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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 4/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

 

-------- Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, na sala de reuniões 

da Câmara Municipal, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a 

presidência de GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença dos 

Senhores 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 – A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelos Srs Vereadores Jorge Almeida e Manuel 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 referiu-se à inauguração, 

no passado fim de semana, do Pavilhão Multi-Usos do Ginásio Clube de Águeda – 

GICA, que considerou ter resultado num projeto muito interessante e lembrou que no 

próximo sábado será a inauguração da Escola Secundária Fernando Caldeira, que 

contará com a participação do professor Eduardo Sá, que fará uma palestra 

subordinada ao tema “o papel dos pais na escola”. -----------------------------------------------

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

dos contratos efetuados de 1 a 31 de Janeiro, conforme deliberação do Executivo 

Municipal de 15 de março de 2012. -------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada por unanimidade, a Ata da última 

reunião, 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. ------------------------------------ 

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

--------- ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------------------
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--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o Mercadinho, do 

pagamento de taxas, referente à realização de um pequeno mercado comunitário, que 

se realiza no primeiro domingo de cada mês, na Praça da República/Praça 

Conselheiro Albano de Mello, durante o ano de 2013 (proposta 88/13). ---------------------

--------- DESCABIMENTAÇÃO DE VERBAS ---------------------------------------------- 

--------- Constatando-se que na época desportiva 2011/2012, algumas Associações 

Desportivas do Concelho não apresentaram comprovativos de despesa efetuada, que 

contemplasse a totalidade do apoio concedido, de acordo com o Plano de 

Pagamentos e condições definidas em cada um dos contratos-programa, nos termos 

do artigo 14.º/F2 do Código Regulamentar, algumas verbas não chegaram a ser 

transferidas, pelo que, o Executivo deliberou, por unanimidade, proceder ao 

descabimento dessas verbas, que se encontram discriminadas na proposta que foi 

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

reunião (proposta 90/13). ---------------------------------------------------------------------------- ----

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

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às 19 

associações desportivas do concelho que apresentaram as suas candidaturas, os 

apoios financeiros que se discriminam na proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, referentes à época 

desportiva 2012/2013, concedidas no âmbito do Código Regulamentar do Município de 

Águeda – Parte F2 Associativismo Desportivo, e que se referem a candidaturas à 

execução do Plano de Atividades, Ações Pontuais, Plano de Investimento para 

beneficiação/construção de instalações, aquisição de materiais desportivos, aquisição 

de terrenos e viaturas e apoio a atletas individuais (proposta 102/13).-----------------------

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 

União de Bandas de Águeda (UBA) dois apoios financeiros, um no valor de 9.000,00€ 

e outro no valor de 2.350,00€ destinados, respetivamente, a comparticipar a 

organização do Festival da UBA, que terá lugar em Outubro do corrente ano, e a 

participação da Associação Musical e Recreativa Castanheirense – Banda 

Castanheirense na Procissão do Domingo de Passos (proposta 98/13); ------------------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, ao 

Ginásio Clube de Águeda – GICA, para comparticipar a realização do Campeonato do 

Mundo de Motocross - GP de Portugal 2013, que terá lugar nos dias 4 e 5 de maio de 

2013, um apoio no valor de 75.000,00 €, nos termos do contrato-programa que foi 

presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião (proposta 101/13); ------------------------------------------------------------

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do contrato-
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programa que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião, atribuir, ao Sporting Clube de Fermentelos, um apoio financeiro 

no valor de 30.000,00€ destinado a comparticipar a realização do “VIII Torneio 

Internacional de Fermentelos - Mini Europeu Município de Águeda”, que vai ocorrer de 

27 a 30 de junho de 2013 (proposta 97/13). ---------------------------------------------------------

---------Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador Brito Salvador ausentou-se da 

reunião por se considerar impedido nos termos da lei. -------------------------------------------

--------- OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DA VIA PÚBLICA ---------------------------------------------

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

despacho do Sr. Vereador João Clemente, datado do dia 6 de fevereiro corrente, que 

autorizou a isenção do pagamento das taxas referentes ao licenciamento do Desfile de 

Carnaval, realizado no passado dia 7 de fevereiro, em Travassô, requerida pela 

Instituição Particular de Solidariedade Social “O Patronato Nª. Sr.ª das Dores” 

