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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 3/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

---------Aos sete dias de fevereiro de dois mil e treze, no Salão Nobre 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, 

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. Presidente declarou aberta a 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que 

foi adquirido o último terreno necessário para completar o Parque Empresarial do 

Casarão e que, no próximo dia 16, vai ser inaugurado o Pavilhão Multiusos do Ginásio 

Clube de Águeda (GICA). ------------------------------------------------------------------------------- -

--------- A Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, que interveio a seguir, disse o seguinte: --------- 

--------- “Vários automobilistas têm-me feito chegar, nos últimos tempos, invariáveis 

queixas do que dizem ser uma atitude abusiva de elementos do Destacamento de 

Trânsito da GNR no controle de velocidade, através de radar, que é feito mesmo no 

limite da entrada e saída da localidade, precisamente ao Km 233 do antigo troço da 

EN1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trata-se, como sabe, de uma estrada de três vias, uma no sentido norte – sul, 

com o limite de velocidade de 50Km/h, e duas no sentido sul - norte, com sinalização 

vertical a indicar que se deve circular à velocidade de 60Km/h numa das faixas de 

rodagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Acontece que os elementos do Destacamento de trânsito da GNR estão a 

autuar os condutores que circulam a mais de 50Km/h no sentido ascendente (sul – 

norte), quando existem pelo menos duas placas no local que sugerem uma velocidade 

acima dos 60Km/h. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------Acresce dizer que este troço rodoviário da antiga EN1 se insere numa zona 

onde não há praticamente casas (fica a sensação de que se está fora da localidade) e 
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sem história de conflitos, onde terá sido previsto um limite especial numa das faixas de 

rodagem, tomando em consideração a intensidade do trânsito e as caraterísticas da 

via, como prevê, de resto, o Código da Estrada. ---------------------------------------------------

---------Sr. Presidente: --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agradecia que intercedesse pelos automobilistas que usam esta estrada e nos 

fizesse chegar os ecos das diligências que fará junto do Destacamento de Trânsito de 

Aveiro da Guarda Nacional Republicana, para essa leitura deturpada que está a ser 

feita da lei, que choca, claramente, com a sinalização vertical existente no troço e que 

tem servido, substantivamente, para subtrair dinheiro ao bolso dos automobilistas 

(muitos aguedenses), numa fase difícil da vida das pessoas”. ---------------------------------

--------- De seguida, interveio o Sr. Vereador Brito Salvador, que se referiu à questão 

das obras que estão previstas realizar no Hospital, para questionar o Sr. Presidente 

sobre o desenvolvimento do processo, nomeadamente quanto à decisão de as realizar 

e previsão da data da sua execução, tendo o Sr. Presidente informado que ainda não 

sabe nada sobre o assunto e que isso o preocupa, mas que a Câmara mantêm a sua 

decisão de comparticipar o seu custo, nos termos anunciados. --------------------------------

--------- Também o Sr. Vereador Jorge Almeida comentou o assunto, manifestando 

preocupação e informou que na sequências de diligências que tem feito, que tanto o 

Conselho de Administração como a Administração Regional de Saúde de Aveiro, se 

manifestam empenhados no assunto e a desenvolver esforços com vista a que se 

concretize a execução das obras projetadas. -------------------------------------------------------

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Brito Salvador perguntou quando 

se prevê o início das obras que o LIDL pretende levar a efeito no Parque Empresarial 

do Casarão, tendo o Sr. Presidente respondido que, segundo a informação prestada 

pela firma, será no 2º semestre do corrente ano. --------------------------------------------------

---------- O Sr. Vereador Jorge Almeida, que interveio a seguir, comunicou que, na 

sequência da integração dos Sapadores Florestais no Quadro de Pessoal do 

Municipio, foi cortado o apoio financeiro que a Câmara recebia do Estado, pelo que, a 

equipa de Sapadores, está só a desempenhar funções de âmbito municipal. ------------- 

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

--------- De seguida, foi aprovada 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. ----------------------------------------------------

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

Marques que não esteve presente na reunião a que a mesma diz respeito. ---------------- 
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--------- 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 ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade da obra de Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo para a Escola Básica 2, 3 e população de Fermentelos e 

verificando-se que a mesma se encontra concluída 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 a firma 

adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, definitivamente, a 

referida obra 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 (proposta 32/13). - --------------------   

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

--------- Analisados os Autos das Vistorias efetuadas à 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 proceder à liberação parcial das Cauções existentes, nos termos do 

nº 2 e 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, e conforme é 

indicado nas propostas que foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião: - ---------------------------------------------------------

---------Requalificação Urbana da Margem Norte do Rio Águeda, entre a Praça da 

República e as instalações do Instituto do Vinho e da Vinha – 1ª fase, liberação de 

30% da garantia (proposta 33/13) – deliberação tomada por maioria com os votos 

contra dos Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla Jacinta e Brito Salvador;-------------- 

