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ATA NÚMERO 6/12 DO EXECUTIVO

REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2012

---------Aos quinze dias do mês de março de dois mil e doze, no Salão Nobre 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, MANUEL CORREIA MARQUES,

JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA e

BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. -----------------------------------------------------

---------Esteve presente para a secretariar, SILVIA LARANJEIRA MARTINS. --------------

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

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

--------- F'ALTA~ ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Foi deliberado justificar a falta dada pela Sra. Vereadora ELSA MARGARIDA

DE MELO CORGA. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- PERíODO ANTE~ DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------

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

VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto das informações , o Sr. Presidente principiou por comunicar como

decorreu a sua deslocação a Valência, onde participou em diversos eventos realizados

(reuniões, feiras e visitas temáticas) no domínio da energia, ambiente e construção

sustentáveI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Comunicou , também, o Sr. Presidente, que a Câmara, neste momento, está

envolvida num projeto de edificação de uma casa em que serão empregues, quase

exclusivamente produtos fabricados no concelho de Águeda. O objectivo será

apresentar a obra na Tektónica e depois deixá-Ia exposta em Águeda. --------------------

--------- A seguir , o Sr. Presidente comentou a colocação da 1ª pedra para a

construção de um hotel em Águeda, o que será uma mais valia para o concelho e

congratulou-se com a publicação do Plano Director Municipal que vai ser muito útil

para o concelho e vai permitir resolver alguns problemas que se encontram pendentes,

tanto de empresas como de munícipes. -------------------------------------------------------------

---------- A seguir , usou da palavra o Sr. Vereador Brito Salvador solicitando informação

sobre a ligação Aveiro -- Águeda, respondendo o Sr. Presidente de que tinha havido

uma reunião com as Estradas de Portugal onde foi referido que seria para lançar a
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obra a financiamento comunitário. ----------------------------------------------------------------------

-------- Retomando a sua intervenção, o Sr. Vereador Brito Salvador perguntou que

tinha havido algum desenvolvimento relativo ao encerramento da Linha do Vouga , ao

que o Sr. Presidente respondeu não ter conhecimento de qualquer desenvolvimento

relativamente a essa matéria. ---------------------------------------------------------------------------

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

-------- Na continuação dos 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. ---------------------------------

--------- A~~Oc:IAç:ê)E~ DIVER~A~ -------------------------------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COOPERACÃO ----------------------------------------------------------

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

nos termos do Protocolo que foi presente e aprovado, atribuir aos alunos da Escola

Superior de Tecnologia e Gestão, para acesso à Piscina Municipal, um desconto de

25% das tarifas estabelecidas na tabela de taxas , em regime livre , e 10% na

mensalidade da Escola de Natação (proposta 118/12); -----------------------------------------

--------- APOIOS F'INANCEIROS ------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Associação

Humanitária Castanheirense um subsídio no valor de 15.000,00€, destinado a

comparticipar a aquisição de uma viatura de combate a incêndios, marca Man 19.403

(proposta122/12); --------- ----------- ----------- ------ ------ ------ ------ ------------- ------- ----------- ----

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Associação

Desportiva e Cultural de Pedaçães , um subsídio no valor de 2.750,00€ destinado a

comparticipar a aquisição de um prédio, pelo valor de 11.000,00€, tendo sido

apresentado um Contrato-Promessa de Compra e Venda da transacção. -----------------

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, revogar a deliberação tomada

sobre apoio concedido para aquisição de terreno, em reunião realizada em

04.09.2008, uma vez que, nessa altura, o negócio não se concretizou . --------------------

--------- AQUI~Iç:ÃO DE BEN~ E ~ERVIç:O~ -------------------------------------------------------

--------- PARECER PRÉVIO F'AVORÁVEL -----------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou as propostas apresentadas e
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deliberou , por unanimidade, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei

n.º 169199 , de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11

de janeiro, e conforme o previsto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011 , de 30 de

dezembro, que estabelece o Orçamento Geral de Estado para 2012, conferir parecer

prévio favorável e autorização para as contratações que a seguir se indicam, nos

termos das propostas, dos Cadernos de Encargos e Programas de Concurso que se

encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião: ---------

-------- Agenciamento de artista "mesa" (proposta 119/12); --------------------------------------

