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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 9/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 2015 

 

 

---------Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS. --------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO. ----------- 

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

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadora Paula Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente deu conhecimento da 

visita que efetuou, a convite da Federação Japonesa de Motociclismo, ao Museu da 

Honda, que abriga um acervo de 335 veículos e conta a história de mais de 60 anos 

da marca, e às instalações do respetivo circuito, na cidade de Motegi, no Japão, bem 

como à Câmara Municipal de Motegi. ----------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, o Sr. Presidente deu, também, algumas informações relacionadas 

com o Parque Empresarial do Casarão. -------------------------------------------------------------- 

---------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 desta reunião. -------------------------------------------- 

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

----------ABERTURA DE CONCURSO----------------------------------------------------------------- 

----------REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, DAS CARMELEIRAS DE 

CIMA, PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO ------------------------------------------- 
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---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 15 de abril de 2015, que aprovou a abertura de concurso 

público sem publicidade internacional, nos termos legalmente expostos na proposta de 

abertura de procedimento que foi presente, o projeto de execução, o programa de 

concurso e o caderno de encargos, bem como a constituição do Júri, delegando no 

mesmo todas as competências para a gestão do procedimento, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º do CCP (proposta 233/15).----------------------------------------------------------------- 

--------SUSPENSÃO DOS TRABALHOS------------------------------------------------------------- 

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

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

Vice-Presidente, datado de 09 de abril de 2015, através do qual aprovou a suspensão 

dos trabalhos, por um período de 29 dias a partir do dia 23/03/2015, da empreitada de 

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, adjudicada ao Consórcio Construções Europa Ar-Lindo, S.A. / 

Sonangil – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. (proposta 234/15). ------------- 

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

OMISSÕES-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA – INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES 

DE VAZÃO DA PONTE DOCAMPO, DA PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA E NO CANAL 

SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA “BY-PASS” EM ÁGUEDA ----------------------------------- 

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

os valores dos preços unitários dos trabalhos de suprimento de erros e omissões a 

preços de acordo, nos termos dos artigos 373.º, 377.º e 378.º do Código dos 

Contratos Públicos, discriminados na proposta que foi presente, referentes à 

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 – “By-Pass” em 

Águeda, adjudicada ao Consórcio Rosas /Monteadriano: -------------------------------------- 

----------Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços acordados (encargo do 

município a 100%) no valor de 108.016,11 € ao qual será adicionado o IVA; -------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o volume dos trabalhos a executar, 

autorizar a prorrogação do prazo para a conclusão da obra por um período de 60 dias 
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(proposta 244/15). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

---------CONSTRUÇÃO DO RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO 1º DE MAIO, EM 

MACINHATA DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------------- 

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

da vistoria efetuada à totalidade da obra, em que se verificou 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, aprovar a liberação de 30% da caução, da obra de 

Construção do Relvado Sintético no Campo 1º de Maio, em Macinhata do Vouga, nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto 

(proposta 241/15). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRA ----------------------------------------------------------- 

---------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CABEÇO, EM VALE DOMINGOS-------------------- 

---------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra de Pavimentação da Rua do Cabeço, 

em Vale Domingos, e verificando-se que a mesma se encontra concluída e na devida 

ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, indícios 

de ruína ou falta de solidez, pelas quais se possa responsabilizar a firma adjudicatária, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, definitivamente, a referida obra 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 (proposta 242/15). ------------------------------------------------------ 

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

-----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MACINHATA DO VOUGA – 

CONCLUSÃO----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vice-Presidente, datado de 24 de abril de 2015, através do qual procedeu 

aprovação da Minuta do 1º Contrato Adicional ao Contrato de Empreitada de 

Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga – Conclusão (proposta 

246/15). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------EDUCAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES NO 1.º CEB E PRÉ-

ESCOLAR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadora Elsa Corga, através do qual isentou a aluna Ana Clara Gomes Rodrigues, 

que frequenta o 1º Ciclo do Ensino Básico de Recardães, do pagamento da refeição 
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escolar, no âmbito de apoio social prestado às famílias carenciadas do concelho 

(proposta 235/15). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS AOS PARTICIPANTES NO CONCURSO 

INTERMUNICIPAL DE LEITURA - 2ª FASE -------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

no âmbito do Regulamento do Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, atribuir os apoios mencionados em listagem que 

foi presente e se encontra arquivada junto à Agenda desta reunião, num valor total de 

500,00€ (proposta 237/15). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------RELATÓRIO FINAL, PROPOSTA DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO 

DA DECISÃO DE CONTRATAR ----------------------------------------------------------------------- 

----------INTERVENCÕES EM EDIFICIOS PUBLICOS, MONITORIZACÃO E 

PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGETICA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO 

ÂMBITO DO PROJETO ASC (RUCI/PROJ A3P)1------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Presidente, datado de 20 de abril de 2015, o qual, dadas as 

circunstâncias excepcionais e urgentes, aprovou a não adjudicação, ao abrigo do 

previstos na al. b), do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, e a revogação da decisão de 

contratar a “aquisição de bens para intervenções nos edifícios públicos e 

monitorização com vista à promoção da eficiência energética, incluindo 

instalação/montagem no âmbito do projeto da Agência para a Sustentabilidade e a 

Competitividade (RUCI / Proj A3P1)”, nos termos das condições definidas nos 

documentos do processo que foram presentes e se encontram arquivados junto à 

Agenda desta reunião (proposta 240/15). ----------------------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------INTERVENCÕES EM EDIFICIOS PUBLICOS, MONITORIZACÃO E 

PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGETICA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO 

ÂMBITO DO PROJETO ASC(RUCI/PROJ A3P1)-------------------------------------------------- 

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

Presidente, datado de 21 de abril de 2015, através do qual autorizou, dadas as 

circunstâncias excepcionais e urgentes, a abertura de novo procedimento referente 

“Proposta para celebração de contrato de aquisição de bens para intervenções nos 

edifícios públicos e monitorização com vista à promoção da eficiência energética, 

incluindo instalação/montagem no âmbito do projeto da Agência para a 
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Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI / Proj A3P1)” nos termos e condições 

definidas nas peças de procedimento que se encontram arquivadas junto à Agenda 

desta reunião (proposta 236/15). ---------------------------------------------------------------------- 

-----------REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO ----- 

-----------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS--- 

-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a decisão de 

abertura de Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de 

Serviços de Limpeza em instalações Municipais, efetuada mediante a proposta de 

aprovação n.º 211 de 07 de abril de 2015, em virtude da mesma não submeter a 

autorização de parecer prévio vinculativo, conforme previsto nos nºs 5 e 12 do artigo 

75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (proposta 250/15). --------------------------- 

---------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E DESPACHO DE 

ADJUDICAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FIBRA, NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO SAMA----------------------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado 13 de abril de 2015, o qual aprovou 

todas as propostas admitidas e adjudicou o contrato para o “Fornecimento e 

Instalação da Rede de comunicações em fibra, no âmbito das Candidaturas ao SAMA 

– Operação 37212 (2.ª Fase), entre o edifício da Câmara Municipal e 21 Postos de 

Atendimento situados nos locais onde funcionam, ou funcionavam, as Sedes das 

Juntas de Freguesia, e o Posto da Atendimento de A-dos-Ferreiros”, à empresa 

Wavecom-Soluções Rádio, SA, pelo valor global de 396.152,44 €, ao qual será 

adicionado o IVA (proposta 239/15). ------------------------------------------------------------------ 

----------MINUTA DO CONTRATO ---------------------------------------------------------------------- 

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

FIBRA, NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS AO SAMA----------------------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado 24 de abril de 2015, o qual aprovou 

a minuta do contrato de Fornecimento e Instalação da Rede de comunicações em 

fibra, no âmbito das Candidaturas ao SAMA – Operação 37212 (2.ª Fase) (proposta 

248/15). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL ------------------------------------------------------------ 

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

9/15,1 2015-04-29



 6 

----------ORQUESTRA FILARMÓNICA 12 DE ABRIL + JORGE PALMA --------------------- 

----------”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 n.º 

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 Serviços para realização 

do espetáculo da "Orquestra Filarmónica 12 de Abril + Jorge Palma" no âmbito do 

AgitÁgueda 2015, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo 

com o regime previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 

Públicos, em conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com 

convite à Sociedade Recreativa e Musical 12 de Abril, NIF n.º 501 638 172” (proposta 

243/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES 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 artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto no artigo 2.º, em conformidade com o 

artigo 4.º da Lei n.º 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 Aquisição de Serviços de 

Limpeza em Instalações Municipais, mediante aplicação de procedimento, por 

Concurso Público com Publicidade Internacional, de acordo com o previsto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 16.º, bem como na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP 

(proposta 251/15).------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----------CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA ------------------------------------------ 

----------CONCESSÃO CANTINA MUNICIPAL LEVANTAMENTO DE GARANTIA 

BANCÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao 

cancelamento da Garantia Bancária NOO369159 do Banco Espírito Santo, 

apresentada pela empresa ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA, 

como caução para o cumprimento da adjudicação do fornecimento de refeições aos 

alunos do 1º CEB e crianças do pré-escolar do concelho, atendendo a que ocorreu o 

cumprimento integral do contrato, celebrado em 29 de agosto 2011, por um período de 

3 anos (proposta 238/14). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista os serviços prestados, em apoio dos serviços municipais, durante o ano 2014, 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, que acarretou 

despesa para a Associação, nomeadamente através do reforço do abastecimento de 

água às populações do concelho no período do verão, na prevenção e apoio a provas 

desportivas entre outras, no corte de árvores que põe em perigo a população, no 

serviço de apoio com auto-escada, lavagem de ruas, estradas e espaços públicos, a 

disponibilização de autotanques e motorista para, com recurso à água do rio e em 

articulação com a Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública da autarquia, 

procederem à rega de muitos espaços verdes, etc., atribuir à referida Associação 

Humanitária, um subsidio extraordinário no valor de 18.402,69€, atendendo à 

relevância e custo dos serviços prestados (proposta 245/15); --------------------------------- 

----------ACÇÃO SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------- 

----------SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO----------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as doze candidaturas 

ao Subsídio ao Arrendamento indicadas pela Técnica de Serviço Social do Municipio, 

nas condições constantes da tabela anexa à proposta que foi presente, sendo que o 

apoio proposto terá retroativos à data da entrega das candidaturas e terminarão todas 

no mês de dezembro de 2015 (proposta 247/15). ------------------------------------------------ 

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

----------PARECER ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA CHAMINÉ DE TIJOLO DA 

CERAMICA PRIMOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisado o requerimento que foi presente acerca da preservação da chaminé 

de tijolo da antiga Cerâmica Primor foi deliberado, por unanimidade, face às dúvidas 

suscitadas retirar o assunto. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, ROSA 
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SILVANA SÁ MARINHEIRO, Técnica Superior Jurista redigi e subscrevo juntamente 

com o Sr. Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------  
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