222/12). ----------------------------------------------------------------

----------PATRI~ÓNIO --------------------------------------------------------------------------------------
-------- PRORROGACÃO DE PRAZO PARA INíCIO DE OBRAS -----------------------------

--------- A seguir, a Câmara deliberou , por unanimidade, autorizar a prorrogação do

prazo, por um período de um ano, que será automaticamente renovado por iguais

períodos, se não for denunciado por quaisquer das partes, para a Arca do Botaréu ,

Associação Recreativa e Cultural de Águeda dar início às obras de construção de

infra-estruturas de apoio aos seus fins estatutários, na parcela de terreno municipal,

sito na Quinta dos Ala , cujo Direito de Superfície lhe foi concedido. -------------------------

--------- Mais foi deliberado, relativamente a este assunto, aprovar a minuta da adenda

à constituição do direito de superfície, por forma a contratualizar esta resolução

(proposta nº 223/12). ------------ ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ----------- -------- ------ ------ ---
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--------- ASSUNTOS URGENTES ----------------------------------------------------------------------

--------- Continuando, o Sr. Vice-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: -------------------------------------------------------------------

-------- AClUISIç:êlES [)IVERSAS ----------------------------------------------------------------------

--------- PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA --------------

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou a proposta apresentada e

deliberou , por unanimidade, de acordo com o previsto no artigo 26º da Lei nº 64

B/2011 , de 30 de Dezembro, e no artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,

emitir parecer prévio favorável à celebração do contrato de aquisição de serviços de

"avaliação da execução dos contratos e de instalação da operação da AdRA e revisão

do Estudo de Viabilidade Económica - Financeira" e, consequentemente, autorizar a

despesa inerente ao contrato a celebrar nos termos do disposto no artigo 36º do

Código dos Contratos Públicos , nas condições do respectivo Caderno de encargos

que , também, foi presente e aprovado (proposta 224/12). --------------------------------------

--------- ASSOCIAç:êlES [)ESPORTIVAS ------------------------------------------------------------

--------- APOIOS FINANCEIROS PARA O ANO 2012 ---------------------------------------------

--------- De seguida, a Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar a proposta que foi

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

reunião , para atribuição de apoios financeiros às Associações Desportivas do

Concelho para a época de 2011/2012 , com exceção do previsto para as coletividades

ARCA de Aguada de Baixo, relativo às obras, e Associação Desporto e Amizade

Recreio da Pateira , que ficam pendentes da obtenção de alguns esclarecimentos

(proposta 225/1 2). --------------- ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ------------- ------ ------ ------ --

---------LOGOTIPO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------

--------- REGULAMENTO DE CONCURSO ----------------------------------------------------------

--------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com

a proposta que foi presente, aprovar o Regulamento para o Concurso de Ideias para o

novo Logótipo do Município (proposta 226/12). ----------------------------------------------------

--------- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS -----------------------------------------------------------

--------- Porque , entretanto se entendeu necessária, a Câmara deliberou , por

unanimidade, marcar, uma reunião extraordinária do Executivo Municipal para o

próximo dia 8, pelas 19 horas sem, com a seguinte Agenda: ----------------------------------
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--------- Parecer sobre a proposta da DREC para a Agregação de Unidades de Gestão

Escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Todos os Membros do Executivo disseram que se consideram convocados

para esta reunião extraordinária, dispensando qualquer outro tipo de convocação. ----

--------- Eram dez horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou a

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente acta que eu, Ana Cristina

Martins Tomás , Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, redigi e

subscrevo juntamente com o Sr. Vice-Presidente. -------------------------------------------------
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