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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2013 

 

--------- Aos vinte e cinco dias de julho de dois mil e treze, na sala de reuniões do 

Edifício dos Paços do Concelho, 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, MANUEL CORREIA MARQUES, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, 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 ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. ----------------------------------------- 

--------- 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 referiu ter 

procedido à entrega na Assembleia da República da petição “Pelo Hospital de Águeda 

e melhor saúde na região”, no dia 18 de Julho. Informou da inauguração, amanhã, da 

pista medicalizada, “Pista Check-Up” que se pretende venha a ser um projeto com 

impacto na saúde pública, que a Câmara Municipal de Águeda disponibiliza aos seus 

munícipes no sentido de estimular a prática de exercício físico e a autoavaliação 

preventiva do estado de saúde dos utilizadores, através da colocação de vários 

equipamentos de autoavaliação e painéis informativos ao longo do circuito pedestre. 

Informou, ainda, da apresentação, no próximo sábado, das várias intervenções de 

requalificação efectuadas junto ao Rio. --------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Manuel Marques, que interveio a seguir, colocou a questão se 

está prevista a manutenção de uma passagem pedonal, aquando das obras previstas 

para a ponte sobre o Rio Águeda, tendo o Sr. Presidente informado que será 

acautelada a passagem para peões. ------------------------------------------------------------------

---------- Prosseguindo este ponto das informações, a Sra. Vereadora Carla Jacinta 

comunicou que lhe têm chegado informações sobre atrasos na apreciação de 

processos de obras particulares, o que tem prejudicado os munícipes, tendo o Sr. 

Presidente informado que houve um atraso devido à publicação da Revisão do Plano 

Diretor Municipal mas que, entretanto, essa situação já está normalizada. -----------------

--------- De seguida, a mesma Sra. Vereadora referiu a confusão com que os munícipes 

15/13,1 2013-08-01



 2 

se defrontam sempre que pretendem plantar árvores e sugeriu que a Câmara 

divulgasse informação acerca das zonas que são possíveis de florestar e das espécies 

arbóreas que se podem plantar em cada uma delas. --------------------------------------------- 

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

-------- Na continuação dos trabalhos, o Executivo tomou conhecimento da Ata da 

reunião nº14/13, que não se realizou por falta de quórum. -------------------------------------- 

--------- No que se refere à Ata da reunião nº 13 realizada a 4 de Julho, a mesma foi 

aprovada por unanimidade, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi 

disponibilizada aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a documentação 

referente a esta reunião. Relativamente a esta Ata, o Sr. Vereador Manuel Marques 

fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------- 

---------“Relativamente ao teor da redação da ata da reunião do executivo de 4.7.2013, 

dada a sua equivocidade e imprecisão, quanto à votação da minha proposta, referente 

ao fornecimento de água e saneamento, não traduzindo o ocorrido na respetiva 

votação, ou seja, a proposta apresentada pelo vereador Manuel marques , obteve um 

voto do mesmo e duas abstenções da Sra. Vereadora Jacinta de Almeida e do Sr. 

Vereador  brito Salvador e quatro votos contra da maioria do executivo. --------------------

--------- A proposta apresentada pelo Sr. Presidente obteve 6 votos, o do Sr. Presidente 

e demais Vereadores, e um voto contra do Vereador Manuel Marques.” -------------------- 

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

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

--------- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE JAFAFE ----------------------------

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio à Associação 

Desportiva e Cultural de Jafafe, no valor de € 136,70, para a organização do II Torneio 

de Futsal, de acordo com o Contrato-programa, que se encontra arquivado na 

aplicação informática, junto à agenda desta reunião (proposta n.º 353/13). ----------------

--------- GRUPOS PARTICIPANTES NA 10ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES 

DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi também, deliberado por unanimidade, atribuir aos grupos participantes na 

10ª edição das Marchas Populares 2013, um apoio financeiro no valor de € 3.020,00 

de acordo com o quadro, que foi presente (proposta n.º 354/13). -----------------------------   