---------Pavimentação da Estrada do campo, em Espinhel, liberação de 60% da 

garantia (proposta 34/13) - deliberação tomada por maioria com os votos contra dos 

Srs. Vereadores Carla Jacinta e Brito Salvador; ---------------------------------------------------- 

---------Alargamento da E.N. 333, na Piedade, freguesia de Espinhel, liberação de 60% 

da garantia (proposta 38/13) - deliberação tomada por maioria com os votos contra dos 

Srs. Vereadores Carla Jacinta e Brito Salvador;---------------------------------------------- 

---------Sinalização horizontal (marcar rodovias) da nº 333 da Rotunda da Fechadura ao 

limite do concelho, liberação de 60% da garantia (proposta 52/13) - deliberação 
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tomada por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Carla Jacinta e Brito 

Salvador; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Passagem de nível de Paredes - pavimentação e infra-estruturas do arruamento 

de ligação entre a antiga E.N.230 e a rua das Carmeleiras de Cima, em Paredes, 

liberação de 60% da garantia (proposta 53/13) - deliberação tomada por maioria com 

os votos contra dos Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla Jacinta e Brito Salvador; - 

---------Infra-estruturas de urbanização - passeios e lugares de estacionamento no 

Largo da Feira do Beco, em Macinhata do Vouga, liberação de 90% da garantia 

(proposta 54/13) – deliberação tomada por unanimidade; --------------------------------------- 

--------Requalificação do Largo 1º de Maio/Botaréu, liberação de 90% da garantia 

(proposta 55/13) – deliberação tomada por unanimidade;---------------------------------------- 

--------Manutenção e Conservação de Estradas, Valetas, Muros, Pavimentos, Sarjetas, 

Calçadas, Passeios, etc. - Demolição de um Imóvel em Águeda, liberação de 30% da 

garantia (proposta 77/13) - deliberação tomada por maioria com os votos contra dos 

Srs. Vereadores Carla Jacinta e Brito Salvador;---------------------------------------------------- 

---------Arranjos Exteriores à Biblioteca Municipal - Alargamento na Rua da Infantaria 

28 e Melhoramentos na Área Envolvente à Nova Biblioteca Municipal e Fórum da 

Juventude, liberação de 30% da garantia (proposta 78/13) - deliberação tomada por 

maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Carla Jacinta e Brito Salvador. -------- 

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

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, aprovar os seguintes Autos de Revisão 

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

--------Provisórios nºs 10 e 11 da Regeneração Urbana de Águeda – Requalificação do 

Espaço Público da Cidade - Av.ª Dr. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua José Sucena (propostas 35 e 36/13) – propostas aprovadas 

por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Manuel Marques;------------------------------ 

---------Provisória nº 12 da Construção do Centro Escolar de Barrô – ratificação de 

despacho (proposta 37/13) – deliberação tomada por unanimidade. ------------------------- 

---------SUSPENSÃO DE TRABALHOS --------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria com o voto contra 

do Sr. Vereador Manuel Marques, ratificar, o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado 

de 23 de janeiro findo, que aprovou o auto de suspensão dos trabalhos, pelo dono da 

obra, referente à empreitada “Espaço Multigeracional de Águeda”, tendo em conta os 

motivos expostos no auto de suspensão que foi presente e se encontra arquivado na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 39/13).----------------------- 
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---------MAPA DE TRABALHOS A MAIS, DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES 

E A MENOS N.º 3 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vice-Presidente, datado de 23 de janeiro último, que aprovou o mapa de trabalhos 

a mais, de suprimento de erros e omissões e de trabalhos a menos n.º 3 e a 

prorrogação de prazo, referente à empreitada “Construção do Centro Escolar de 

Barrô”, elaborado nos termos dos artigos 373.º, 374.º, 378.º e 379.º do Código dos 

Contratos Públicos, sendo que: ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos a mais a preços contratuais: € 3.413,73 + IVA ------------------------------ 

--------- Trabalhos a mais a preços de acordo: € 11.112,27 + IVA ------------------------------ 

---------Trabalhos de suprimentos de erros e omissões a preços contratuais (encargo do 

município 100%): € 27.407,70 + IVA ------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos de suprimentos de erros e omissões a preços acordados (encargo do 

município 100%): € 5.752,90 + IVA -------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos a menos: € 4.948,46 + IVA ------------------------------------------------------- 

--------- Prorrogação de prazo: 65 dias. ---------------------------------------------------------------- 

--------- (Proposta 71/13). ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E ADJUDICAÇÃO ------------------ 