-------- Fornecimento de instalação elétrica no Jardim Conde Sucena (proposta 120/12);

-------- Ligação de Baixa Tensão (baixada para o quadro para ligações eventuais a

instalar no Jardim Conde Sucena, em Águeda (proposta 125/12); ---------------------------

--------- Prestação de Serviços de Técnico Superior para a área financeira (proposta

145/1 2); -------- ------ ------ ----- ------ ------ ----- ------ ------- ----- -------- ----- ------ ------ ------ ------ -------

--------- Prestação de Serviços de Técnico Superior para a área de Recursos Humanos

(proposta 146/1 2); ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prestação de Serviços de Técnico Superior para a área jurídica (proposta

141'/12); -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL GENÉRICO PARA AQUISiÇÕES ATÉ AO

MONTANTE DE 5.000,00€ ------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, analisada a proposta que foi presente e se encontra arquivada

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou , de acordo

com o previsto no artigo 26.º da Lei n.º 64 - B/2011 , de 30 de dezembro, no artigo 35.º

da Lei n.º 12-A/2008, de 21' de fevereiro e, à semelhança dos critérios propostos na

Portaria n.º 9/2012 , de 10 de Janeiro, emitir parecer genérico favorável à celebração

de contratos de aquisição de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante

anual de 5.000,00€, sem IVA, a contratar com a mesma contraparte e o trabalho a

executar se enquadre numa das seguintes situações: -------------------------------------------

--------- Ações de formação que não ultrapassem 132 horas; -----------------------------------

--------- Aquisições de serviços cuja execução se conclua no prazo de 20 dias, a contar

da data da notificação da adjudicação (proposta 143/12): ------------------------------ -------

--------- Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs.

Vereadores Manuel Marques, Carla Jacinta e Brito Salvador, tendo o Sr. Presidente

usado o seu voto de qualidade. ------------------------------------------------------------------------

--------- AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DIDÁTICO PARA CENTROS

ESCOLARES - BARRÕ, BORRALHA, FERMENTELOS, E FERNANDO CALDEIRA ---
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--------- Seguidamente, nos termos da proposta que se encontra arquivada na

Aplicação Informática junto a á Agenda desta reunião e de acordo com o Caderno de

Encargos que foi presente e aprovado e que , também se arquiva, a Câmara deliberou ,

por unanimidade, promover a abertura de um concurso público com publicidade

internacional, para a aquisição do mobiliário e material didático identificados no

processo, destinados aos seguintes estabelecimentos escolares (proposta 144/12): ----

--------- Elorralha; ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Elarréí; -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- FermenteIos; ------ ------ ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ----------- -------- ------ ------ ---

--------- Fernando Caldeira E.E3.1 ; -----------------------------------------------------------------------

--------- Fernando Caldeira E.E3. 2,3; --------------------------------------------------------------------

--------- RECECÁO DEFINITIVA DE OElRA MUNICIPAL ---------------------------------------

---------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra 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 de falta de solidez pelas quais se

devam responsabilizar a firma adjudicatária, a Câmara deliberou , por unanimidade,

receber, definitivamente, a obra de "Execução de saneamento da parte ocidental da

zona de Águeda - Rede de Saneamento em Recardães (2ª fase) - saneamento na

Póvoa das Laceiras e Crasto, Freguesia de Recardães" 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

121/12); --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ADJUDICACÁO DE OElRA MUNICIPAL ----------------------------------------------------

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou , por unanimidade, de acordo

com a proposta que foi presente e se arquiva na aplicação Informática junto á Agenda

desta reunião, ratificar os Despachos do Sr. Presidente, datados de 05 do corrente

mês de Março, através dos quais adjudicou a empreitada de Construção do Edifício

ProÁgueda - ITARC , á empresa J.A.M.O. - Construção e Engenharia Civil , Limitada,

pelo montante de 74.989,84€ e aprovou a respectiva Minuta do Contrato a celebrar

(proposta123/12); --------- ----------- ----------- ------ ------ ------ ------ ------------- ------- ----------- ----

--------- RETIFICACÁO DE DELlElERACÁO - CONSTRUCÁO DO RELVADO

SINTETICO NO CAMPO 1° DE MAIO EM MACINHATA ----------------------------------------

--------- Continuando a reunião , a Câmara deliberou , por unanimidade, de acordo com

o proposta, corrigir o deliberado na última reunião do Executivo Municipal acerca da