--------- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO - BAIXO VOUGA  

--------- De seguida, foi deliberado por unanimidade, atribuir à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga, pela organização da 34.ª edição do 
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Grande Prémio de Ciclismo Abimota/Região de Aveiro, que ocorreu no dia 10 de 

junho, um apoio financeiro no valor de € 4.920,00 (proposta n.º 356/13). -------------------

--------- PROPOSTA DE ADESÃO – REDE CIDADES E VILAS DE EXCELÊNCIA ------- 

--------- A seguir a Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2013, que autorizou a adesão à Rede de 

Cidades e Vilas de Excelência (proposta n.º 371/13). -------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL E JUNTA DE VALONGO DO VOUGA - 

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

dos seguintes subsídios, para o pagamento de seguros de acidentes pessoais para os 

voluntários ligados à Prevenção e Combate a Incêndios (proposta 375/13): ---------------

--------- Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão – €1.549,40; -----------------

--------- Associação Humanitária Castanheirense – € 1.969,31; --------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – € 1.669,06. -------------------------------

--------- AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS -----------------------------------------------------------------

--------- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ---------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade 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: ----------

--------- “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, 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 Sra. Maria Flora Estima Simões.” 

(proposta 357/13) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “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, 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 
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Código dos Contratos Públicos com convite à Sra. Ana Maria de Melo Rodrigues.” 

(proposta 358/13) -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- “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 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 Sra. Sónia Raquel Soares 

Almeida.” (proposta n.º 359/13). ----------------------------------------------------------------------- 

--------- “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, 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 Sra. Ana Carina Ferreira do Carmo.” 

(proposta n.º 360/13) ---------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Continuando, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade as propostas que 

se transcrevem, nos precisos termos dos processos que foram presentes:------------------

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

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

/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 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, designada por 

Reconstrução, Reabilitação e Manutenção dos Passadiços e Estruturas de Madeira do 

Parque da Pateira, na Freguesia de Espinhel, 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 Framegas & Santos, Lda.” 

(proposta n.º 378/13) ---------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- “Conforme o previsto no artigo 75º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º 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 18º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de junho, e para os efeito s 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 

Reconstrução, Reabilitação e Manutenção dos Passadiços e Estruturas de Madeira do 

Parque da Pateira, na Freguesia de Óis da Ribeira, 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 Framegas & 

Santos, Lda. (proposta 379/13). ------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- GICA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vereador João Clemente, datado de 27 de junho de 2013, que autorizou a isenção 

do pagamento de taxas referentes à licença de ruído, no âmbito do Campeonato 

Nacional de Motocross, realizado no dia 30 de junho (proposta n.º 361/13). --------------- 

--------- AGRUPAMENTO MUSICAL DA TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA ------------------------ 

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

Vereador João Clemente, datado de 16 de julho de 2013, que autorizou a isenção do 

pagamento de taxas das licenças referentes ao evento Festa do Peixe, organizado 

pelo Agrupamento Musical da Tuna de Óis da Ribeira (proposta n.º 380/13). ------------- 

--------- PROTOCOLO --------------------------------------------------------------------------------------

--------- ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES CASTILHO - CENTRO PARA A 

QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL ------------------------------------------------------ 

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

assinatura do protocolo de parceria com a Escola Secundária Marques de Castilho, no 

âmbito da sua candidatura a Centro para a Qualificação e Ensino Profissional 

(proposta n.º 369/13). --------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES ------------------------ 

--------- De seguida, a Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª 

Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Elsa Corga, datado de 19 de julho de 2013, 
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que autorizou o Parecer Prévio Vinculativo, aprovou o Programa de Concurso, o 

Caderno de Encargos e o Júri proposto, referente ao Concurso público para 

adjudicação dos circuitos especiais de transportes escolares de alunos portadores de 

deficiência ou com necessidades educativas especiais em viaturas de aluguer, nos 

precisos termos do processo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação 

