
 

Sessão extraordinária de 14 de outubro de 2020 

--- Ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte reuniu no edifício sede da 

Junta de Freguesia da Vila de Cacia, do Município de Aveiro, a Assembleia de Freguesia, em 

sessão extraordinária, presidida por Carlos de Azevedo Teixeira, Presidente da Assembleia de 

Freguesia, secretariado por Ermelinda Teixeira, na qualidade de 1ª Secretária da Mesa.------------

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

--- Presentes ainda os seguintes membros da Assembleia: pela Coligação "Aliança por Aveiro": 

Carlos Azevedo Teixeira, Ermelinda Teixeira, André Pires Pereira, Adelino Teixeira em 

substituição do vogal António Cunha, Gonçalo Pereira em substituição do vogal Emídio Jorge 

Silva, Goreti Silva em substituição do vogal Fernando Barbosa, Samuel Reis em substituição da 

vogal Cátia Moreira; pelo Partido Socialista; Zeferino Pereira Gomes da Costa, Adão Coutinho 

Pereira, Maria Helena Silva Oliveira e Alice Pereira, pelo Bloco de Esquerda; José Manuel Soares 

de Oliveira em substituição da vogal Liliana.---------------------------------------------------------------------

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

Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes: O Presidente, Nelson Alexandre 

Dias dos Santos, o secretário João Bastos Figueiredo. --------------------------------------------------------

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

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu sequência à Ordem do dia constante da 

convocatória para esta sessão ordinária, cujos pontos se transcrevem: --------------------------------- 

---- Ponto um – Apreciação, discussão e votação da adjudicação do concurso público para a 

reabilitação da Casa do Conselheiro Nunes da Silva -----------------------------------------------------------

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

---- PONTO UM - APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A REABILITAÇÃO DA CASA DO CONSELHEIRO NUNES 

DA SILVA ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo da Junta 

de Freguesia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---- O Presidente do executivo da Junta de Freguesia de Cacia, Nelson Santos referiu que, como 

informado na ultima assembleia, cabe fazer mais um procedimento para continuar na dura 

batalha da recuperação da Casa do Conselheiro Nunes da Silva. Assim sendo e como todos os 

procedimentos são públicos foi reencaminhado o relatório final do júri do concurso. O Presidente 

do Executivo pediu à Assembleia que a adjudicação do procedimento pré-contratual da 

reabilitação da Casa do Conselheiro Nunes da Silva entregue à empresa EMPRIBUILD pelo valor 

de 442 256,53 euros mais IVA, o relatório enviado e a ata minuta elaborada do contrato de 

acordo com o Artigo 98º dos códigos dos contratos públicos fossem aprovados. Informou que o 

processo do concurso da Casa do Conselheiro decorreu na base pública ACINGOV, com o apoio 

jurídico da Câmara Municipal e das técnicas da Câmara Municipal que se dedicam 

exclusivamente a concursos públicos. Referiu que houve três propostas: da empresa 

EMPRIBUILD com o valor de 442 256,53 euros, da empresa NORTJUVIL com o valor de 674 808,36 

euros e da empresa URBANCONTRACTA com o valor de 450 415,91 euros. Informou que na 

proposta que foi apresentada às empresas constava que ganharia a proposta que tivesse o preço 

mais baixo, contudo duas propostas foram apresentadas dentro do valor englobado de 458 mil 

euros. Dentro deste valor foram aceites duas propostas, da empresa EMPRIBUILD e da empresa 

URBANCONTRACTA, dentro destas duas ganha a empresa EMPRIBUILD por oferecer o valor mais 



 

 

baixo. Informou que esta é também a empresa que vai realizar as obras de requalificação da 

Escola Primária da Quintã do Loureiro. Pediu para a Assembleia aprovar as indicações do 

executivo de forma a que o processo do concurso público para a requalificação da Casa do 

Conselheiro Nunes da Costa continue. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia 

de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para o momento de intervenção dos vogais 

tendo-se verificado as seguintes intervenções:----------------- ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de 

Freguesia deu a palavra ao Vogal José Oliveira do Bloco de Esquerda. -----------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------- O Vogal José Oliveira declarou 

que a sua intervenção não era uma questão mas sim uma chamada de atenção e declaração de 

voto, como abstenção, pois nunca concordou com a comissão de júri que foi eleita por não ser 

eleita por todos os membros da Assembleia de Freguesia. Questionou se foi tido em conta a 

questão da sustentabilidade da Junta a nível elétrico, com a aplicação de painéis solares. 

Informou que o seu voto era de abstenção pois não tem nada contra. ----------------------------------

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

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo da Junta 

de Freguesia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---- O Presidente do executivo da Junta de Freguesia de Cacia, Nelson Santos em resposta ao 

vogal José Oliveira,  informou que a questão foi colocada à empresa SAVECO, que criou o projeto, 

e que a nível de fachada não ficavam enquadrados os painéis solares e então o projeto ficou 

como estava. Informou que não se iria pronunciar sobre a outra questão da constituição do júri. 

Referiu ser já a 4ª assembleia em que se trata da Casa do Conselheiro e que toda a informação 

foi remetida para a assembleia e que a mesma não teve falta de informação sobre o processo da 

Casa do Conselheiro Nunes da Silva. -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- O Presidente da 

Assembleia de Freguesia submeteu à votação o ponto um, Apreciação, discussão e votação da 

adjudicação do concurso público para a reabilitação da Casa do Conselheiro Nunes da Silva, tendo 

sido aprovado com 7 (sete) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 5 (cinco) abstenções. ------------

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

---- A ata minuta resumida foi lida e o Presidente da Assembleia submeteu à votação o referido 

documento, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------

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

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao vogal José Oliveira: ------------------

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

---- O vogal José Oliveira sugeriu a realização de uma Assembleia extraordinária para se discutir 

a situação de saúde pública que se passa em Cacia em relação ao COVID-19. Porque o assunto é 

bastante falado mas nada se sabe e a freguesia e a sua população devem ser informados do que 

se passa na realidade da mesma pois acredita que a situação é mais grave do que todos pensam, 

no entanto a informação é de rua. ---------------------------------------------------------------------------------

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

---- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a 

sessão extraordinária do mês de Outubro, da qual se lavrou a presente ata que irá ser assinada 

por todos os membros desta Assembleia, presentes. ---------------------------------------------------------

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

--------------O Presidente da Mesa 
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