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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 12/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013 

 

--------- Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e treze, no edifício Espaço Cidade, 

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

RESENDE DA FONSECA e com a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE, MANUEL MARQUES 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador Brito Salvador. ----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente lembrou ao Executivo o propósito com 

que foi criado o espaço onde está a decorrer a reunião – Edifício Espaço Cidade – que 

se pretende venha a ser um espaço de encontro de pessoas, local de estudo, de troca 

de informações, ideias e sugestões para o concelho. Aludiu, ainda, os compromissos 

assumidos pelo adjudicatário que irá dinamizar o espaço, nomeadamente, a 

obrigatoriedade de manutenção e limpeza dos sanitários e do jardim envolvente. -------

--------- O Sr. Vereador Manuel Marques, que interveio a seguir, quis saber o ponto da 

situação das diligências que têm vindo a ser feitas pela Câmara, relativamente ao 

Hospital de Águeda e da previsão para o início das obras do Interposto Comercial que 

o LIDL pretende levar a efeito no Parque Empresarial do Casarão, uma vez que viu 

anunciado, na comunicação social, que aquela empresa vai iniciar a construção de 

instalações em Sintra, não havendo qualquer referência à execução de obras em 

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

--------- Continuando a usar da palavra, o mesmo Sr. Vereador, a propósito das obras 

do canal secundário do Rio Águeda, que faz parte 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”, 

questionou o Sr. Presidente acerca autorizações necessárias. --------------------------------

---------- Seguidamente interveio a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta que principiou por 

referir os atos de vandalismo a que está a ser sujeito o edifício da antiga escola P3, 
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em Águeda, e perguntou, ao Sr. Presidente, para quando está prevista a demolição do 

edifício e a limpeza daquele espaço. ------------------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta referiu-se ao 

terreno adquirido pela Câmara na Freguesia da Aguada de Cima, para integração no 

espaço público municipal, e disse lamentar que o Sr. Presidente não tenha informado 

os Vereadores das ações que recentemente desenvolvidas para manutenção dos 

serviços no Hospital de Águeda. ------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo qualquer outra intenção de intervir neste ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Sr. Presidente passou a responder às questões colocadas, tendo dito, a 

propósito do inicio das obras do LIDL no Parque Empresarial do Casarão, que embora 

estivesse previsto o seu início para o 2º semestre deste ano, a única coisa que sabe é 

que isso estará dependente de decisão dos serviços centrais da empresa, sediados na 

Alemanha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca das obras em curso no canal secundário do Rio Águeda, o Sr. 

Presidente informou que o assunto foi desbloqueado mediante as informações e 

documentação que foram disponibilizados, sem qualquer outra diligência por parte da 

Câmara, estando agora reunidas todas as condições necessárias para a realização 

das obras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao edifício da escola P3, em Águeda, o Sr. Presidente informou que, de 

acordo com a deliberação tomada, está a decorrer o concurso para a sua demolição. --

-------- Relativamente ao Hospital de Águeda, o Sr. Presidente informou que depois de 

todas as diligências feitas pela Câmara, para a manutenção dos serviços prestados 

por aquela unidade de saúde na salvaguarda dos interesses da população, e não 

tendo havido qualquer resposta aos pedidos de reunião endereçados ao Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e ao Ministério da Saúde, foi 

tomada a decisão de recolher as assinaturas necessárias para que a Assembleia da 

República aprecie a petição formulada, com recomendação ao governo para: ------------

--------- Demitir o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga; ----

--------- Implementar o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga; -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Negociar os eventuais reajustamentos que tenham que ser realizados; ------------

--------- Acrescentou o Sr. Presidente que, entretanto, o Concelho de Estarreja está, 

também a tomar providências para que seja demitido o Conselho de Administração do 

referido Centro Hospitalar. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre o terreno adquirido em Aguada de Cima, o Sr. Presidente informou que o 

projeto ainda não foi concretizado por haver a intenção de se adquirir um outro terreno 

ao lado, que irá permitir um melhor aproveitamento urbanístico daquela zona. ----------- 
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---------  ATA  DA  REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------------------------------

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

reunião do executivo, 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. ------------------------------------                         

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

--------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ---------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação de 