Informática, junto à agenda desta reunião (proposta n.º 381/13). ------------------------------

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

--------- RECEÇÃO DEFINITIVA – JOSÉ LIMA DE SOUSA MENDES ------------------------

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, a requerimento de José Lima 

de Sousa Mendes, residente na Rua Professor Diniz Pires, na freguesia de Travassô, 

ao abrigo do art.º 87º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de Março, e pela lei n.º 18/2010, de 2 de setembro, a 

receber definitivamente as obras de urbanização do loteamento urbano, titulado pelo 

alvará n.º 4/2005, sito em Travassô de Baixo, uma vez que, efetuada a vistoria às 

infraestruturas de arranjos exteriores, rede viária e drenagem de águas pluviais, esta 

mereceu parecer favorável (proposta n.º 363/13). -------------------------------------------------

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

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

parecer técnico emitido, deferir o pedido de aprovação do projeto de arquitetura para 

construção de um edifício, destinado a equipamento, na Rua António Silva Brinco, em 

Águeda, através de um requerimento em nome da Fundação Comendador António 

Soares de Almeida Roque e Família, processo de obras n.º 218/13, com sede na Rua 

da Escola, 16, em Aguada de Baixo, com dispensa do cumprimento da dotação de 

estacionamento, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 66º do 

Regulamento do PDM (proposta n.º 372/13). -------------------------------------------------------

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

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

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 04/07/2013, que aceitou a lista de erros e omissões 

aceites, aprovou a publicação do ficheiro de resposta aos erros e omissões, a 

alteração do template e a alteração do preço base, bem como o novo prazo de entrega 

das propostas, referente ao procedimento de Pavimentação de Vários Arruamentos 

nas Freguesias de Aguada de Cima e Barrô (proposta n.º 364/13). --------------------------

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

Sr. Presidente da Câmara, datado de 03/07/2013, que aceitou a lista de erros e 

omissões aceites, aprovou a publicação do ficheiro de resposta aos erros e omissões 
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e da peça escrita retificada, bem como a alteração do template, a alteração do preço 

base e o novo prazo de entrega das propostas, referente ao procedimento 

Repavimentação de Vários Arruamentos nas Freguesias de Macinhata do Vouga, 

Valongo do Vouga, Trofa e Lamas do Vouga (proposta n.º 365/13). --------------------------

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

despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara datado de 02/07/2013 o qual aprovou os 

seguintes mapa de trabalhos a mais e a menos n.º 3 e a prorrogação de prazo, 

referente à empreitada “Pavimentação e Repavimentação de Vias do Concelho – 3ª 

fase”: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a mais a preços contratuais: € 3.427,60 + IVA; -----------------------------

--------- Trabalhos a menos: € 3.033,40 + IVA; ------------------------------------------------------

--------- Prorrogação de prazo: 1 dia (proposta n.º 366/13). --------------------------------------

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara datado de 8 de julho de 2013, que aprovou a minuta do 3º 

contrato adicional da empreitada de “Pavimentação e Repavimentação de Vias do 

Concelho – 3ª Fase” (proposta n.º 370/13). ----------------------------------------------------------

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

Sr. Presidente, datado de 16 de julho de 2013, que aprovou a minuta da empreitada 

de “Repavimentação das Ruas do Vale da Erva, das Lapas, da Gandarinha e da Bela 

Vista, Freguesia de Águeda” (proposta n.º 376/13). -----------------------------------------------

--------- LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------

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

contra dos Senhores Vereadores Manuel Marque e Jacinta Almeida, aprovar a 

libertação de 30% da caução da obra de “Pavimentação e Repavimentação de Vias do 

Concelho – 2ª Fase”, nos termos da alínea 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 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 n.º 

367/13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA -------------------------------------------------

