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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 2/22, EXTRAORDINÁRIA, DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 

 

--------Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

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

FERNANDES DE ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores MARLENE 

DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, DANIELA 

ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e 

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

--------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA 

FONSECA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------FALTAS – Foi deliberado justificar a falta dada pelo Sr. Vereador EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS que se encontra fora do país em representação do 

município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 228/22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO/ÁGUEDA (PROCESSO 

AM/DAF/SERV-012/22) - APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E SUA 

ORDENAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ------- 

--------Nos precisos termos da proposta que foi presente, em cumprimento do disposto 

no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, e para os efeitos previstos na alínea 

f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, tendo em conta o descrito na Ata n.º 7 do respetivo Júri 

do Concurso, datada de 8 de junho de 2022, aprovar todas as propostas admitidas e 

sua ordenação, e adjudicar a Aquisição de Serviço para a elaboração do projeto de 

execução do Eixo Rodoviário Aveiro/Águeda, à empresa Ripórtico Engenharia 

Limitada, pelo valor contratual de 793.477,90€ (setecentos e noventa e três mil, 

quatrocentos e setenta e sete euros, e noventa cêntimos), ao qual será adicionado o 

IVA à taxa legal em vigor, sendo este valor repartido pelo Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes (AEA) em conformidade com o quadro que consta da proposta em 

analise, da qual faz parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 

------- De igual modo foi aprovada a minuta do contrato da aquisição de serviços em 

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

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

2/22,2 2022-06-08



 

 2 

------- Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador Luís Pinho colocou algumas 

questões, que o Sr. Presidente esclareceu, tendo o Sr. Vereador referido que se trata 

de uma obra importante para a população e que, por isso, se deve colocar todo o 

empenho na sua rápida execução. ------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que, considerando que a empresa a quem foi 

adjudicado o trabalho em causa foi a que apresentou o preço mais baixo, espera que 

esse não tenha sido o critério principal para a tomada dessa decisão porque, na sua 

opinião, o que se pretende é que a firma adjudicatária reúna as condições necessárias 

para levar a efeito o projeto em causa. -------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que a firma era conhecida, que era tida como 

cumpridora e que, embora fosse a que apresentou o mais baixo preço não se pode 

considerar que seja um preço anormalmente baixo, além de que todo o processo foi 

desenvolvido nos termos do Caderno de Encargos que foi aprovado e disponibilizado 

aos concorrentes e que o Júri do concurso foi nomeado, e é formado por técnicos, não 

havendo qualquer intervenção política no procedimento.--------------------------------------- 

-------Eram dezoito horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes 

Duarte da Fonseca, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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