60% da caução da obra de “Manutenção e Conservação de Estradas, Valetas, Muros, 

Pavimentos, Sarjetas, Calçadas, Passeios, etc. – Ligação Pluvial e Passeios na Rua 

dos Talhos – Valongo do Vouga” nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 3.º 

do Decreto- Lei n.º190/2012, de 22 de agosto, adjudicada à empresa Paviazeméis – 

Pavimentações de Azeméis, Lda. uma vez que se verifica que a mesma se encontra 

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

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

responsabilizar o empreiteiro (proposta 298/13). ---------------------------------------------------

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

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

contra dos Srs. Vereadores Manuel Marques e Carla Jacinta, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 14 de junho de 2013, através do qual procedeu à aprovação 

da minuta do 4º contrato adicional da empreitada de “Regeneração Urbana – 

Requalificação do Espaço Público da Cidade (Av. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António 

Breda, Rua Fernando Caldeira e Rua José Sucena (proposta 307/13). --------------------- 

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

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

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

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

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

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

Pavimentação da Rua do Passal em Recardães – freguesia de Recardães (proposta 

309/13). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Prolongamento do Arruamento Feira Nova / Marlanvil” – freguesia de Águeda 

(proposta 313/13). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO ---------------------------------------------------------  

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

propostas que se transcrevem parcialmente, nos precisos termos dos processos que 

foram presentes e se arquivam na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------“Conforme 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-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 Auditoria de Renovação de Certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade, no âmbito de Gestão Autárquica, pela Norma NP EN ISO 9001, 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 (ao cuidado da Sr.ª Eng.ª Sara Rolim – 

Gestora de Processo da CMA), dada a especificidade do serviço e por se tratar da 

entidade certificadora do Sistema de Gestão da Qualidade já existente” (proposta 

299/13). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“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 (licenciado em engenharia civil), 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 à Sr.ª Engenheira Paula 

Manuela Carvalho Santos Oliveira” (proposta 308/13). ------------------------------------- -----

------------“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.º 

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-

12/13,1 2013-07-05



 5 

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 e Caderno de Encargos, em anexo, para fornecimento de 

refeições escolares aos alunos do 1º ciclo e crianças do pré-escolar da Escola Básica 

Prof. Artur Nunes Vidal, 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 GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e 

Alimentação S.A.” (proposta 315/13). ----------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou aprovar por maioria, com o voto contra do Sr, -

Vereador Manuel Marques, a seguinte proposta:---------------------------------------------------

--------- “Relativamente à proposta aprovada em reunião de executivo em 06 de junho 

de 2013, e sobre o assunto acima referido, houve um lapso na redação na alínea a) do 

seguinte ponto: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propostas de Aprovação: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Autorizar o início de procedimento de concurso público, nos termos do artigo 130.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, para a “Atribuição do direito de 

Exploração do Edifício que integra o Espaço Cidade, na Freguesia e Concelho de 

Águeda”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A redação correta e a considerar é a seguinte: ----------------------------------------------------- 

Propostas de Aprovação: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Autorizar o início de procedimento de concurso público, nos termos do artigo 130.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos, para a “Atribuição do direito de 

exploração do Quiosque da Praça Dr. António Breda;--------------------------------------------- 

---------Propõem-se ainda a alteração da cláusula 5.ª do caderno de encargos: ----------- 

Onde se lia: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - A proposta deve ser submetida por transmissão eletrónica de dados, para o 

endereço geral@cm-agueda.pt, dela devendo constar, sob pena de exclusão, os 

seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Proposta com a indicação dos espaços que o concorrente se propõe manter, tendo 

por base as áreas definidas na planta anexa (anexo II). A manutenção deve ser 

efetuada de acordo com a orientação das normas de espaços verdes (anexo III), e o 

concorrente deve indicar os espaços que pretende manter considerando as cláusulas 

do caderno de encargos e respetivos anexos. ------------------------------------------------------ 

b) Memória Descritiva e Justificativa, com o número máximo de 5 páginas, em formato 

A4, que descreva e justifique a Proposta de Exploração e Utilização, acompanhada 

por todos os documentos que se entenda necessários para a sua compreensão. -------- 

Deve ler-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 - A proposta deve ser apresentada em formato digital CD-R, encerrada em 

sobrescrito fechado, em cujo o rosto se identificará o concurso – “Concurso Público 

para atribuição de direito de exploração do Quiosque da Praça Dr. Antonio Breda”, e a 

identificação do concorrente, dela devendo constar, sob pena de exclusão, os 

seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Proposta com a indicação dos espaços que o concorrente se propõe manter, tendo 

por base as áreas definidas na planta anexa (anexo II). A manutenção deve ser 

efetuada de acordo com a orientação das normas de espaços verdes (anexo III), e o 

concorrente deve indicar os espaços que pretende manter considerando as cláusulas 

do caderno de encargos e respetivos anexos. ------------------------------------------------------ 

b) Memória Descritiva e Justificativa, com o número máximo de 5 páginas, em formato 