Construção do Relvado Sintético no Campo 1.° de Maio, em Macinhata do Vouga,
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uma vez que o que se pretendia, para a execução da obra , era proceder à abertura de

um concurso publico sem publicidade internacional e não com publicidade

internacional , conforme consta da referida deliberação (proposta 124/12). ----------------

--------- F'FlCllrE:e:ç:tíCl e:1\f1L. -----------------------------------------------------------------------------

--------- EQUIPAS DE INTER\fENCÃO PERMANENTE RENO\fACÃO DE

PROTOCO L.O -------- ------ ----------- ----------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ----------- -----

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

Sr. \fice-Presidente, datado de 06.02.2012, que aprovou o Protocolo que a Câmara vai

celebrar com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com a Associação Humanitária

dos Bombeiros \foluntários de Águeda, com vista ao "Enquadramento do Pessoal

destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanentes", (proposta 126/12) ; -----

--------- UFlBAe:lr II - INlrE:GFlAç:tíCl E:M F' FlClJ E:e:lrCl --------------------------------------------

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

Presidente, datado de 08 do corrente mês de março que autorizou a Câmara a

integrar-se no projeto designado FUTURE PROOF CITIES, criado no âmbito do

URBACT II, que se destina à constituição de parcerias entre cidades europeias e tem

como base o documento da candidatura, o qual foi presente e se encontra arquivado

na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião (proposta 127/12): ---------------

--------- UFlBAe:lr II - e:AN DIDAlrUFIA F'AFIA F'AFIe: E:FlIA -------------------------------------

--------- Prosseguindo a reunião , a Câmara deliberou , por unanimidade, ratificar o

Despacho do Sr. Presidente, datado de 08 do corrente mês de março , que autorizou a

Câmara a candidatar-se, nos termos do regulamento do URBACT II, a uma parceria

para o desenvolvimento do projecto designado por E4C: Skills for Innovative Cities,

nos termos da proposta que foi presente e se arquiva na Aplicação Informática, junto à

Agenda desta reunião (proposta 130/12). ------------------------------------------------------------

--------- F'AlrFlIMélNICl --------------------------------------------------------------------------------------

--------- PERMUTA DE TERRENO ----------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou , por unanimidade, permutar, com José da

Cruz Pereira , um terreno municipal sito em Miragaia, inscrito na Matriz Predial Urbana

sob o n.º 2798 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o

número 6249 , por um seu , sito no Casarão, Freguesia de Aguada de Cima, inscrito na

Matriz Predial Rústica sob o n.º 2200 e descrito na Conservatória do Registo Predial

de Águeda sob o n.º 6004. ------------------------------------------------------------------------------

----------- Ambos os terrenos encontram-se devidamente identificados na proposta que

foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta
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reunião (proposta 128/12). ------------------------------------------------------------------------------

--------- CEDÊNCIA DE TERRENO ---------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em vista os argumentos apresentados pela Associação Desportiva

Valonguense e as várias questões levantadas, a Câmara deliberou , por unanimidade,

retirar este assunto e agenda-lo para próxima reunião depois de devidamente

esclarecidas as duvidas surgidas (proposta 129/12). --------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COLABORACÃO PARA PERMUTA E CEDÊNCIA DE

TERRENO~ --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sequidarnente, a Câmara deliberou , por unanimidade, ratificar o Despacho do

Sr. Presidente, datado de sete do corrente, que aprovou o Protocolo de Colaboração

celebrado com a Universidade de Aveiro e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão

com vista à permuta e cedência de terrenos na área da cidade no sentido de colmatar

necessidades de ambas as partes (proposta 133/12); -------------------------------------------

--------- PROTOCOLO DE COLABORACÃO PARA A CON~TRUCÃO, GE~TÃO E

MANUTENÇÃO DE UM RECINTO DE~PORTIVO DE~COBERTO NA~

IN~TALACÕE~DA E~TGA -UA -----------------------------------------------------------------------

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

Despacho do Sr. Presidente, datado de sete do corrente, que aprovou o Protocolo de

Colaboração celebrado com a Universidade de Aveiro e a Escola Superior de

Tecnologia e Gestão com vista à Construção, Gestão e Manutenção de Recinto

Desportivo Descoberto, nas instalações da E~TGA, para serviço da comunidade

estudantil daquele estabelecimento de ensino e dos cidadãos do Concelho de Águeda

