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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 5/21 EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021 

---------Aos trinta dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, realizou-se uma 

reunião Extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores  EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, PAULO 

ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL GAMA DUARTE e  

ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.--------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

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

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta da Sr.ª Vereadora 

Elsa Corga que se encontra de férias. -------------------------------------------------------------- 

---------PROTOCOLOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 378/21 - ACORDO PARA A CONSTITUIÇÃO DE 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES NO ÂMBITO DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO – ÁGUEDA --- 

--------Analisada a proposta 378/21 que foi presente e ouvidas as explicações que 

foram dadas pelo Sr. Presidente sobre o assunto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º do Código dos Contratos 

Públicos, conjugada com as alíneas c) e m) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea f) do n.º 1 

do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes entre os Municípios de 

Águeda e Aveiro, para a contratação em conjunto da Prestação de Serviços para a 

Elaboração de Projeto de Execução para a construção do Eixo Rodoviário Aveiro – 

Águeda (ERAA), nos termos da Minuta que foi presente e aprovada, faz parte 

integrante da referida proposta e encontra-se arquivada na Aplicação Informática junto 

à Agenda desta reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 

--------Eram onze horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da qual 

para constar se lavrou a presente ata que eu, Ercília Pires Gonçalves, redigi e 

subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------- 

5/21,2 2021-07-27


		2022-05-04T17:00:45+0100


		2022-05-05T14:23:49+0100