A4, que descreva e justifique a Proposta de Exploração e Utilização, acompanhada 

por todos os documentos que se entenda necessários para a sua compreensão. -------- 

--------- Assim, propõem-se a retificação em próxima reunião de executivo” (proposta 

318/13). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a proposta que, 

parcialmente, 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, mediante aplicação de procedimento por 

Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 128º do Código dos Contratos Públicos, 

efetuado à associação Jangada de Pedra – Produção de Dança e Teatro, Lda., pelo 

valor de € 3.700,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.” (proposta 312/13).---------- 

--------- ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA ------------------------------------------- 

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

despacho do Senhor Presidente, datado de 14 de junho corrente, através do qual 

procedeu à adjudicação do “Concurso público para Fornecimento de Energia em MT e 

BTE a 10 (dez) Instalações Municipais”, à empresa Galp Power, SA, bem como, à 

aprovação da minuta do respetivo contrato (proposta 306/13).--------------------------------- 

--------- ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO --------------------------- 

 --------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta 

que foi presente ,aprovar a alteração da data de conclusão da prestação de serviços 

de elaboração do Plano Local de Promoção da Acessibilidade (PLPA), resultante da 

candidatura efetuada pelo município ao Programa RAMPA do Programa Operacional 
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Potencial Humano (POPH), de 30/06/2013 para 30/09/2013, sem qualquer alteração 

ao valor de adjudicação, comprometendo-se, o prestador dos serviços a finalizar as 

suas obrigações neste prazo (proposta 317/13) --------------------------------------------------- 

---------AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------APOIO À CONSTRUÇÃO DE CASA DE BANHO ADAPTADA ---------------------- 

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

da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, apoiar o agregado familiar de José António Ferreira Silva, de 12 

anos de idade e portador de deficiência motora congénita, consequência de Espinha 

Bífida, com um apoio pecuniário até ao valor máximo de 4.880,00€, ao qual será 

adicionado o IVA, de acordo com as faturas apresentadas, destinado a comparticipar a 

adaptação da casa de banho da sua habitação às suas necessidades físicas especiais 

(proposta 316/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

valor de 2.000,00€, a cada uma das juntas de freguesia, de Barrô e do Préstimo, pela 

organização de, respetivamente, o Fim-de-semana Radical, que vai decorrer nos dias 

20 e 21 de julho de 2013, e a organização de mais uma edição da iniciativa “Estás em 

Barrô…Mexe-te 2013”, que decorreu de 03 de maio a 02 de junho corrente (proposta 

303/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

juntas de freguesia de Recardães e Macinhata do Vouga apoios financeiros no valor 

de 1.470,00€ e 561,92€, respetivamente, destinados à organização da 5ª edição da 

quinzena cultural, nomeadamente a iniciativa "Encontros", que vai decorrer de 14 a 23 

de junho corrente e a mais uma edição da iniciativa "Macinhata em Acção”, que 

decorreu de 25 a 28 de abril passado (proposta 314/13).-----------------------------------------

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

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

Considerando o desenvolvimento desportivo e o interesse da atividade da associação 

para o panorama desportivo regional e nacional, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Desportivo Atlético de Recardães (DAR) um apoio financeiro 

no valor de 1.031,25€ para a organização da ação de carácter pontual “III Duatlo de 

Recardães” para a época desportiva 2012/2013, de acordo com o Contrato-Programa 

que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião (proposta 304/13).------------------------------------------------------------------------ 
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----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um 

apoio financeiro, no valor de 323,30€, à BARC - Associação Recreativa e Cultural da 

Borralha como comparticipação nos gastos que esta Associação assumiu com o 

fornecimento de lanches aos participantes nas iniciativas levadas a efeito no âmbito 

das comemorações do Feriado Municipal de Águeda, que ocorreram no dia 20 de 

maio de 2013, no Parque Souto do Rio (proposta 301/13).------------------------------------- 