(proposta 134/1 2); -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- tlç:tí() ~()C:ltlL ---------------------------------------------------------------------------------

--------- NORMA~ DE PROCEDIMENTO PARA ANÁLI~E ~ÓCIO-ECONÓMICA--------

--------- Analisado todo o processo, que se encontra arquivado na Aplicação

Informática, junto à Agenda desta reunião , a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar as Normas de Procedimentos para Análise Sócio - Económico dos agregados

familiares , por forma a agilizar e normalizar os procedimentos inerentes à atribuição de

apoios e isenções, baseados na análise sócio - económico efetuada pelos Serviços de

Acção Social da Autarquia (proposta 131/12); ------------------------------------------------------

_________ TRtlN~ P() RTE~ E~C:()LtIRE~ _

--------- PROPO~TA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO DE TRAN~PORTE~

E~COLARE~ COM A LIGA DO~ AMIGO~ DE AGUADA DE CIMA fLAACl - ANO

LETIVO 2011/201 2 -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------- No prosseguimento dos trabalhos , a Câmara deliberou , por unanimidade,

aprovar a Minuta do protocolo e celebrar com a Liga dos Amigos de Aguada de Cima 

LAAC , com vista ao transporte diário de 3 alunos da EB 2,3 de Aguada de Cima,

inseridos num agregado familiar carenciado (proposta 135/12) ; ------------------------------

--------- II ADITAMENTO AO PROTOCOLO COM O INSTITUTO DUARTE DE LEMOS

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista as

dúvidas surgidas, retirar o processo e agendá-lo para próxima reunião, depois de

esclarecidas as questões levantadas (proposta 136/12); ---------------------------------------

--------- RECOLHA DE RESIDUOS SÓLI DOS URBANOS --------------------------------------

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

--------- Analisado todo o processo, a Câmara deliberou , por unanimidade, nos termos

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

Agenda desta reunião , aprovar a respectiva contratação, as peças procedimentais

(Programa do Procedimento e Caderno de Encargos, incluindo os anexos que deles

fazem parte) e respectivo Anúncio e diligenciar a abertura de um Concurso Público,

com Publicidade Internacional , com vista à Aquisição de Serviços Relativos à Recolha

e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino Final e Limpeza Urbana, nos

termos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos,

aprovado pelo Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento

ao artigo 38.º do referido Código, bem como constituir, desde já , o seguinte Júri do

Proced imento; -------------- ------ ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------ ---

---------Elementos efectivos; Pedro Nuno Tavares de Matos Ferreira, Vereador da

Câmara Municipal de Aveiro, que presidirá, Abílio José Ferreira da Silveira, Vice

Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, que substituirá o Presidente nas suas

faltas e impedimentos, Jorge Henrique Fernandes Almeida, Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Águeda, Acílio Gonçalves da Vitória, Chefe de Divisão de

Ambiente da Câmara Municipal de Aveiro, Carla Alexandra Gonçalves Almeida, Chefe

da Divisão Económica e Financeira da Câmara Municipal de Estarreja, Glória Helena

Fonseca Calado Costa Marado, Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Higiene

Publica da Câmara Municipal de Águeda, Ana Cristina Fernandes Ferreira ,

Coordenadora do Serviço Municipal de Gestão de Contratos Públicos da Câmara

Municipal de Aveiro, Ana Maria Ferreira dos Santos Seabra Roque , Chefe da Divisão

de Serviços Urbanos e Ambiente da Câmara Municipal de Estarreja e Rosa Silvana de

Sá Marinheiro, Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Águeda; Suplentes

Ricardo Pinto Torrão, Chefe da Divisão de Património Móvel da Câmara Municipal de
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Aveiro, Fernando Manuel Pitarma de Pinho Vilar , Chefe da Divisão Administrativa e

Jurídica da Câmara Municipal de Estarreja e Maria do Rosário Antunes Pereira

Rodrigues Alves, Técnica Superior da Câmara Municipal de Águeda. ----------------------

--------- Mais foi deliberado delegar, no referido Júri, as competências referidas no

artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a competência para prestar

todos os esclarecimentos solicitados , pronunciar-se sobre quaisquer erros e omissões

e ainda , para a realização da audiência prévia , se for aplicável. ------------------------------

