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ATA NÚMERO 1/16 EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

---------Aos dezanove dias de Fevereiro de dois mil e dezasseis, 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,  LUÍS MIGUEL MARQUES 

VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE,  EDSON CARLOS VIEGAS 

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

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.---------- 

---------Eram dez horas  quando o Sr. Vice-Presidente declarou aberta a reunião.--------- 

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

-----------CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR COM A UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO – RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS PARA A ESCOLA SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA E GESTÃO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 114/16) ---------------------------- 

----------Presente uma proposta através da qual é dado conhecimento de que estão 

reunidas as condições necessárias para a celebração e sucesso do contrato de 

comodato a celebrar com a Universidade de Aveiro, Instituto Público, com vista a 

adaptar o prédio designado por ”blocos de Residências para Oficiais”, situado na 

Rua Comandante Pinho e Freitas, na cidade de Águeda, em Residências 

Universitárias para utilização dos alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Considerada a situação, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

da deliberação da Assembleia Municipal, e dos artigos 23.º, n.º 2, alíneas d) e i), 

33.º, n.º 1, alínea r), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do 

respetivo contrato de comodato e os seus termos, que se encontra anexa à presente 

proposta e arquivada junto à Agenda desta reunião, e, posteriormente, submeter, ao 

abrigo do princípio da boa administração, a referida minuta para conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----------REGULAMENTOS --------------------------------------------------------------------------- 

-----------1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DE ÁGUEDA (PROPOSTA 115/16);----------------------------------------------------------------- 

-----------Analisada a reunião que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, uma vez que 
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estão reunidas as condições para o efeito, e tendo em vista o disposto na alínea k) 

do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprovar e submeter a apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, a 1ª Revisão do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, 

com a consequente republicação, que  se encontra em anexo à referida e proposta 

e ambas arquivadas na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião.----------- 

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

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

----------Analisados cada um dos processos que foram presentes e se arquivam na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas que a seguir se transcrevem, parcialmente, conceder parecer prévio 

vinculativo para as mesmas e autorizar as diversas contratações:-------------------------- 

----------PEQUENAS REPARAÇÕES / MANUTENÇÃO ESTABELECIMENTOS 

EDUCATIVOS - AGRUPAMENTO ESCOLAS ÁGUEDA SUL (PROPOSTA 116/16);- 

----------”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 artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.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 realização de obras 

de manutenção corrente dos estabelecimentos de educação associados ao 

Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, mediante aplicação de procedimento, por 

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

na alínea g) do n.º1 do artigo 115.º do CCP, com convite a José Américo Figueiredo 

Pinheiro, NIF n.º 183764404”-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------PEQUENAS REPARAÇÕES / MANUTENÇÃO ESTABELECIMENTOS 

EDUCATIVOS - AGRUPAMENTO ESCOLAS ÁGUEDA (PROPOSTA 117/16).-------- 

----------”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 artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

1/16,2 2016-02-16



 3 

dezembro, com  a aplicação do regime previsto no artigo 2º 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 realização de obras 

de manutenção corrente dos estabelecimentos de educação associados ao 

Agrupamento de Escolas de Águeda, mediante aplicação de procedimento, por 

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

na alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite a Arturo Segundo Freire 

Rivera, NIF n.º 176308563”.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Migue Oliveira.----------------------------------------------------- 

----------PEQUENAS REPARAÇÕES / MANUTENÇÃO ESTABELECIMENTOS 

EDUCATIVOS - AGRUPAMENTO ESCOLAS VALONGO VOUGA (PROPOSTA 

118/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------”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 artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.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 realização de obras 

de manutenção corrente dos estabelecimentos de educação associados ao 

Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, mediante aplicação de 

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

artigo 20.º do CCP e na alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite a Rui 

Alexandre Magalhães Almeida, NIF n.º 189006153”.------------------------------------------- 

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

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

-----------JUNTAS DE FREGUESIA------------------------------------------------------------------ 
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-----------MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - APOIO A JUNTAS / UNIÕES DE 

FREGUESIA (PROPOSTA 119/16);----------------------------------------------------------------- 

-----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente e tendo em 

vista  o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas r), ff) e ccc), e 25.º, n.º 1, alínea j), 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, conceder: -------------- 

---------1 - Um apoio no valor de € 200,00 (duzentos euros)/mês por cada posto de 

atendimento aberto, por cada uma das Juntas/Uniões de Freguesia do Concelho por 

força da adesão ao Programa Aproximar, estando previstos no máximo 21 postos de 

atendimento, num total de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros) – € 33.600,00;---

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

----------2 – Um computador por Junta/União de Freguesias, por força da adesão ao 

projeto SAMA, num total de 11 computadores a adquirir pela Câmara Municipal de 

Águeda;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------3 – Um apoio no valor de € 224,80 (duzentos e vinte e quatro euros e oitenta 

cêntimos) a cada uma das Juntas/Uniões de Freguesia, equivalente ao valor 

comercial de um telemóvel Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL livre e um Cartão de 

memória Micro sd 16gb +adaptador SD, para realização da georreferenciação das 

infraestruturas, num total de 2.472,80 €  (dois quatrocentos e setenta e dois euros e 

oitenta cêntimos);----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------4 – Relativamente ao ponto 1 os apoios previstos serão transferidos aquando 

da entrada em funcionamento dos Espaços Cidadão, prevendo-se que tal ocorra em 

maio de 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------5 - Relativamente ao ponto 2 os apoios previstos serão transferidos quando 

as respetivas Juntas/Uniões de Freguesia tiverem o projeto SAMA – Freguesias 

implementado;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------6 - Relativamente ao ponto 3 o apoio será transferido quando estiverem 

acordados os objetivos a cumprir pelas respetivas Juntas de Freguesias, ao nível do 

Sistema de Informação Georreferenciada (SIG).------------------------------------------------- 

---------Eram onze horas e quinze minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, 

vai ser assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Vice-Presidente e por mim, Ana Isabel 

Serrano da Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta 
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no final da reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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