(proposta 95/13). --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de 

Freguesia de Espinhel, um apoio financeiro no valor de 2.000,00€ como 

comparticipação pela organização das II Jornadas Autárquicas da Freguesia de 

Espinhel que a Junta levou a efeito nos passados meses de Novembro e Dezembro de 

2012 (proposta 89/13). ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- DANOS CAUSADOS EM VIATURA AO CIRCULAR NA VIA PÚBLICA ---------

--------- RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS --------------------------------------------------------

---------De seguida, a Câmara analisou a proposta apresentada e deliberou, por 

unanimidade, pagar a Elisa Maria Feliciano Coelho, a importância de 125,00€, à qual 

será adicionado o IVA, como ressarcimento dos prejuízos que sofreu no seu veiculo, 

na sequência da queda de um sinal de trânsito (sinal de informação de fim de 

estacionamento pago), na Rua Engenheiro José Bastos Xavier, em Águeda, junto à 

Piscina Municipal, no passado dia 19 de janeiro de 2013, conforme reclamação da 

munícipe, fatura apresentada e informação elaborada pelos serviços municipais 

(proposta 91/13). --------------------------------------------------------------------------------------------

---------  PUBLICAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA DE VENDA DE LIVROS E CD’s ---------------------------------------------

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

venda de exemplares de várias publicações existentes na Câmara, nomeadamente 

livros e CD´s, que versam sobre o Concelho de Águeda e/ou são da autoria de 

Aguedenses, cuja identificação e preços constam da tabela anexa à proposta que foi 
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presente e se encontra arquivada na aplicação informática, junto à Agenda desta 

reunião, todos oriundos de aquisições feitas no intuito de preservar e promover o 

património cultural de Águeda (proposta 92/13). ---------------------------------------------------

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

-------- LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de “Requalificação da Envolvente da 

Casa do Adro”, adjudicada à empresa Gabimarão – Construções, S.A., rececionada 

provisoriamente no dia 16/11/2011, e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiência, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

liberação de 30% da caução, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º190/2012, de 22 de Agosto (proposta 72/13). -----------------------------------------------

--------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------------------------- 

--------- A seguir, depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e 

respetivo Programa de Concurso da Empreitada de “Repavimentação das Ruas do 

Vale da Erva, das Lapas, da Gandarinha e da Bela Vista – Freguesia de Águeda”, e 

proceder à abertura do concurso público, para a execução da obra, sem publicação 

internacional, nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com vista 

a dar cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública, com o seguinte endereço: http://www.vortalgov.pt. -------------------- 

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar a constituição do júri do 

procedimento, da forma que a seguir se indica, em quem se delega, desde já, todas as 

competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente: ------------------- 

- Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento (artigo 50.º); ------------------------------------------------------------------------------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 

61.º); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas (artigo 64.º); ------------------ 

- Classificação de documentos das propostas (artigo 66.º); -------------------------------------

- Proceder à notificação do adjudicatário quanto à não apresentação dos documentos 

de habilitação e determinar eventual prorrogação do prazo para entrega (números 2 e 

3 do artigo 86.º). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------JÚRI DO PROCEDIMENTO -------------------------------------------------------------------- 

http://www.vortalgov.pt/
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---------Presidente – Eng.ª Manuela Pato, Chefe de Divisão de Execução de Obras 

Municipais, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º Vogal;---------------------- 

--------- 1º Vogal – Eng.º Silvino Sousa, Técnico Superior da Divisão de Execução de 

Obras Municipais;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2º Vogal – Dr.ª Ana Tomás, Técnica Superior dos Serviços Jurídicos.------------- 

--------- Suplentes: Arqt.ª Marina Alves, Técnico Superior da Divisão de Execução de 

Obras Municipais; Eng.º António Calamote, Técnico Superior da Divisão de Execução 

de Obras Municipais; Dr.ª Maria Rosário Alves, Técnico Superior do Serviço de 

Aprovisionamento e Mercados Públicos.--------------------------------------------------------------

--------- (proposta 100/13). -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS ---------------------------------------------------------- 

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

seguintes Autos de Revisão de Preços, provisórios, processados nos termos do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, referentes à Empreitada de 

“Requalificação do Largo 1º de Maio e Bares”, adjudicada à empresa Vidal Pereira & 

Gomes, Lda: --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------n.º 5, no valor de € 178,73 + IVA (proposta 103/13); -------------------------------------

--------- n.º 6, no valor de € 255,60 + IVA (proposta 104/13). ------------------------------------