--------- Foi ainda deliberado, relativamente a este assunto, autorizar a realização da

despesa no valor de 2.753.257,50€ (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil ,

duzentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos) , acrescido do IVA à taxa

legal em vigor, encontrando-se cabimentada para o corrente ano a importância de

145.922,35€ (cento e quarenta e cinco mil , novecentos e vinte e dois euros e trinta e

cinco cêntimos) (proposta 137/12). --------------------------------------------------------------------

--------- T()P()~I~ltI VltiFlltl -----------------------------------------------------------------------------

--------- FREG UESIA DE TROFA ------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, a Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar os topónimos viários

para a Freguesia de Trofa, nos termos da proposta que foi presente e se encontra

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 139/12). -

---------LJFlEltl~l2:tlç:tí() -----------------------------------------------------------------------------------

--------- ALTERAÇÃO DO ESTUDO DE ALINHAMENTOS DA RUA DOS BARREIROS,

RUA DO ALTO DO FORNO E RUA DO ALTO DO TESO, FREGUESIA DE AGUADA

DE CIMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ouvidas as explicações dadas pelo Sr. Presidente, o Executivo deliberou, por

unanimidade, aprovar a proposta de Alteração do Estudo de Alinhamentos da Rua dos

Barreiros, Rua do Alto do Forno e Rua do Teso, na Freguesia de Aguada de Cima , a

qual se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião

(proposta 138/1 2). -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2011 DO LOTEAMENTO

MUNICIPAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO -----------------------------

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou , por unanimidade, aprovar a

Alteração do Alvará de Loteamento n.º 1/2011 -- Loteamento Municipal para o Parque

Empresarial do Casarão, nos termos da proposta que foi presente e se encontra

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 140/12). -

--------- E5TtlElELECI~E~T()5DE VE~DtI tI() PÚElLlC() -------------------------------------

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

8



6/ 12, 12012/ 03/ 12

--------- A seguir, a Câmara deliberou , por unanimidade, manifestar a intenção de não

autorizar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento de

café/snack-bar, denominado Hazequins Bar , sito em Assequins, para funcionar às

sextas-feiras, sábados e feriados até às 04:00H atendendo às queixas que têm vindo a

ser apresentadas sobre o funcionamento deste estabelecimento (proposta 142112). -

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

--------- REDUCÃO DE PAGAMENTO DE TAXA ---------------------------------------------------

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual Marisa Raquel de Jesus

Pereira solicita a redução do valor das taxas referentes à construção de uma habitação

a levar a efeito em Macinhata do Vouga, alegando o baixo rendimento do agregado

familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a

intenção de indeferir o requerido uma vez que o rendimento do agregado familiar da

requerente contraria o disposto na alínea b) do artigo 6.º do Regulamento e Tabela de

Taxas no Âmbito de Operações Urbanistica e Obras no Espaço Público Municipal

(proposta 132/12). ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ASSUNTOS URGENTES ---------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se revestem os mesmos,

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro

com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e na parte final do

artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, que se inclua na Ordem de

Trabalhos desta reunião os assuntos que se seguem - tendo todos os Membros do

Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou , de imediato, à sua

análise: -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

--------- AClUISIç:êlES [)IVERSAS ----------------------------------------------------------------------

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

--------- Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou as propostas apresentadas e

deliberou , por unanimidade, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.? 5-A/2002, de 11 de

janeiro, e conforme o previsto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011 , de 20 de dezembro,

que estabelece o Orçamento Geral de Estado para 2012 e do artigo 115.º do Código

dos Contratos Públicos, conferir parecer prévio favorável e autorização para as

contratações que a seguir se indicam , nos termos das Propostas, dos Cadernos de

Encargos e Programas de Concurso que se encontram arquivados na Aplicação

Informática junto à Agenda desta reunião: ----------------------------------------------------------

---------Prestação de serviços por técnico na área da engenharia eletrotécnica (proposta
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148/1 2) . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prestação de serviços por técnico na área da engenharia geográfica (proposta

149/1 2) . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eram 11 horas e 30 minutos quando o Sr. Presidente declarou encerrada a

reunião , da qual , para constar, se lavrou a presente Acta, que eu, Chefe da Divisão

Administrativa, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. -------------------------
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