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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 7/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2013 

 

--------- Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, na sala de reuniões dos 

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

do Sr. GIL NADAIS RESENDE DA 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, 

BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR e CARLA JACINTA GARRUÇO DE 

ALMEIDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dando início aos Trabalhos, o Sr. Presidente comunicou a aprovação do 

anteprojeto do Quartel da GNR, a localizar nas antigas instalações da firma António 

Pereira Vidal, tendo-se visualizado alguns dos alçados. -----------------------------------------

------ O Sr. Presidente, informou ainda os restantes membros do Executivo, que foi 

enviado no dia 19 de março, um ofício dirigido ao Senhor Presidente do Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Dr. José Abrantes Afonso, 

solicitando informações sobre o ponto de situação das obras no Hospital de Águeda, 

bem como do funcionamento atual do Laboratório de Patologia Clínica. No mesmo dia, 

foi enviado um ofício ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Administração 

Regional de Saúde do Centro, Dr. José Manuel Azenha Tereso, solicitando 

informações sobre a previsão do início das obras em Unidades de Saúde do 

Concelho, nomeadamente o Hospital e a Unidade de Saúde de Travassô. ----------------

---------- De seguida o Senhor Vice-Presidente, partilhou algumas informações relativas 

à recente deslocação de uma comitiva à região de Rio Grande do Sul, no Brasil, a 

convite da prefeitura local, no âmbito da comemoração dos 20 anos da geminação 

com aquela cidade. Aludiu as oportunidades de partilha tanto a nível cultural como 

económico e informou, que no decorrer de 2013, a prefeitura de Rio Grande do Sul, 

fará uma visita ao Concelho, onde pretendem conhecer os projetos da Câmara 

Municipal de Águeda, principalmente ao nível da modernização administrativa e dos 

Living Labs. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DO EXECUTIVO  ------------------------------------------
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---------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada a ata da última reunião do 

executivo, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Brito Salvador, uma vez que 

não esteve presente na mesma, 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. ------------------------------------

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

---------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO -------------------------------------------------------------

---------- Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o 

Despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 19/03/2013, que aprovou a 

abertura de concurso público para fornecimento de Energia Elétrica em MT e BTE, a 

dez instalações municipais, bem como o programa de concurso e o caderno de 

encargos e a constituição do Júri, delegando no mesmo todas as competências para a 

gestão do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP (proposta n.º 

156/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PARECER PRÉVIO -----------------------------------------------------------------------------

---------- Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta que se transcreve e se encontra arquivada na aplicação informática, junto à 

agenda desta reunião: -------------------------------------------------------------------------------------

--------- “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 de Desenvolvimento da Estratégia de Investigação e Inovação para a 

Especialização Inteligente (RIS3) do Concelho de Águeda, com consulta à empresa 

SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, tendo conta os fundamentos supra 

expostos, 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” 

(proposta 170/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação 
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dos Amigos dos Animais de Águeda, um apoio financeiro no valor de 30,00€ destinado 

a comparticipar a aquisição de blocos de notas em formato A6, cuja venda irá permitir 

angariar fundos para a associação (proposta 157/13). ------------------------------------------- 

---------- ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA ----------------------------------------------------------- 

---------- De seguida, a câmara deliberou por unanimidade e tendo em conta as 

informações prestadas pela Associação Desportiva de Travassô, aceitar, para análise, 

a candidatura da referida Associação ao Programa de Apoio ao Associativismo 

Desportivo, apesar de entregue fora do prazo (proposta 171/13). ------------ ----------------

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

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

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

requerimento de Subtil Desafio, Lda., autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado “Kiss Bar”, sito na Estrada Nacional 1, 

Vale do Grou, freguesia de Aguada de Cima, para as 04:00 horas (proposta 158/13). - 

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

por Maria Manuela Silva Tavares, autorizar o alargamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado “Casa Branca”, sito em Brunhido, 

freguesia de Valongo do Vouga, para funcionar entre as 08:00horas e as 04:00 horas 

(proposta 159/13). -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PATRIMÓNIO -------------------------------------------------------------------------------------

---------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA --------------------------------------------------------------- 

---------- Seguidamente, 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 o Protocolo de cedência à 

Confraria Enogastronómica Sabores da Botaréu, dos direitos de utilização das 

instalações da Escola Básica do 1º Ciclo, sita no Ventoso, freguesia do Préstimo 

(proposta 161/13). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vice-Presidente da Câmara, datado de 21 de março de 2013, de aprovação do 

pedido de prorrogação do prazo para entrega da caução, apresentado pelo 

representante do consórcio – Construções Europa Ar-Lindo e Sonangil Construções 

de Obras Públicas, S.A., da empreitada Controlo de Cheias em Águeda - Intervenções 

nas Secções de Vazão da Ponte do campo, da Ponte de Óis da Ribeira e no Canal 
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Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Ponte do Campo e Ponte de Óis 

da Ribeira (proposta 162/13). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade aprovar os seguintes 