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

propostas admitidas no concurso para execução da empreitada de “Controlo de 

Cheias em Águeda – Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da 

Ponte de Óis da Ribeira e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda 

– Ponte do Campo e Ponte de Óis da Ribeira, e adjudicar a obra às Empresas 

Construções Europa Ar-Lindo e Sonangil – Construções de Obras Públicas, S.A., pela 

importância de 1.340.000,00€, ao qual será adicionado o IVA, nos termos da proposta 

que foi presente e se arquiva na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião 

(proposta 73/13). -------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- MINUTA DO 3º CONTRATO ADICIONAL "CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESCOLAR DE BARRÔ"------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente, datado de 5 do corrente mês de fevereiro, que aprovou a Minuta do 3º 

Contrato Adicional da Construção do Centro Escolar de Barrô (proposta 79/13). ---------   

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

--------- PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ----------------------------------------------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 
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unanimidade, aprovar as propostas que se transcrevem: ----------------------------------------

--------- AGENCIAMENTO DE ARTISTA --------------------------------------------------------------

--------- “De acordo com o nº 4 do artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 29-A/2011, 

de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável 

e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 8 

de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições da presente Proposta 

e Caderno de Encargos, em anexo, mediante aplicação de procedimento por Ajuste 

Direto, a decorrer por transmissão escrita e eletrónica de dados, nomeadamente, 

correio eletrónico, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 1 do artigo 24º e 

alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do referido Código, designada por aquisição de 

serviços de agenciamento do artista “Jorge Palma” para espetáculo a realizar no 

âmbito do projeto “Sextas Culturais”, com consulta à empresa Max Entertainment Lda, 

sendo que o preço base para a presente aquisição de serviços é de 6.000,00 € (seis 

mil euros)+ IVA” (proposta 40/13). ----------------------------------------------------------------------   

--------- FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA 322 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------“Em cumprimento do artigo 18º do D.L. 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos 

previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao D.L. 

18/08, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo D.L. 278/2009 de 02 de 

Outubro e D.L. 149/2012, de 12 de julho, solicita-se autorização para abertura de 

Concurso Público com Publicidade Internacional para Aquisição de Serviços de 

Fornecimento de energia eléctrica a 322 instalações de Iluminação Pública no 

Município de Águeda, nos termos e condições dos documentos anexos à presente 

proposta” (proposta 41/13).------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CERTIFICAÇÃO DO SGSI NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS 

PARTICULARES-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 7 

---------Considerando que a APCER tem um contrato com este Município, em 2012, 

para a certificação do SGQ, e que o que agora vamos contratar é um objeto distinto do 

anterior (também a metodologia distinta, bem como a Norma de Referência é outra), 

considera-se que não se aplicará a Redução Remuneratória ainda que a contraparte 

seja a mesma, pelo que se solicita a revogação da deliberação tomada em reunião 

datada de 17/01/2013, acerca deste assunto, e a aprovação da proposta que a seguir 

se transcreve: “ conforme o previsto no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do 

Decreto-Lei 29-A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira 

parecer prévio favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18º do 

Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código 

dos Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e 

condições da presente Proposta e Caderno de Encargos, designada por Aquisição de 

Serviços de Certificação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, pela 

Norma ISO/IEC 27001, no âmbito do Licenciamento de Obras Particulares, mediante 

aplicação de um procedimento por Ajuste Direto, de acordo com o previsto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 20.º, do Código dos Contratos Públicos, com consulta à APCER – 

Associação Portuguesa de Certificação, dada a especificidade do serviço e por se 

tratar da entidade certificadora do Sistema de Gestão da Qualidade já existente” 

(proposta 43/13). --------------------------------------------------------------------------------------------   

---------PARTICIPAÇÂO DA AUTARQUIA DE ÁGUEDA NA INTERCASA 

MOÇAMBIQUE --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º29-

A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 

da presente Proposta, designada por Aquisição de Serviços no âmbito da participação 

da Autarquia de Águeda na Intercasa Moçambique, mediante aplicação de 

procedimentos por Ajuste Direto, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos” (proposta 66/13). ------------------------------ 

--------- CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE PROMOÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------------------------------- 
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---------“Conforme o previsto no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 29-A/2011, 

de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável 

e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18º do Decreto-Lei 197/99 de 8 

de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições da presente Proposta 

e do Caderno de Encargos, em anexo, designada por Aquisição de Serviços para 

Conceção e Execução do Plano de Promoção do Parque Empresarial do Casarão, 

mediante aplicação de um procedimento por Ajuste Direto, a decorrer por transmissão 

escrita e eletrónica de dados, nomeadamente, correio eletrónico, de acordo com o 

previsto na alínea a), do n.º 1 do artigo 20.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do 

Código dos Contratos Públicos” (proposta 67/13).-------------------------------------------------   

--------- SERVIÇOS PARA AUDITORIA ENERGÉTICA, CERTIFICAÇÃO 

ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR E PLANO DE 

RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS, DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL, DO FÓRUM DA JUVENTUDE E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------ 

