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 ATA DA REUNIÃO NÚMERO 18/13 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2013 

 

 

--------- Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala de reuniões 

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

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------

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

VEREADORES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou, que no dia 

anterior, teve conhecimento que, após as Eleições Autárquicas, os Hospitais de 

Águeda e São João da Madeira vão ser devolvidos à Santa Casa da Misericórdia, 

proprietária dos mesmos. Acrescentou que teria sido mais curial se o Ministério da 

Saúde tivesse manifestado essa sua intenção, pois, lamentavelmente, não obstante 

todos os contatos estabelecidos e a entrega do abaixo assinado na Assembleia da 

República, ainda não foi emitida qualquer informação acerca do destino daquela 

unidade de saúde e, entretanto, assiste-se ao esvaziar de valências do Hospital e à 

retirada de equipamentos do Bloco Operatório. Disse, também, o Sr. Presidente, que 

no sentido de provocar uma resolução acerca das obras necessárias no Hospital de 

Águeda, endereçou ao respetivo Conselho de Administração um oficio a informar da 

possibilidade de se candidatar o projeto ao P.O. Centro que contempla equipamentos 

de saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que lamenta o que tem 

acontecido, porque, quando não se atende a 14 mil assinaturas e às muitas iniciativas 

tomadas pelos seus Autarcas, as coisas estão a correr muito mal. ---------------------------

-------- A seguir, o Sr. Presidente expressou o seu pesar pelo falecimento de 

Bombeiros na Serra do Caramulo e agradeceu o empenho de todos os que estiveram 
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envolvidos no combate ao incêndio, que se demonstraram inexcedíveis e da maior 

importância para que ele não atingisse Águeda, nomeadamente, os bombeiros. 

Louvou, ainda, a população da freguesia de Agadão, nas povoações de Póvinha, Foz 

e Vilamendo, que viram o fogo à porta e lutaram em coordenação com os bombeiros, 

com a maior empenho e bravura para o extinguirem. ---------------------------------------------

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que esteve com o 

Sr. Secretário da Administração Local na zona ardida, verificando-se que o cenário é 

deprimente e os prejuízos de grande vulto, tendo já sido tomadas medidas para que 

sejam repostas as canalizações ardidas na freguesia de Agadão. ----------------------------

---------O Sr. Vereador Jorge Almeida, que interveio a seguir, referiu-se, também, ao 

incêndio de Agadão, para sublinhar a bravura com que os Bombeiros, Equipas de 

Proteção Civil, GIP´S e população combateram as chamas, por todos manifestou o 

seu apreço e admiração, sublinhando a grande lição de cidadania que deram com a 

sua atuação. Louvou, também, a atuação dos funcionários municipais responsáveis 

pela Proteção Civil e pelos Recursos Florestais. ---------------------------------------------------

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Manuel Marques para perguntar porque é 

que a rua Dr. Pinho e Freitas não foi intervencionada em conjunto com as outras ruas 

do centro da cidade, o que tornaria aquela zona mais harmoniosa, tendo o Sr. 

Presidente informado que foi preciso atender à disponibilidade financeira na ocasião 

da candidatura que foi apresentada aos fundos comunitários, mas que a Câmara está 

atenta a qualquer outra hipótese de candidatura para intervir nas ruas envolventes à 

zona requalificada. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Manuel Marques lembrou que a 

Câmara, em devido tempo, elaborou um projeto para a remodelação e ampliação das 

urgências do Hospital de Águeda e manifestou a intenção de assumir os custos da 

componente nacional da candidatura apresentada para financiamento das obras, 

tendo questionado se, tendo em vista a disponibilidade demonstrada e o interesse da 

obras para a população do concelho, a Câmara não poderia assumir a execução e o 

pagamentos das obras necessárias. ------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Presidente informou que isso seria possível se o Ministério da Saúde 

tivesse definido as obras que se pretendia fazer e delegado na Câmara a competência 

para as executar, o que não aconteceu. --------------------------------------------------------------