Autos de Revisão de Preços: ----------------------------------------------------------------------------

--------- Definitiva, da empreitada “Remodelação e Ampliação do Centro Educativo da 

Borralha” (proposta 165/13); ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- Provisória n.º 14, referente à empreitada “Construção do Centro Escolar de 

Barrô” (proposta 166/13); --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Provisória n.º 6, referente à empreitada “Requalificação da E.B. 2,3 de 

Valongo do Vouga” (proposta 163/13). ---------------------------------------------------------------- 

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

---------- Tendo-se vistoriado, nos termos do disposto no artigo 227.º do Decreto-Lei 

n.º59/99, de 2 de março, a totalidade da obra “Recuperação da Passagem Hidráulica – 

Ribeira da Murta E.M. 596”, freguesia de Aguada de Baixo, a qual foi adjudicada à 

empresa Pontave – Construções, S.A., 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, 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 167/13). ------------------------------ 

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

---------- Tendo-se vistoriado, para efeitos de liberação da caução, a totalidade da obra 

de “Construção da Biblioteca Municipal”, adjudicada à empresa Vidal Pereira & 

Gomes, Lda., rececionada provisoriamente no dia 06/07/2009, e verificando-se que a 

mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 23/02/2013 que 

aprovou a liberação de 75% da caução, referente à empreitada “Construção da 

Biblioteca Municipal (proposta 168/13). --------------------------------------------------------------- 

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

---------- De seguida, 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 “Requalificação de Vias de 

Comunicação em Casal de Álvaro, Fermentelos, Castanheira do Vouga e Valongo do 
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Vouga” 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 art.º 19º 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://govpt.vortal.biz . ----------------------

---------- 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 artigo86.º). ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Júri do procedimento: Presidente – Eng.ª Manuela Pato, Chefe de Divisão de 

Execução de Obras Municipais, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Vogal 

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

Obras Municipais; 2º Vogal – Dr.ª Ana Tomás, Técnico Superior da Divisão 

Administrativa e Financeira. 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 da Divisão Administrativa e Financeira. (proposta 169/13) -------------------------- 

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

---------- PRÉSTIMO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 à Agenda desta reunião, a toponímia para a freguesia do 

Préstimo (proposta 172/13). ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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 

http://govpt.vortal.biz/
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Membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de 

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

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

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

Associação Desportiva e Cultural de Pedaçães, do pagamento de taxas de licença 

especial de ruído, para o evento a realizar no dia 6 de abril, na sede da Junta de 

Freguesia de Lamas do Vouga, (proposta 173/13). ----------------------------------------------- 

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

---------- PARECER PRÉVIO ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou as seguintes propostas: 

---------- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA A 

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE ARRANCADA DO VOUGA -------------------

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

dezembro, que estabelece o orçamento de estado para 2013, do artigo 69.º 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 18.º do 

Decreto-Lei197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código 

de 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 elaboração de projetos de especialidades para a 

construção do Quartel da GNR de Arrancada do Vouga – freguesia de Valongo do 

Vouga”, mediante a aplicação de um procedimento de Ajuste Direto, de acordo com o 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código de Contratos Públicos, com 

consulta à empresa Central Projectos, Lda” (proposta 174/13). -------------------------------- 

---------- Proposta aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

---------- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO BETUMINOSA PARA 

VIAS DO CONCELHO -------------------------------------------------------------------------------------

---------- “De acordo com 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 elaboração de projetos de reabilitação betuminosa para vias do 

Concelho” 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 
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consulta à empresa Pedro Tavares - Engenharia de Projectos, Coordenação de 

Segurança e Direcção de Obras, Lda” (proposta 175/13). ------------------------------------- 

---------- Proposta aprovada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Manuel 

Marques, que manifestou-se contrário à exigência de projeto para execução deste tipo 

de empreitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ALTERAÇÃO AO PROJETO DA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA 

DA ALTA VILA -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, a aprovação do Parecer 

Prévio Vinculativo (n.º4 e n.º 10 do artigo 75º da LOE de 2013) e a abertura de 

procedimento concursal por ajuste direto, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

149/2012, de 12 de julho, para a elaboração da “Alteração ao Projeto da Remodelação 

e Ampliação da Casa da Alta Vila, com o objetivo de ser instalada a Incubadora 

Cultural de Águeda”, com consulta à empresa FOUREMPOR – Engenharia e 

Construção, Lda., a aprovação das Peças Concursais (artigos 40.º e 42.º do CCP) e a 

aprovação do técnico proponente do procedimento e respetivas delegações de 

competências, (proposta 176/13). -------------------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------------

---------- De seguida a Câmara deliberou por unanimidade, 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, conferir 

parecer prévio favorável e autorizar, 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, mediante aplicação 

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

Contratos Públicos, efetuado à empresa ACIN – Academia Informática Engenharia de 

Sistema, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 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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