---------“Conforme o previsto no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 29-A/2011, 

de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável 

e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18º do Decreto-Lei 197/99 de 8 

de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 

a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições da presente Proposta 

e Caderno de Encargos, em anexo, designada por Aquisição de Serviços para 

Auditoria Energética, Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior e Plano de 

Racionalização Energética, das Piscinas Municipais, do Estádio Municipal, do Fórum 

da Juventude e da Biblioteca Municipal, mediante aplicação de um procedimento por 

Ajuste Direto, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código 

dos Contratos Públicos, com consulta à empresa GALP POWER S.A.” (proposta 

57/13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA ADJUNTO 
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---------“De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 68º da Lei nº169/99, de 18 de 

setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e conforme 

o previsto no artigo 75.º da lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, no n.º 4 do artigo 35.º 

da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 

de setembro, propõe-se ao Executivo Municipal que autorize a contratação da 

prestação de serviços acima mencionada, conforme o caderno de encargos em anexo 

e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o previsto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do Código dos 

Contratos Públicos com convite ao Sr. Rodrigo Filipe Mendes Neves.” (proposta 

59/13).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PARECER GENÉRICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ANO DE 2013 - 

---------De acordo com o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, no artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e, à semelhança dos 

critérios propostos na Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, o Executivo Municipal 

delibera por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Manuel Marques, Carla 

Jacinta e Brito Salvador, emitir, com efeitos retroativos a partir de 1 de Janeiro de 

2013, parecer genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços, 

desde que não seja ultrapassado o montante anual de €5.000,00 (cinco mil euros), 

sem IVA, a contratar com a mesma contraparte e o trabalho a executar se enquadre 

numa das seguintes situações: -------------------------------------------------------------------------- 

--------- a) Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas; --------- 

--------- b) Aquisições de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a 

contar da data da notificação da adjudicação. ------------------------------------------------------ 

--------- c) Celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços de 

manutenção ou assistência a máquinas, equipamentos ou instalações, pelo prazo 

máximo de um ano e desde que não seja ultrapassado o montante anual de €5.000,00 

(sem IVA) a contratar com a mesma contraparte (proposta 42/13) ---------------------------. 

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

--------- REDE VIÁRIA--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, de acordo com 

a proposta e toda a documentação que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto á Agenda desta reunião, a toponímia para as Freguesias 

do Préstimo, da Trofa e de Aguada de Cima (proposta 44/13). -------------------------------- 

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------- 
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---------Continuando os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento das verbas a 

transferir para as respetivas juntas de freguesia, nos termos do Mapa de Delegação de 

Competências constante do Plano e Orçamento de 2013, elaborado no âmbito do 

consignado na Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, contemplando as 

seguintes freguesias do concelho de Águeda, nos termos dos protocolos que foram 

presentes e aprovados e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião: -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aguada de Baixo; Aguada de Cima; Águeda; Barrô; Belazaima do Chão; 

Borralha; Castanheira do Vouga; Espinhel; Fermentelos; Lamas do Vouga; Macieira de 

Alcôba; Macinhata do Vouga; Óis da Ribeira; Préstimo; Recardães; Segadães; 

Travassô; Trofa; Valongo do Vouga (proposta 45/13). -------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, foi deliberado, de acordo com o disposto no artigo 66º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro,  

aprovar os respetivos Protocolos a celebrar e propor, à Assembleia Municipal, que 

autorize as delegações de Competências que se mencionam, nas Juntas de Freguesia 

que se indicam:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------AGUADA DE CIMA – Construção de passeios S. Martinho e construção de muro 

em Vale do Lobo - 25.000€; ---------------------------------------------------------------------- 

--------- ÁGUEDA – Construção do Parque Botânico de Vale Domingos e construção de 

passeios – 50.000€; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- BARRÔ – Requalificação de arruamentos na Freguesia - 20.000€; ----------------- 

--------- BORRALHA – Arranjo Urbanístico do Largo do Castelo - 25.000€; ----------------- 

--------- CASTANHEIRA DO VOUGA – Beneficiação da Zona Envolvente ao Cemitério –

20.000€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- FERMENTELOS – Construção de muros, passeios e obras complementares na 

Rua da Fonte, Largo Dr. Roque Ferreira, Rua João Nunes Geraldo e Beneficiação do 

Largo Carvalhal - 25.000€; ------------------------------------------------------------------------------- 

---------LAMAS DO VOUGA – Beneficiação do Parque de Merendas junto à Ponte 

Medieval – 10.000€; --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- MACIEIRA DE ALCOBA – Beneficiação da casa da Professora – 15.000€; ------ 

---------MACINHATA DO VOUGA – Arranjo Urbanístico do Largo Jafafe – 20.000€;------  

--------- ÓIS DA RIBEIRA – Construção de acesso e adaptação de WC no Hangar e 

pavimentação de arruamentos junto ao Parque de Merendas – 10.000€; ------------------- 