--------- PATRIMÓNIO MUNICIPAL --------------------------------------------------------------------

--------- EDIFÍCIO QUE INTEGRA O ESPAÇO CIDADE NA FREGUESIA DE ÁGUEDA 

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

os artigos 130º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, autorizar a abertura de 

Procedimento para atribuição de Direito de Exploração do Edifício Espaço Cidade, 

integrado no Jardim Conde Sucena, na Freguesia de Águeda, nos precisos termos da 

proposta que se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião, nomeadamente no que se refere à aprovação das peças concursais, 

nomeação de júri e delegação de competência no mesmo, conforme o previsto nos 

artigos 40º e 42º do referido Código (proposta 105/13). ------------------------------------------ 

--------- INSTALAÇÕES DO FÓRUM DA JUVENTUDE ------------------------------------------ 

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

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, aprovar a cedência dos direitos de 

utilização e exploração das instalações do Fórum da Juventude de Águeda à 

Associação Cultural de Águeda – Judiarias, nos termos do protocolo que foi presente e 

aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 
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reunião (proposta 96/13).----------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o previsto 

na alínea c) do artigo 19º /I do Código Regulamentar do Município de Águeda, isentar 

Frutuoso da Silva Vasconcelos, residente na Rua do Lameiro, no Lugar do Carqueijo, 

na Freguesia de Barrô, do pagamento de taxas, referentes às obras de reconstrução, 

alterações e ampliação para um edifício de habitação e/ou comércio, em regime de 

propriedade horizontal, (Proc. 186/12), sito na Rua Tenente Coronel Albano de Melo, 

na Freguesia de Águeda (proposta 94/13). ----------------------------------------------------------

--------- COMPROMISSOS PLURIANUAIS --------------------------------------------------------- 

--------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A SUA ASSUNÇÃO -----------------------------------

--------- No seguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, em 

cumprimento do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 66-

B/2012, de 31 de dezembro, aprovar a listagem das obrigações de efetuar pagamento 

a terceiros com repercussão em mais do que um ano económico, que se preveem 

assumir num futuro próximo, a qual se encontra anexa à proposta que foi presente e 

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

---------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, nos termos da referida Lei nº 

8/2012, nomeadamente do seu artigo 6.º submeter este assunto a autorização da 

Assembleia Municipal (proposta 99/13). -------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- TRABALHOS A MAIS E A MENOS -------------------------------------------------

--------- Continuando os trabalhos a Câmara deliberou por maioria com os votos 

contra, dos Senhores Vereadores, Carla Jacinta e Brito Salvador, aprovar o mapa de 

Trabalhos a Mais, Trabalhos a Menos e Trabalhos de Suprimento de Erros e 

Omissões número três da obra de “Regeneração Urbana –  Requalificação do Espaço 

Público do Centro da Cidade (Av. Dr. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua José Sucena), bem como os preços unitários dos trabalhos a 
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mais a preços de acordo, perfazendo os mesmos os valores que a seguir se 

discriminam: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Trabalhos a Mais a preços contratuais: € 2.400,00 + IVA; ------------------------------ 

---------Trabalhos a Mais a preços de acordo: € 82.034,44 + IVA; ------------------------------ 

--------- Trabalhos  de  Suprimento  de Erros e Omissões a preços contratuais (encargo 

do município 50%): € 4.664,07 + IVA; ----------------------------------------------------------------- 

---------Trabalhos a Menos: € 71.410,92 + IVA. ----------------------------------------------------- 

--------- (Proposta 107/13). --------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Analisados os respetivos documentos a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar o auto de revisão de preços número 13 – Provisória, do Centro Escolar de 

Barrô, e por maioria com os votos contra dos Senhores Vereadores Carla Jacinta e 

Brito Salvador, o auto de revisão de preços número 12 – Provisória da obra de 

“Regeneração Urbana – Requalificação do Espaço Público da Cidade (Av. Dr. Eugénio 

Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua Fernando Caldeira e Rua José Sucena)” 

(proposta 108/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- CANDIDATURA SAMA – DA DESMATERIALIZAÇÃO À EXCELÊNCIA --------

----------Seguidamente, a câmara deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal, a emissão de Declaração de reconhecimento do carácter 

estratégico e prioritário da Candidatura SAMA – DA DESMATERIALIZAÇÃO À 

EXCELÊNCIA para o Municipio de Águeda (proposta 106/13). --------------------------------

--------- Eram onze 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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