--------- Neste período da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Manuel Marques 

perguntou porque é que a Extensão de Saúde de Travassô não foi comparticipada, 

tendo o Sr. Presidente informado que a comparticipação está assegurada através de 
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um protocolo que a Câmara celebrou com a Administração Regional de Saúde de 

Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Carla Jacinta para enaltecer a 

atuação dos Bombeiros nos recentes incêndios ocorridos no concelho. Referindo 

dificuldades várias com que aquela Associação se debate, sugeriu que a Câmara 

atribua àquela instituição, um apoio no valor de € 1.000,00. ---------------------------------- -

-------- O Sr. Vereador Brito Salvador, que usou da palavra a seguir, referindo-se à 

abertura da Festa do Leitão, pediu ao Sr Presidente que explicasse as suas palavras, 

que não haveria muita transparência na organização daquela festa. O Sr. Presidente 

explicou que não se referia ao modelo atual, pois agora, uma vez que a organização é 

da responsabilidade total da ACOAG, cabendo a Câmara a atribuição de apoio 

financeiro, todo o processo decorre com a maior lisura. -----------------------------------------

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

transitou em julgado o Acórdão do Tribunal Administrativo Central do Norte que julgou 

extinta a instância por inutilidade superveniente da lide da acção popular sob forma de 

recurso contencioso de anulação nº 132/2013, sendo autor Eleutério da Conceição 

Costa e outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------

--------- Neste período da reunião interveio o Sr. José Joaquim de Almeida Santos, 

residente em Belazaima do Chão, que comunicou existirem junto à sua habitação 

vários aviários, o que prejudica a qualidade de vida do local. Receando a construção 

doutros, que irão piorar a situação, solicita à Câmara que não autorize qualquer outra 

construção de aviários naquela zona. -----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara tomou nota do exposto. ----------------------------------------------------------- 

-------- No final do Período Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente, dado os 

compromissos inadiáveis que já tinha assumido, teve que se ausentar da reunião, 

passando a Presidir o Sr. Vice-Presidente, Jorge Almeida. -------------------------------------

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

--------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada 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. -----

--------- Esta resolução foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores João Carlos Gomes Clemente e Manuel Correia Marques, que não 

participaram 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 ---------------------------------------------------------------------------- 

----------TRABALHOS A MAIS, TRABALHOS A MENOS, SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou ratificar os seguintes Despachos exarados 

pelo Sr. Vice-Presidente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Espaço Multigeracional de Águeda ---------------------------------------------------------- 

--------- Datado de 22 de agosto último, que aprovou, relativamente à empreitada do 

Espaço Multigeracional de Águeda, o mapa de trabalhos a mais e a menos, de 

suprimento de erros e omissões n.º 1 e a prorrogação de prazo para execução dos 

trabalhos, elaborados nos termos dos artigos n.º 373.º, 374.º, 378.º e 379.º do Código 

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

---------Trabalhos a Mais a preços contratuais no valor de € 45.857,21; ----------------------

--------- Trabalhos a Mais a preços de acordo no valor de € 10.555,60; ----------------------

---------  Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões (encargo município 100%), no 

valor de € 1.666,66; ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos no valor de € 27.404,03; ----------------------------------------------

--------- Prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos, por um período de 60 

dias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aos valores mencionados será adicionado o IVA (proposta 424/13);.---------------

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Manuel Marques que apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------- 

--------- “Relativamente ao Ponto da Ordem de Trabalhos – Obras Municipais – 

Trabalhos a Mais, Trabalhos a menos, Suprimento de Erros e Omissões e prorrogação 

de Prazo – Espaço Multigeracional de Águeda, assim como as Minutas de Contratos 

Adicionais 1ª Empreitada e 2ª Empreitada da referida obra, (propostas 424/13, 425/13 