--------- PRÉSTIMO - Beneficiação dos caminhos florestais – 20.000€; ----------------------- 

--------- RECARDÃES – Requalificação de arruamentos na Freguesia – 25.000€; -------- 

---------SEGADÃES – Beneficiação da área envolvente à Rotunda da Fontinha – 
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15.000€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRAVASSÔ – Alargamento da Rua Padre Camelo e construção de passeios na 

Rua João Baptista – 20.000€ -----------------------------------------------------------------------------

-------- TROFA – Arranjo Urbanístico do Largo da Fonte – 20.000€;-------------------------- 

--------- VALONGO DO VOUGA – Construção da Ponte de Á–dos-Fernandes e 

beneficiação de caminhos florestais – 40.000€. --------------------------------------------------- 

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

-------- Foi, também deliberado conceder os apoios financeiros para as obras a seguir 

mencionadas a realizar nas respetivas freguesias, nos termos dos Protocolos que 

foram presentes e aprovados, encontrando-se arquivados na Aplicação Informática, 

junto à Agenda desta reunião: ---------------------------------------------------------------------------

---------- AGUADA DE BAIXO - Aquisição de Edifício e terreno - 50.000€; -------------------

----------BELAZAIMA DO CHÃO – Construção de edifício p/Junta e Proteção Civil - 

20.000€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ESPINHEL – Beneficiação do Edifício da Junta de Freguesia - 30.000€; ----------

--------- (proposta 82/13). ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------DESFILE DE CARNAVAL DE ÁGUEDA” 2013 --------------------------------------------

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

Instituição Sol - Nascente Associação Infanto-Juvenil, um apoio financeiro no valor de 

2.500,00€ destinado a comparticipar os custos originados pela organização do “Desfile 

de Carnaval de Águeda - 201 (proposta 46/13).----------------------------------------------------- 

--------- CONCURSO TECLA 2013 DA ESTGA ----------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo a reunião, a Câmara, considerando que o Torneio TECLA 2012 é 

uma organização da ESTGA com uma afluência elevada de escolas participantes, 

deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências para 

as Autarquias Locais, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 8 de novembro 

de 2012, que autorizou a aquisição de dois computadores portáteis no valor de 

1082,40€, para serem entregues aos alunos melhor classificados no referido Torneio 

(proposta 47/13). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CANDIDATURAS A APOIOS DO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO ----------- 

---------Analisada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aceitar as candidaturas apresentadas pelas associações a seguir indicadas, referentes 

à época desportiva 2012/2013, não obstante as mesmas terem sido entregues depois 

de ultrapassada a data limite estipulada no Código Regulamentar para a sua 

apresentação: ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Associação Atlética Macinhatense; ------------------------------------------------------------

-------- Associação Juvenil Saliências; -----------------------------------------------------------------

-------- Centro Cultural de Barrô; -------------------------------------------------------------------------

-------- Clube de Ténis de Águeda;-----------------------------------------------------------------------

-------- (proposta 48/13). ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE ARMÁRIO FRIGORÍFICO ------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder, a título definitivo, ao 

Centro Social de Belazaima o armário frigorífico, que já se encontra nas suas 

instalações por empréstimo, uma vez que o mesmo não tem qualquer utilidade para o 

município (proposta 56/13). ------------------------------------------------------------------------------   

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

--------- COLOCAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE DIREÇÃO ----------------------------- 

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

Mágico - Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo, do pagamento das taxas 

referentes à licença para colocar placas indicativas de direção, em 9 pontos do 

concelho nos termos do disposto no artigo 18.º/I, do Código Regulamentar em vigor 

(proposta 63/13). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- BAILE DE MÁSCARAS E FESFILE DE CARNAVAL ----------------------------------- 

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a 

Associação Social Desportiva e Cultural de Pedaçães do pagamento de taxas da 

licença especial de ruído para o baile de máscaras, a realizar na sede da Associação, 

e da licença para o desfile da carnaval a realizar em Pedaçães, a levar a efeito nos 

dias 10 e 11 de fevereiro, nos termos do disposto no nº1, do artº. 18º/I, do Código 

Regulamentar do Município de Águeda (proposta 64/13). -------------------------------------- 

--------- SAÚDE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS TERMAS DE S. PEDRO ------- 

--------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os protocolos a celebrar com as Termas de S. Pedro do Sul, com vista a que 

os munícipes do Concelho de Águeda venham a beneficiar de serviços termais em 

condições mais vantajosas (proposta1/13).---------------------------------------------------------- 
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--------- PATRIMÓNIO -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA EB 1 SERNADA VOUGA À ASSOCIAÇÃO 

MUDAR DE LINHA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta que 

foi presente, ceder à Associação Mudar de Linha a utilização do edifício da Escola 