---------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro 

Cultural de Barrô, um apoio financeiro, no valor de 687,50€, referente a uma 

candidatura adicional que esta associação apresentou, no âmbito do Código 

Regulamentar – Parte F2 - Associativismo Desportivo - para um apoio ao 

desenvolvimento desportivo da modalidade de pesca para a época desportiva 

2012/2013 (proposta 311/13) .--------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- CEDÊNCIA DE DIREITO DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES --------------------- 

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

aprovar o Protocolo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, que formaliza as condições de cedência dos direitos de 

utilização das instalações da Antiga Escola Primária da Freguesia de Macieira de 

Alcôba, propriedade do Município à munícipe Zulmira Maria Carvalhal Marques 

(proposta 305/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

aprovar a denominação de Viela do Fojo na Freguesia do Préstimo, nos termos da 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião (proposta 310/13). ------------------------------------------------------------ 

--------- ORÇAMENTO MUNICIPAL  ------------------------------------------------------------------- 

----------2ª REVISÃO PARA O ANO 2013  --------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª Revisão 

Orçamental para o ano 2013. --------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º 

da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal (proposta 320/13).------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO -------------------------- 
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--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, a requerimento da firma  

Habita Recardães – Investimentos Imobiliários, Lda., com sede no Lugar de Vale do 

Senhor, na Freguesia de Recardães, ao abrigo do artº. 87º do Decreto-Lei nº.555/99, 

de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 26/2010, de 30 de Março, e pela Lei 

nº.28/2010, de 2 de setembro, receber provisoriamente as obras de urbanização 

relativas à operação de loteamento sito no Lugar da Pele da Porca, na Freguesia de 

Recardães, a que corresponde o Processo nº 3/04, uma vez que foi emitido parecer 

favorável após vistoria às infraestruturas respetivas (proposta 300/13). -------------------- 

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

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

---------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO ----------------------------------------------------------- 

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

propostas que se transcrevem, nos precisos termos dos processos que foram 

presentes e se encontram arquivados 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, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, a decorrer por transmissão escrita e eletrónica de 

dados, 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 do artista 

Anselmo Ralph para espetáculo a realizar no âmbito do evento anual “AgitÁgueda” 

com consulta à empresa Formula de Sonho - Unipessoal Lda sendo que o preço base 

para a presente aquisição de serviços é de 17.000,00€ (dezassete mil euros)+ IVA.” 

(proposta 302/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------“ 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, 
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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 em serviços, nos termos e condições da presente 

Proposta e Caderno de Encargo, anexo, designada por aquisição de serviços para 

organização e dinamização do Projeto “Águeda – Férias em movimento”, 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 20º do Código de Contratos Públicos e alínea g) do n.º 1 

do artigo 115.º do mesmo diploma legal, com consulta a Bruno Ricardo Silva Ribeiro” 

(proposta 319/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

----------“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, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, a decorrer por transmissão escrita e eletrónica de 

dados, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 1 do artigo 20º, designada por 

prestação de serviços de Seguros de Acidentes Pessoais para atividades temporárias, 

para projetos a iniciar durante o ano de 2013”------------------------------------------------------- 

--------- INTERESSE MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO DE UM PRÉ-FABRICADO --------- 

---------CENTRO SOCIAL DE BELAZAIMA ----------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o interesse 

municipal da iniciativa de instalação de um pré-fabricado em madeira no logradouro 

das instalações do Lar da 3ª idade, cujo destino será o da exposição de trabalhos 

manuais dos idosos, bem como para iniciativas de caráter lúdico. ---------------------------- 

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

--------- AQUISIÇÃO DE TERRENOS ------------------------------------------------------------------ 

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

adquirir à firma Absolut Logistics, pela importância de 23.220,00€, um terreno sito em 

Arrancada do Vouga e aprovar o respetivo Contrato Promessa de Compra e Venda.--- 

---------DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA DE ÁGUA ------------------------------------------------ 

--------- Presente, a seguir, uma proposta, apresentada pelo Sr. Vereador Manuel 

Marques, no sentido do Municipio de Águeda rescindir a concessão do fornecimento 

domiciliário de água, oportunamente celebrada com a ADRA – Águas da Região de 
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Aveiro, voltando a Câmara a assumir essa incumbência, por considerar que, dessa 

forma, se defende melhor os interesses da população.-------------------------------------------

-------- Tecidas algumas considerações sobre o assunto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade voltar a abordar o assunto em próxima reunião. ---------------------------------- 

--------- Eram onze horas e trinta 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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