438/13 e 439/13), voto contra, porquanto desde o inicio da aquisição do imóvel, não ter 

sido dados esclarecimentos a que fins se destinava e qual a utilidade de tal 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Assim e no seguimento deste sentido de voto, verifico que da leitura das atas 

n.º 2 e n.º 11 do ano de 2012, respetivamente de 11 de Janeiro e 14 de Junho do 

mesmo ano, que contrariamente ao ocorrido, foi exarada uma votação por 

unanimidade relativamente à Alteração do Projeto, Abertura de Concurso e 

Constituição de Júri, e Aprovação das Propostas admitidas e respetiva Adjudicação de 

Obras, das respetivas Ordens de Trabalhos. --------------------------------------------------------
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--------- A minha votação expressa foi de não aprovação, ou seja votei contra os 

mesmos pontos das ordens de trabalhos. ------------------------------------------------------------

--------- Na ata seguinte não constatei o lapso de escrita de quem redigiu, tendo 

assinado sem reclamação dos mesmos pontos. ---------------------------------------------------

--------- Como agora constato tal fato requeiro que seja retificado o lapso e exarado em 

ata a presente reclamação, por ser de acordo com a realidade dos fatos ocorridos, e 

assim ficar em conformidade com a minha vontade expressa em voto.” -------------------- 

--------- Requalificação da E.B. 2, 3 de Valongo do Vouga --------------------------------------- 

---------Datado de 27 de agosto último, que aprovou o mapa de trabalhos a mais e 

menos, de suprimento de erros e omissões n.º 2, a prorrogação de prazo e os preços 

unitários dos trabalhos a mais a preços de acordo, referentes à empreitada 

Requalificação da E.B. 2,3 de Valongo do Vouga, elaborados nos termos dos artigos 

n.º 373.º, 374.º e 379.º do Código dos Contratos Públicos, sendo que:----------------------- 

---------Trabalhos a mais a preços contratuais: € 15.423,30; ------------------------------------ 

---------Trabalhos a mais a preços de acordo: € 90.358,64; ------------------------------------- 

---------Trabalhos a menos: € 192.613,65;------------------------------------------------------------- 

--------- Prorrogação de prazo: 60 dias. ----------------------------------------------------------- ----

--------- Aos valores referidos será adicionado o IVA (proposta 426/13). -------------------- 

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------ 

--------- TRABALHOS A MAIS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO --------------------------------  

--------- 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 22 de agosto último, que aprovou os preços unitários dos trabalhos a mais a preços 

de acordo, o mapa de trabalhos a mais n.º 2 e a prorrogação de prazo para execução 

dos trabalhos, referentes à empreitada do Espaço Multigeracional de Águeda, 

elaborado nos termos dos artigos n.º 373.º e 374.º do Código dos Contratos Públicos, 

sendo que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos a mais a preços de acordo: € 17.266,00; ------------------------------------- 

--------- Prorrogação de prazo: 60 dias; ----------------------------------------------------------------

--------- À importância referida será adicionado o IVA (proposta 425/13). -------------------- 

--------- MINUTAS DE CONTRATOS ADICIONAIS ------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, ratificar os Despachos do Sr. Vice-

Presidente que aprovaram as seguintes Minutas de Contratos: -------------------------------

--------Datado de 29 de agosto do presente ano, que procedeu à aprovação da minuta 

do 1º contrato adicional da empreitada de “Requalificação da EB 2, 3 de Aguada de 

Cima” (proposta 437/13). ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------.-
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-------- Datado de 29 de agosto do presente ano, que procedeu à aprovação da minuta 

do 1º contrato adicional da empreitada de “Requalificação da EB 2, 3 de Fermentelos” 

(proposta 440/13). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------

---------Datado de 29 de agosto do presente ano, que procedeu à aprovação da minuta 

do 1º contrato adicional da empreitada do “Espaço Multigeracional de Águeda” 

(proposta 438/13).-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Manuel Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Datado de 29 de agosto do presente ano, que procedeu à aprovação da minuta 

do 2º contrato adicional da empreitada do “Espaço Multigeracional de Águeda” 