Primária de Sernada do Vouga, que se encontra desocupada, nos termos do Protocolo 

que foi presente e aprovado (proposta 49/13).------------------------------------------------------ 

--------- AQUISIÇÃO DE  TERRENO NA FREGUESIA DE ÓIS DA RIBEIRA --------------- 

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

acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, aprovar a aquisição 

do um prédio urbano sito na Rua Benjamim Soares de Freitas, n.º 10, freguesia de Óis 

da Ribeira, concelho de Águeda, inscrito na matriz predial sob o artigo 77, da freguesia 

de Óis da Ribeira, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda com o n.º 

1129, daquela freguesia, com a área total de 1185 m², atual residência e propriedade 

de Maria Eugénia Estima Ferreira dos Reis e aceitar a cedência da parcela de terreno 

assinalada na planta que se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião, para integração no domínio público da autarquia, nas seguintes 

condições: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------a) Aquisição pelo Município de Águeda de uma parcela de terreno com a área 

de 381 m² a destacar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 77, da freguesia 

de Óis da Ribeira, concelho de Águeda, pelo valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil euros), apurado de acordo com os valores resultantes do relatório de avaliação; ---- 

---------b) Assunção pelo Município de Águeda dos encargos inerentes ao processo de 

destaque da parcela supra referida; ------------------------------------------------------------------- 

---------c) Isenção do pagamento de quaisquer taxas decorrentes dos pedidos de 

licença de construção apresentados pela Sr.ª Maria Eugénia Estima Ferreira dos Reis 

até junho de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------d) Aceitação da cedência da parcela de terreno com a área de 83 m2 para 

integração no domínio público da autarquia.---------------------------------------------------------

--------- (Proposta 60/13). ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA E 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO DO CONCELHO ------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, a cada um dos 

participantes no Desfile de Carnaval das Crianças dos Jardins de Infância e 

Estabelecimentos de Ensino Básico do Concelho, que se vai realizar no próximo dia 8 

de fevereiro, a importância de 3,50€, destinada a comparticipar as despesas 

realizadas com a aquisição de material para a composição das fantasias que irão usar 

(proposta 50/13). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACIDENTE NA VIA PÚBLICA ---------------------------------------------------------------- 

--------- REEMBOLSO DE PREJUÍZO EM VIATURA ---------------------------------------------- 

--------- Na continuação da reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, pagar a 

Joaquim Santos Francisco, a importância de 75 €, como ressarcimento do prejuízo 

causado pelo rebentamento de um pneu, ocorrido quando circulava na Rua Cerâmica 

do Alto, junto ao cruzamento da Cerâmica do Alto, freguesia de Aguada de Cima, no 

passado dia 17 de dezembro de 2012, devido ao mau estado da via, devidamente 

comprovado pelos serviços municipais (proposta 51/13). ---------------------------------------- 

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

--------- ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE CASTILHO ----------------------------------- 

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

5º/G2, ponto 3, do referido Código Regulamentar Municipal, ratificar o Despacho que 

autorizou a atribuição dos dois Prémios Escolares “Câmara Municipal de Águeda, um 

no valor de 250,00€, ao melhor aluno do ensino básico, José Miguel Ferreira Coelho 

Dias, e outro no valor de 500,00€, ao melhor aluno do ensino secundário, Rui Jorge 

Almeida Duarte (proposta 58/13).----------------------------------------------------------------------- 

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

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ------------------------------ 

--------- CAFÉ RAMI ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

requerimento de José Augusto Martins Pereira Silva, autorizar o alargamento do 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado “Café Rami”, sito em 

À-dos-Ferreiros, Freguesia de Préstimo, para os fins-de-semana e feriados, até às 

04:00H (proposta 61/13).----------------------------------------------------------------------------------    

--------- CAFÉ O MOCHO --------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o solicitado 

por António Soares da Fonseca, Unipessoal, Lda., autorizar o alargamento do horário 

de funcionamento, do estabelecimento denominado “Café O Mocho”, sito em Paradela, 

Freguesia de Espinhel, para encerrar às 04:00 Horas (proposta 62/13). --------------------   
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--------- TRANSPORTES ESCOLARES --------------------------------------------------------------- 

--------- CIRCUITOS EFETUADOS PELA EMPRESA TRANSDEV ---------------------------- 

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

montante de 156.842,67€ de encargos, no período de janeiro a junho de 2013 (ano 

letivo 2012/2013, com os 14 circuitos dos transportes escolares, que a TRANSDEV 

efetua, abrangendo todas as freguesias do concelho e transportando alunos para 

todos os estabelecimentos de ensino do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, da rede 

pública (proposta 65/13). ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR ------------------------------------------------------------------ 

--------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LETIVO 2012/2013 - 3ª FASE --------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o montante de 

