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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 21/12 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

--------- Aos quinze dias do mês de Novembro 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 ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Antes de se iniciarem os trabalhos o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores, 

com a presença dos funcionários municipais, hastearam a bandeira de “Autarquia + 

Familiarmente Responsável 2012” com que a Câmara foi distinguida. ----------------------- 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontra em representação do município. ---------------------------------- 

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

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

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

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga informou 

que a Câmara Municipal de Águeda, pelo terceiro ano consecutivo, alcançou uma 

menção honrosa na iniciativa “Autarquia + Familiarmente Responsável 2012”, que 

distingue e premeia as autarquias que, através da sua política de apoio às famílias se 

destacaram por mais e melhores práticas adoptadas, reconhecendo o trabalho 

desenvolvido não só pela autarquia mas, também, por todos as associações 

instituições e escolas do concelho que contribuíram para os resultados alcançados. ---- 

--------- O Sr. Vice-Presidente também se referiu a este assunto da atribuição da 

bandeira verde da iniciativa “Autarquia + Familiarmente Responsável 2012”, para 

realçar a importância deste galardão, que é atribuído na sequência dos resultados de 

um rigoroso inquérito realizado a nível nacional onde são analisadas as políticas 

municipais para as famílias, em várias áreas, nomeadamente no apoio à maternidade 

e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, 

educação e formação, habitação e urbanismo, transportes, cultura, desporto, lazer e 

tempo livre etc., sendo, por isso, muito honroso para Águeda ser contemplada com 

esta prémio. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Continuando no uso da palavra, o Sr. Vice-Presidente comunicou alguns 

problemas que têm surgido com a recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos na área do 

Concelho, devido a dificuldades de localização de contentores com que se deparou a 

nova empresa a quem foi adjudicado esse serviço. ----------------------------------------------- 

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

-------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada 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. ---------------------- 

--------- A ata foi aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Brito 

Salvador que não participou na reunião a que a mesma diz respeito. ------------------------ 

--------- 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. ------------------------------------ 

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

--------- AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO  

--------- 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, 

proceder à liberação de 90% da Caução existente, nos termos do nº 2 e 3 do artigo 3º 

do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22  de agosto: - ---------------------------------------------------

---------  Reparação da Estrada Real entre a Variante de Barrô e a Rua do Brejo – 

Rede Saneamento (processo 527/12);-----------------------------------------------------------------   

--------- Repavimentação da Rua de S. Jorge até à Póvoa das Laceiras, em Recardães 

(proposta 528/12); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Repavimentação da Estrada Real, entre a Variante de Barrô e a Rua do Brejo 

(proposta 529/12); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Pavimentação de pequenos arruamentos – Recuperação do pavimento 

betuminoso na E.M. 333, da Rotunda da Ferradura ao limite do Concelho (proposta 

530/12); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pavimentação em empedrado do arruamento entre a Igreja e o Cemitério 

Paroquial, em Macinhata do Vouga (proposta 531/12); ------------------------------------------- 

--------- Obras de manutenção em arruamentos, praças, valetas e outros espaços 

público municipais – pavimentação da Viela de Ligação da Rua de S. José às Laceiras 

(proposta 532/12) ;------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- Pavimentação e repavimentação de vias no Concelho – 1ª fase, freguesias de 

Agadão, Aguada de Cima, Borralha, Macinhata do Vouga, Recardães e Valongo do 

Vouga (proposta 533/12); ---------------------------------------------------------------------------------   

--------- Recuperação de passagem hidráulica – E.M. 596, freguesia de Aguada de 

Baixo (proposta 534/12); ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Pavimentação da Rua do Apeadeiro, em Valongo do Vouga (proposta 535/12);-   

--------- Pavimentação da Travessa do Raso, na Zona Industrial de Oronhe, Freguesia 

de Espinhel (proposta 536/12). --------------------------------------------------------------------------   

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

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - NÚCLEO ASSOCIATIVO DE 

ESTUDANTES DA ESTGA ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. Vereador João Clemente, datado de 26 de Outubro último, que isentou o Núcleo de 

Estudantes da ESTGA do pagamento das taxas referentes à licença especial de ruído 

e licença de recinto improvisado do espetáculo “Integra-te Águeda 12”, levado a efeito 

nos passados dias 30 e 31 de Outubro (proposta 537/12). -------------------------------------- 

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

--------- Continuando os trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao 

agrupamento Musical Tuna de Óis da Ribeira, um subsídio no valor de 4.000,00 €, 

destinado à aquisição de um terreno, nos termos do disposto no Código Regulamentar 

do Municipio de Águeda, Parte F1 - Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil 

(proposta 540/12). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------------------ 

--------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS ------------------------------------------------------------- 

--------- Em complemento do deliberado na última reunião acerca do assunto em 

apreço, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência da verba no 

valor de 1.765,46€ para a Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, com vista ao 

pagamento a pessoal não docente, referente aos meses de novembro e dezembro 

2012 (proposta 541/12).------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- TRANSPORTES ESCOLARES --------------------------------------------------------------- 

--------- PAGAMENTO DE TRANSPORTES A EFETUAR POR DIVERSAS 

INSTITUIÇÕES - ANO 2012/2013 ---------------------------------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 
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junto à Agenda desta reunião, autorizar o pagamento mensal às diversas entidades 

que efetuam os transportes escolares, referentes aos meses de setembro a dezembro, 

no valor total de 74.040,00€, tendo, também aprovado, os respetivos protocolos 

(proposta 542/12). ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

--------- PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -----------------------------------------------   

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla Jacinta e Brito Salvador, tendo o 

Sr. Vice-Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos da proposta que foi 

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

reunião, ratificar o Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 13 do corrente mês de 

Novembro, que aprovou o Parecer Prévio Vinculativo bem como a aquisição do 

serviço de impressão de 1.000 exemplares do livro inserido no programa de parcerias 

para a regeneração urbana (proposta 543/12). ----------------------------------------------------- 

--------- RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS -------------------------------------- 

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

--------- Analisada a proposta que foi presente e se arquiva na Aplicação Informática, 

junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, não aceitar a 

reclamação efetuada pela firma Luságua – Serviços Ambientais, S.A., adjudicatária da 

respetiva prestação de serviço, acerca de alteração da redação da Minuta do Contrato 

a celebrar com vista à Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a destino 

final, adjudicado pelo Agrupamento de Entidades Adjudicantes composto pelos 

Municípios de Águeda e de Estarreja uma vez que o pretendido contraria o 

estabelecido no Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado aprovar a nova Minuta do Contrato a celebrar, que também 

se arquivou, cuja alínea a) do 1º da cláusula 13ª – Previsão Orçamental e Repartição 

de Encargos, foi alterada, na parte afeta ao Municipio de Estarreja (proposta 544/12). --

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

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

Martins Tomás, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de 

substituição, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-Presidente. --------------------- 
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