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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 5/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2015 

 

 

---------Aos três dias de março de dois mil e quinze, realizou-se uma reunião da 

Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES 

VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. ---------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou aberta 

a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente que se encontrava a representar o Município na Green Business Week, 

que de decorre de 3 a 5 de março, no Centro de Congressos de Lisboa.. ------------------ 

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

----------Continuando os trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião 

anterior, 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 ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

revisão de preços provisória n.º 8 da empreitada de Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira 

e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Ponte do Campo e 

Ponte de Óis da Ribeira, no valor de 191,59 €, ao qual será adicionado o IVA 

(proposta 107/15). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- RESPOSTA AOS ERROS E OMISSÕES, APROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO 

DE NOVO TEMPLATE, DO FICHEIRO DE RESPOSTA AOS ERROS E OMISSÕES, 

DA PEÇA ESCRITA RETIFICADA E DA ALTERAÇÃO DO PREÇO BASE ----------

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

do Sr. Vice-Presidente, datado de 20 de fevereiro último, através do qual aceitou a 

resposta aos erros e omissões, aprovou a publicação de novo template, o ficheiro de 

resposta aos erros e omissões, a peça escrita retificada e a alteração do preço base 

da empreitada de Pavimentações e Repavimentações de Ruas no 
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Concelho – Regularização de Pavimentos com Deficientes Condições de Aderência 

em Aguada de Cima, Valongo do Vouga, Préstimo e Castanheira do Vouga, bem 

como aprovou, também, o novo prazo de entrega das propostas (proposta 108/15). --- 

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

----------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR ----- 

-------Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para a contratação dos respetivos serviços: -------------------------------------------------------- 

----------TÉCNICO SUPERIOR LICENCIADO EM COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA ---- 

----------”De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no artigo 6.º 

do Decreto- Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração do 

Senhor Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável 

e autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente proposta, 

caderno de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste 

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

dos Contratos Públicos (CCP) com convite ao Sílvia Maria Gonçalves Tavares, NIF 

n.º223869864, ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas 

na cláusula 10.ª do caderno de encargos“ (proposta 109/15). --------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso. ----------------------------------------------------- 

----------ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -------------------------------------------------------- 

----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 de 

12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço na área da assessoria de 

comunicação, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com 

o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do CCP e com convite a 

Revelation Status, Comunicação e Imagem, Unipessoal Lda. NIF n.º 513189700” 

(proposta 113/15). ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso. ------------------------------------------------------ 

----------COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE EMPREITADA EM PROJETO E EM 

OBRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------”De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 de 

12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para Coordenação de 

Segurança de Empreitada em Projeto e em Obra, mediante aplicação de 

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

do artigo 20.º do CCP com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º149/2012 de 

12 de julho, e em conformidade com alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com 

convite à empresa “Ansiarte Projectos & Construções Lda.”, NIF n.º 502 740 418” 

(proposta 116/15). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso.------------------------------------------------------- 

-----------MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS 

MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014 de 

12 de setembro, submete-se à consideração do Sr. Presidente propor 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, designada por Prestação de Serviços de Manutenção e Inspeção das 

Instalações de Gás em Edifícios Municipais, mediante aplicação de procedimento, por 

Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 20º do 

Código do Contratos Públicos e com consulta às seguintes entidades:---------------------- 

---------DUARTEGÁS, LDA; HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA, e 

ACESSORIGÁS – Instalações Técnicas, Lda” (proposta 117/15) ----------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Miguel Oliveira e Paula Cardoso. ---------------------------------------------------------------------- 

---------CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA CONCEÇÃO DO PROJETO 
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ESTRATÉGICO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA ÁGUEDA E DA REFORMULAÇÃO 

DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ÁGUEDA --------------------------------------- 

----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em 

anexo, designada por Prestação de Serviço de Consultadoria no âmbito da conceção 

do Projeto Estratégico Educativo Municipal de Águeda e da reformulação da Carta 

Educativa do Concelho de Águeda, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste 

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

com convite a Universidade de Aveiro, NIF n.º 501461108.” (proposta 118/15).----------- 