(proposta 439/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Manuel Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------Datado de 30 de agosto do presente ano, que procedeu à aprovação da minuta 

do 2º contrato adicional da empreitada de “Requalificação da EB 2, 3 de Valongo do 

Vouga” (proposta 441/13.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------

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

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de 

revisão de preços provisória n.º 11 da obra de Requalificação da E.B. 2, 3 de Valongo 

do Vouga, processada nos termos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 

janeiro, no valor de € 1.500,00, ao qual será adicionado o IVA, adjudicada à empresa 

CIP – Construção, S.A. (proposta 442/13). --------------------------------------------------------- 

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

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

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, aprovar as propostas 

que a seguir se transcrevem, nos precisos termos dos processos que foram presentes 

e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião: ----

-----------Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica pela Exploração de 

Instalações Eléctricas --------------------------------------------------------------------------------------

---------“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 efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 
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da presente Proposta e Caderno de Encargos, em anexo, designada por Prestação de 

Serviços de Responsabilidade Técnica pela Exploração de Instalações Eléctricas, 

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 “ (proposta 427/13). -------- 

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------

---------Elaboração de Projeto de Execução de Polidesportivo em Relva Sintética --------

---------“ De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 68º 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 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, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto 

Regime Simplificado, de acordo com o previsto no artigo 128.º do Código dos 

Contratos Públicos, com a empresa “Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento, Lda.”, 

pelo valor de 4.275,00€ (Quatro mil duzentos e setenta e cinco euros) ao qual será 

adicionado o IVA.” (proposta 430/13). ----------------------------------------------------------------- 

-------- Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Manuel Marques. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Serviços para apresentação do workshop “Documentário Criativo”, no âmbito da 

Componente “C5. Animação e Dinamização Cultural do Parque”, do projeto “P4 

Incubadora Cultural de Agueda e Movimentos de Arte Recreio e Cultura de Águeda. --- 

---------“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 a Maria Cláudia Ribeiro de Vasconcelos Alves, pelo valor 

de € 4.065,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor” (proposta 443/13).------------------

----------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------

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

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

Prémio Escolar Câmara Municipal de Águeda para melhores alunos das Escolas 

Secundárias Adolfo Portela e Escola do Ensino Básico professor Artur Nunes Vidal, 

em Fermentelos aos alunos abaixo identificados: --------------------------------------------------

--------- ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA --------------------------------------------
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--------- Ensino Básico – Ana Catarina Ribeiro C. Ferreira Marques; --------------------------

--------- Ensino Secundário – Joana de Beir Oliveira -----------------------------------------------

--------- (proposta 428/13). -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ESCOLA DO ENSINO BÁSICO PROFESSOR ARTUR NUNES VIDAL -----------

--------- Tatiana Baptista Pinheiro (proposta 431/13). ---------------------------------------------- 

--------- PUBLICIDADE (MATERIAL PROMOCIONAL ) ------------------------------------------

--------- PINS E EMBLEMAS  ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, conforme o disposto na 

alínea j) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, proceder à venda de pins metálicos 

vitrificados e emblemas para capa de estudantes, ambos com o brasão do concelho, 

pelo preço unitário de € 1,00 e € 2,00, respetivamente (proposta 429/13). --------------- 

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

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

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

da alínea b) do nº4, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e de acordo com o artigo 4.º/C6 

e a alínea d) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, isentar do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxas os alunos com 

necessidades educativas especiais e com carências económicas, devidamente 

comprovadas, do Agrupamento de Escolas de Águeda integrados no projeto “Dá-me 

Asas” (proposta 432/13). ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Analisadas as propostas que foram presentes e se encontram arquivadas na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir os seguintes subsídios: -------------------------------------------------------

--------- À Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de Terceira 

Idade – AFA, um apoio até ao montante de € 6.923,28, nos precisos termos do 

protocolo que foi presente e aprovado (proposta 435/13). ---------------------------------------  