1.440,00€, relativamente à 3ª fase de candidatura aos Auxílios Económicos para o ano 

letivo 2012/2013, no âmbito da Ação social escolar - 1º CEB –- 3ª fase (proposta 

68/13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a alínea 

c) do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e da Parte E2 do Código 

Regulamentar, realojar o agregado municipal de Jacinta Cristina da Silva Lopes num 

apartamento de tipologia T2 no Edifício S. Pedro, sendo as rendas calculadas 

anualmente de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de maio (proposta 69/13).---    

--------- SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DE RENDAS EM ATRASO ------------------------ 

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

subsídios de apoio para o pagamento das rendas em atraso aos munícipes Márcio 

Manuel Pereira de Pinho e Carlos Manuel Mendes dos Santos, nos termos da 

proposta que foi presente, no valor total de 1.920,00€. (proposta 74/13).-------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO ---------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de apoio 

ao arrendamento às candidaturas apresentadas pelos munícipes que a seguir se 

mencionam, nos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação informática junto à Agenda desta reunião, a partir do dia 1 de janeiro de 

2013, por um período de doze meses, que terminará a 31 de dezembro de 2013, ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento, 
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aprovado pelo executivo a 19.02.2009, no valor total de 51.210,24€ sendo a despesa 

mensal para a autarquia no valor de 4.267,52€, salvaguardando-se a hipótese de 

algum dos beneficiários supra citados se vir obrigado a mudar de habitação na 

vigência do apoio, por motivos alheios à sua vontade, possa continuar a ser apoiado 

no pagamento da sua nova residência, fazendo-se um recalculo do valor a 

comparticipar e um novo contrato tripartido de atribuição do subsídio. Os Munícipes 

beneficiários do subsídio atribuído são: Lúcia Maria Rodrigues de Almeida, Ana Raquel 

Rodrigues da Silva, Maria Graciete Pereira Gomes, Manuel Miranda de Sousa Moreira, 

Marco Paulo Santos da Fonseca, Luisa Maria Matos Ferreira, Marisa Alexandra 

Martins Pereira, Anabela Duarte Oliveira, Cristina Sofia Machado de Almeida, Manuel 

Assunção da Conceição Neto, Glória Maria Rodrigues Castanheira, Pedro Manuel 

Fernandes Cardoso Ferreira, Isabel Maria Rebelo Curado, Maria da Conceição 

Tavares Rocha, Maria Emília Pires da Silva, Ester da Luz da Silva Lopes, Lúcia de 

Jesus Simões Pereira Macedo Alegria, Maria Olívia da Conceição da Silva Marta, 

Maria das Dores Marques Lourenço, Pedro Ricardo Santana Gomes, Maria Bárbara 

Elias Peru, Ciro Leonardo Augusto Mango Fernandes, Carlos Jorge Pereira de Matos, 

Maria Alice Rodrigues da Silva, Rui Manuel Marques da Silva de Jesus Pinhal, Susana 

Maria da Cruz Duarte, Maria Guilhermina Palpista da Branca, Idalina Soares da 

Conceição Martinho, Carla Isabel Rações Pina, José António Vieira Martins, Sandra 

Isabel Marques da Silva Mendes, Olinda Torres de Matos, Maria Margarida Soares 

Pinto, Fenda Mané Manafá, Emília Gracinda de Oliveira Coelho, Abílio Rafael Gomes 

da Silva e Francisco José Amaro Pereira dos Santos (proposta 70/13). --------------------- 

--------- CANDITURA SAMA DA CIRA - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ---------- 

--------- Continuando os trabalhos, foi deliberado, por unanimidade, para dar 

cumprimento à alínea d) do art. 5º do Aviso para Apresentação de Candidaturas nº. 

1/SAMA/2012, emitir Declaração, de acordo com a proposta que foi presente e se 

arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, onde se afirme o 

compromisso quanto ao caráter estratégico do projeto, e que a Câmara considera o 

mesmo prioritário para o desenvolvimento dos serviços prestados pelo conjunto de 

Autarquias da CIRA, e para a melhoria da capacidade de resposta ao cidadão 

(proposta 83/13).---------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- CANDIDATURA SAMA APRESENTADA PELO MUNICIPIO DE AGUEDA ----- 

--------- Analisada a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, para 

cumprimento da alínea d) do artº 5º do Aviso para Apresentação de Candidaturas nº 
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1/SAMA/2012, emitir uma Declaração, onde se afirma o compromisso quanto ao 

caráter estratégico do projeto e que o mesmo se considera prioritário para o 

desenvolvimento dos serviços prestados pela Autarquia e para a melhoria da 

capacidade de resposta ao cidadão (proposta 81/13).-------------------------------------------- 

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

--------- DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO - 

DINOLUX - Ind. e Comércio de Material Elétrico, SA -------------------------------------------- 