--------- De seguida, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a libertação da 

garantia bancária do Fornecimento e instalação de nove unidades de microprodução 

de energia elétrica, com recurso à tecnologia fotovoltaica, em recintos/edifícios da 

Câmara Municipal de Águeda, ao abrigo do contrato celebrado com a empresa Eurico 

Ferreira, S.A., uma vez que decorreu o prazo de 2 anos a contar da data de aceitação 
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provisória dos bens (proposta n.º 377/13). -----------------------------------------------------------

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

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

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

do Senhor Vereador Manuel Marques, ratificar os despachos do Sr. Presidente da 

Câmara, que aprovou as propostas apresentadas a concurso, autorizou a adjudicação 

de “Atribuição do Direito de Exploração de Restaurante e Bar do Largo do Botaréu 

/Praça 1º de Maio, Freguesia e Concelho de Águeda” a Zulmira Maria Carvalhal 

Marques o restaurante, (edifício C), e a Eduardo Renato Salgado, Carlos Renato 

Correia e Nuno Bernardino Reis Madaleno o bar (edifício B), e aprovou as minutas dos 

respetivos contratos, bem como, revogou a decisão de contratar, nos termos do nº 1 

do artigo 80º do CCP, conjugado, com b), nº 1 do artigo 79º do CCP, do edifício A 

(proposta n.º 368/13). --------------------------------------------------------------------------------------

--------- RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- “De acordo com o artigo 68.º, n.º 2, alínea a) 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 com o 

artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, propõe-se ao 

Executivo Municipal que delibere aprovar a abertura do procedimento concursal por 

tempo indeterminado, para o preenchimento de um posto de trabalho na 

carreira/categoria de Técnico Superior (Proteção Civil), destinado apenas a candidatos 

com uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, previamente 

estabelecida com a Administração Pública, nos termos do artigo 50.º e do artigo 6.º, 

n.º 4, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua redação atual, com vista ao 

desempenho das Atribuições/Competências/Atividades previstas no Mapa de Pessoal 

aprovado para o corrente ano.” (proposta n.º 274/13). --------------------------------------------

--------- ASSUNTOS URGENTES -----------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se revestem os mesmos, 

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e 

na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se inclua 

na Ordem de Trabalhos desta reunião os assuntos que se seguem, tendo todos os 

Membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de 

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

--------- OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------
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--------- ADIANTAMENTO----------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, corresponder ao 

solicitado pelo Chefe do Consórcio, Rosas Construtores, S.A., e proceder ao 

adiantamento de verba de € 343.500,00, para a 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 - 

Canal Secundário do Rio Águeda, correspondente a 30% do preço contratual, 

mediante prestação de garantia de idêntico valor, atendendo à justificação do 

consórcio de que o referido adiantamento tem como objetivo fazer face ao elevado 

investimento inicial com a aquisição de materiais, nomeadamente, colchões reno, 

rachão britado, geotêxtil e vigas pré-fabricadas, (proposta n.º 384/13). ----------------------

--------- VENDA AO PÚBLICO DE MATERIAL PROMOCIONAL -------------------------------

--------- De seguida a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a venda ao público 

do material promocional, presente na tabela, de acordo com os preços definidos na 

mesma apresentada e que se encontra arquivada na aplicação informática, junto da 

agenda desta reunião (proposta 385/13). ------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de 

protocolo com o Turismo do Centro de Portugal, acerca da venda à consignação de 

material promocional, no posto de turismo, de acordo com a minuta que foi presente e 

que se encontra arquivada na aplicação informática, junto da agenda desta reunião 

(proposta n.º 386/13). --------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- A seguir a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar a proposta que 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, em anexo, mediante aplicação de 

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

dados, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código de Contratos 

Públicos e de acordo com o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do referido 

Código, designada por aquisição de serviços de animação diurna e noturna a realizar 
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durante o evento anual “AgitÁgueda” com consulta à empresa WEE, Lda (World 

Entertainment Events). ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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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