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

---------- RESPOSTA AOS ERROS E OMISSÕES DOS INTERESSADOS E  

RETIFICAÇÕES EFETUADAS AO CADERNO DE ENCARGOS, SEM ALTERAÇÃO 

DO PREÇO BASE INICIALMENTE DEFINIDO ---------------------------------------------------- 

---------FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÕES EM 

FIBRA, NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS SAMA – OPERAÇÃO 37212 (2ª FASE) -- 

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

despacho emitido pelo Sr. Presidente, datado de 23 de fevereiro último, no sentido de 

aceitar a resposta aos erros e omissões dos interessados, referentes ao processo de 

Fornecimento e Instalação da Rede de comunicações em fibra, no âmbito das 

Candidaturas ao SAMA – Operação 37212 (2.ª Fase) – RA/DAF/BENS-01/15, bem 

como as retificações efetuadas ao caderno de encargos, sem alteração do preço base 

inicialmente definido (proposta 110/15).-------------------------------------------------------------- 

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

-----------CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E O 

GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA (GICA) NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DE 

PRÁTICAS DESPORTIVAS------------------------------------------------------------------------------ 

-----------Seguiu-se a análise da proposta de parceria entre o Ginásio Clube de Águeda 

(GICA) e a Autarquia, com o objetivo de proporcionar aos colaboradores municipais a 

realização de atividades físicas durante o período de almoço, duas vezes por semana 

com aulas de “Indoor Cycling” (treino realizado numa bicicleta estacionária) e aulas de 

“Multi Fit” (treino cardiovascular de força e de flexibilidade), a um custo de 

30,00€/hora, num mínimo de 8 alunos por aula, incluindo a utilização da sala e 

respetivos equipamentos desportivos, a utilização dos balneários, bem como os 

honorários do professor. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerando o propósito de proporcionar a todos os seus funcionários 
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oportunidades para praticar atividades desportivas de forma regular com o intuito de 

combater o stress do dia-a-dia e contribuir para a prevenção de doenças 

cardiovasculares, contribuindo assim para hábitos de vida saudáveis, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato-programa a celebrar com o GiCA, que 

se encontra arquivado junto à Agenda desta reunião, e que tem por objeto a utilização 

do Pavilhão Multiusos daquela Associação para a realização de atividades físicas 

desportivas por parte dos colaboradores da Autarquia (proposta 111/15). ----------------- 

---------ISENÇÃO DE TAXAS - NÚCLEO ASSOCIATIVO DE ESTUDANTES DA 

ESTGA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador João Clemente, datado do dia 23 de fevereiro último, através do qual 

autorizou a isenção do pagamento das taxas referentes à licença especial de ruído, 

para o arraial académico, que o Núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Águeda realizou no passado dia 25 de fevereiro, nas suas 

instalações, sitas na Rua Comandante Pinho e Freitas, em Águeda (proposta115/15).- 

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

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

---------Presente a seguir, um requerimento através do qual a firma exploradora do 

estabelecimento de café, denominado “Chill In Café”, sito no Largo N.ª Sr.ª da Saúde, 

na Freguesia de Fermentelos, solicita o alargamento do seu horário de funcionamento 

para funcionar até às 4 horas, à sexta-feira, sábado e vésperas de feriado.---------------- 

---------Analisado o assunto a Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos 

Srs. Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso, deferir o requerido (proposta 

114/15). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - FUNDAÇÃO ISABEL DOMINGUES 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, por considerar que esta 

instituição desempenha, na área do Município, atividades de relevante interesse 

municipal, isentar a FUNDAÇÃO ISABEL DOMINGUES, com sede no Lugar de 

Pinheiro Manso, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, do pagamento da 

taxa referente à vistoria a efetuar com vista à obtenção da autorização de utilização do 

lar de idosos sito no referido Lugar de Pinheiro Manso que, conforme o estabelecido 

na Tabela de Taxas anexa ao Código Regulamentar do Município de Águeda, totaliza 

a importância de 85.00€ (proposta 112/15). -------------------------------------------------------- 

---------Eram dez horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, Ana Cristina 

Martins Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo, juntamente com o Sr. Vice-

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