------ De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de analisar o parecer 

técnico emitido, deferir o pedido de alterações e ampliação de armazém, requerido 

pela empresa DINOLUX – Indústria e Comércio de Material Elétrico, S.A., com sede no 

lugar de Vale da Raposa, freguesia de Águeda, nos precisos termos da proposta que 

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

reunião, não obstante a proposta não contemplar lugares de estacionamento público, 

de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 66º do Regulamento do PDM 

(proposta 75/13). --------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - 

PAULO JORGE BALREIRA GUERRA --------------------------------------------------------------- 

------ Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo da 

alínea b), do artº.19º / I, do Código Regulamentar do Município de Águeda, isentar 

Paulo Jorge Balreira Guerra (Proc. n.º 439/12), do pagamento de taxas relativas à 

ocupação da via pública com andaimes, por motivo de obras no edifício sito na Rua 

Vasco da Gama (proposta 76/12). ---------------------------------------------------------------------- 

-------- NORMAS DE UTILIZAÇÂO DAS HORTAS DE AGUEDA -----------------------------

--------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ---------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a introdução do 

mapa de localização das Hortas de Vale Domingos, no anexo I das Normas de Acesso 

e Utilização das Hortas d’Águeda, aprovada na reunião de Executivo de 19 de abril de 

2012, conforme proposta n.º 80/13 que se encontra arquivada na aplicação informática, 

junto à Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------

--------- 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 
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imediato, à sua análise: -----------------------------------------------------------------------------------   

--------- PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE JÚRI PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS DE PESSOAL DIRIGENTE ---------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Manuel Marques, nos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião e de acordo com o disposto no n.º 

1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, deliberar e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a designação do júri de recrutamento dos cargos dirigentes 

que se identificam na referida proposta, nos seguintes moldes: --------------------------------

--------- Chefe da Divisão Administrativa e Financeira: --------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Dr.ª Zulmira Maria Oliveira Rodrigues – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Chefe da Divisão de Manutenção de Edifícios e Equipamentos Municipais: ------ 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Eng.ª Marta Susana Sousa Martins – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar; ------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Chefe da Divisão de Estaleiro e Infra-estruturas: ------------------------------------------ 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal 

Águeda -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Eng.ª Marta Susana Sousa Martins – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública: ------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 
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Águeda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Eng.ª Ana Cláudia Maias dos Santos Cardoso da Silva – Chefe 

de Divisão da Câmara Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Chefe da Divisão de Execução de Obras Municipais: ------------------------------------ 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Eng.ª Marta Susana Sousa Martins – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar --------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Chefe da Divisão de Gestão Urbanística: -------------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da Câmara 

Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Chefe da Divisão de Desenvolvimento Local: --------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da Câmara 

Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Chefe da Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade, Auditoria, 

Financiamentos e Parcerias: ----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 
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Câmara Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------ 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação: --------------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Chefe da unidade Técnica dos Recursos Humanos: ----------------------------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Chefe da Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica: --------------- 

Presidente: Dr. Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais efetivos: Enf. Jorge Henrique Fernandes Almeida – Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda e Dr. Emanuel Filipe Sá Alves de Oliveira – Chefe de Divisão da 

Câmara Municipal de Ovar ------------------------------------------------------------------------------ 

Vogal suplente: Dr.ª Elsa Margarida Melo Corga – Vereadora da Câmara Municipal de 

Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE 

RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO -------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou o respetivo processo e deliberou, 

por unanimidade, de acordo com a alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 

conforme o previsto no n.º 2 do artigo 66.º da LOE, o seguinte: ------------------------------- 

---------1. Proceder ao recrutamento por tempo indeterminado, dos postos de trabalho 

previstos e não ocupados do Mapa de Pessoal para 2013 conforme tabela constante 

da proposta que foi presente e se encontra arquivada na aplicação Informática junto à 
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Agenda desta reunião; ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2. Fixar como número máximo de trabalhadores a recrutar no âmbito destes 

procedimentos concursais até ao limite dos lugares que ficarem vagos após a 

ocupação dos postos de trabalho referidos no ponto 1, garantindo sempre o 

cumprimento do limite de redução de efetivos imposto pela LOE. ----------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista a sua executoriedade, submeter esta 

resolução à aprovação da Assembleia Municipal (proposta 85/13). --------------------------- 

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

--------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ------- 

------ No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta que se transcreve: ---------------------------------------------

--------- De acordo com o previsto no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 29-

A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18º do Decreto-Lei 

197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços para envio de Contentor 

para MÉ - ZÓCHI, nos termos e condições da presente Proposta, mediante aplicação 

de procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 128º do Código dos 

Contratos Públicos, efetuado à empresa Supermaritime Portugal – Atividades 

Marítimas, Lda., pelo valor de € 2.702,00, isento de IVA ao abrigo do disposto na 

alínea j) do artigo 13º e da alínea p) do artigo 14º, (proposta 86/13). ------------------------- 
 

 -------- Eram onze horas e quarenta 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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