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

reunião por se considerar impedido nos termos legais. ------------------------------------------  

---------À Associação Cultural de Surdos de Águeda, um apoio até ao montante de € 

3.010,00, nos precisos termos do Protocolo que foi presente e aprovado (proposta 

436/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

foi presente referente ao projeto “100 (Des)Empregados” inserido no Programa 

Juventude Ativa, salvaguardado a alteração da empresa/Instituição acolhedora do 
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jovem Artur Nolasco (proposta 444/13). --------------------------------------------------------------

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

-------- RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO ------------------------------

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

requerimento de Maria Graziela Oliveira Carvalho Simões e Outros, residente na Rua 

dos Talhos, no lugar do Brunhido, na freguesia de Valongo do Vouga, ao abrigo do art. 

87º. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 

26/20101, de 30 de março e pela Lei nº.18/2010, de 2 de setembro, receber 

definitivamente as obras de urbanização do loteamento urbano, titulado pelo alvará nº. 

04/2006, (Proc.º nº. 8/05) sito lugar de Vales, na freguesia de Segadães, uma vez que 

na sequência da vistoria efetuada a todos os trabalhos relativos à rede viária, às águas 

pluviais e aos arranjos exteriores, se concluiu que os mesmos se encontram 

concluídos e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer quanto ao modo 

como os trabalhos se encontram executados (proposta 433/13). ------------------------------ 

--------- Seguidamente, analisado o requerimento apresentado por Jorge Manuel Neves 

Almeida, residente na rua Prof. Dr. Egas Moniz, na freguesia de Águeda, a Câmara 

deliberou por unanimidade, ao abrigo do art. 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. 

18/2010, de 2 de setembro, receber definitivamente as obras de urbanização do 

loteamento urbano, titulado pelo alvará nº. 5/04, (Procº. nº. 5/01) sito no lugar de Vale 

das Figueiras, na freguesia de Valongo do Vouga, uma vez que efetuada a vistoria às 

infraestruturas de arranjos exteriores, rede viária e águas pluviais, se verificou que as 

mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nada havendo a opor à forma 

como foram efetuadas (proposta 434/13). ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

os apoios financeiros constantes da proposta que foi presente e se encontra arquivada 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, destinados a comparticipar 

despesas efetuadas no âmbito da iniciativa “Carnaval Fora d’Horas” 2013------------------ 
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--------- PROGRAMA JUVENTUDE ATIVA ----------------------------------------------------------

--------- PROJETO “100 (DES)EMPREGADOS  --------------------------------------------------------------- 

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

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

desta reunião, conceder um apoio financeiro às Juntas de Freguesia que se 

encontram mencionados na referida proposta e nas condições também exaradas na 

mesma (proposta 446/13). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes 

propostas nos precisos termos dos processos que estiveram presentes e se 

encontram arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião:---------- 

--------- REALIZAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO – AGUADA DE CIMA E ESPINHEL --------------------------- 

---------“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-

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 aquisição de serviços 

para a realização de dois circuitos de transportes escolares do 1º ciclo do ensino 

básico – Aguada de Cima e 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 Rodoviária da Beira Litoral, 

S.A.”(proposta 447/13).------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- APRESENTAÇÃO DE UM CONCERTO MUSICAL DA BANDA NOISERV, NO 

ÂMBITO DA COMPONENTE “C5. ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL DO 

PARQUE”, DO PROJETO “P4 INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA E 

MOVIMENTOS DE ARTE RECREIO E CULTURA DE ÁGUEDA -----------------------------

---------“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-

Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 
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Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, mediante aplicação de um 

procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no  artigo128º, do Código dos 

Contratos Públicos efetuada a Criasons Cultural Management, pelo valor de 2.000 € 

isentos de IVA” (proposta 448/13). ---------------------------------------------------------------------

--------- Eram onze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-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. Vice-

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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