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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 8/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2015 

 

---------Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência da Srª Vereadora ELSA MARGARIDA DE 

MELO CORGA e com a presença dos Srs. Vereadores  MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES 

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

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

---------Eram nove horas e trinta minutos quando a Srª Vereadora Elsa Corga, que 

presidiu, declarou aberta a reunião.-------------------------------------------------------------------- 

----------FALTAS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Sr. Presidente e 

pelo Sr. Vereador Jorge Almeida.----------------------------------------------------------------------- 

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

---------APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------------ 

----------"OS PIONEIROS" ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA 

(PROPOSTA 498/15); ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------De seguida, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista as questões levantadas acerca da mesma, retirar este 

assunto, para agendamento na próxima reunião, depois de esclarecidas as dúvidas 

suscitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO -------------------------------------------------------- 

----------SERVIÇOS A PRESTAR NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA - 2015/2016 (PROPOSTA 

499/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, de acordo com 

a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e conforme o 

disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido diploma legal, bem como 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 75/2014 de 12 de setembro, 

no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no artigo 6.º do Decreto- 
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Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conferir parecer prévio favorável e autorizar a 

celebração de contrato de tarefa, nos precisos termos da documentação que foi 

presente, nomeadamente, o caderno de encargos que se encontra anexo ao 

processo e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o 

regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 115º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP) com convite a Duarte Nuno da Silva Pereira, 

NIF n.º 194074200, ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições 

definidos na cláusula 10.º do caderno de encargos respetivo.--------------------------------- 

----------PESSOAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------DECISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO FUNCIONÁRIO 

ANTÓNIO MANUEL MARTINS FERREIRA (PROPOSTA 500/15)---------------------------- 

----------Depois de devidamente analisado o relatório final do Processo Disciplinar 

instaurado nos termos do artigo 219.º da LTFP, a Câmara deliberou aplicar, nos 

termos das disposições dos artigos 297.º, 186.º, 190.º, n.º 2, alínea b), e n.º 3, ao 

funcionário António Manuel Martins Ferreira a sanção disciplinar de suspensão, 

prevista no artigo 180.º, n.º 1, alínea c), todos da LTFP, pelo período de 20 dias, nos 

termos do disposto no artigo 181.º, n.º 4, da LTFP, pela violação do dever de 

correção, que se traduziu em injúrias, com grave desrespeito para com um colega de 

trabalho, num local de serviço.-------------------------------------------------------------------------- 

-----------Mais foi deliberado, tendo em vista que o arguido confessou os factos de que 

é acusado, aquando da sua inquirição no âmbito do processo de inquérito, instaurado 

previamente ao presente processo disciplinar, reiterando essa mesma confissão 

aquando da apresentação da defesa, e a evidência do seu arrependimento pela 

prática dos mesmos, circunstância atenuante especial da infração disciplinar, prevista 

no artigo 190.º, n.º 2, alínea b) da LTFP, suspender a aplicação da pena pelo período 

de um ano, com a advertência expressa de que, nos termos do n.º 4 do artigo 192.º 

da LTFP, a suspensão caduca quando o trabalhador venha a ser, no decurso, 

condenado novamente em processo disciplinar.--------------------------------------------------- 

----------Estas deliberações foram tomadas por unanimidade e mediante votação por 

escrutínio secreto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ----------------------------------- 

---------- LILIANA RAMALHÃO LEMOS SIMÕES (PROPOSTA 501/15);--------------------- 

----------Tendo em vista que Liliana Ramalhão Lemos Simões, residente na Rua do 

Aido da Carreira, na Freguesia de Aguada de Cima, depois de devidamente 
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notificada, não levantou o alvará de licença de construção da habitação que pretendia 

construir no Lugar de Miragaia, na Freguesia de Aguada de Cima, deixando 

ultrapassar todos os prazos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 5, do artº.71º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro e republicado 

pelo Decreto -Lei nº.136/14, de 9 de setembro, declarar a intenção da caducidade do 

processo em cauda (Procº. nº.177/11).--------------------------------------------------------------- 

------------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO --------------------------------------------- 

------------CONSTRUÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO E POSTO DE CORTE (60kV)  

------------NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR 

(PROPOSTA 503/15) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente, datado de 01 de setembro corrente, através do qual aprovou a não 

adjudicação do contrato referente ao Concurso Público, sem Publicidade Internacional, 

para a Conceção e Construção da Linha de Alta Tensão e Posto de Corte (60kV) – Parque 

Empresarial do Casarão, bem como a consequente revogação de contratar, nos 

termos e condições definidos na ata n.º 4 de 31 de agosto de 2015. ------------------------ 

---------ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO 

(PROPOSTA 502/15); ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1- A aprovar o Programa Preliminar, Cadernos de Encargos e respetivo 

Programa do Concurso para “Conceção e Construção da Linha de Alta tensão e 

Posto de Corte (60kV) – Parque Empresarial do Casarão”;------------------------------------- 

----------2- Proceder à abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos 

termos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento 

ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o 

seguinte endereço: http://www.acingov.pt;----------------------------------------------------------- 

---------3- Proceder à constituição do júri do procedimento, nos termos da Proposta de 

Abertura de Procedimento anexa ao processo que foi presente;------------------------------ 

---------4- Delegação no Júri do Concurso, em conformidade com o disposto no n.º 1 

do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, de todas as 

competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente:------------------- 

- Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento (artigo 50.º);------------------------------------------------------------------------------- 
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- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 

61.º);----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas (artigo 64.º);----------------- 

- Classificação de documentos das propostas (artigo 66.º);------------------------------------- 

- Proceder à notificação do adjudicatário quanto à não apresentação dos documentos 

de habilitação e determinar eventual prorrogação do prazo para entrega (números 2 e 

3 do artigo 86.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Eram doze horas quando a Srª Vereadora Elsa Corga, que presidiu, declarou 

a reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Sílvia 

Laranjeira Martins, técnica superior, a redigi e subscrevo juntamente com a Srª. 

Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1- A aprovar o Programa Preliminar, Cadernos de Encargos e respetivo 

Programa do Concurso para “Conceção e Construção da Linha de Alta tensão e 

Posto de Corte (60kV) – Parque Empresarial do Casarão”;------------------------------------- 

----------2- proceder à abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos 

termos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento 

ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública, com o 

seguinte endereço: http://www.acingov.pt;----------------------------------------------------------- 

--------3- Proceder à constituição do júri do procedimento, nos termos da Proposta de 

Abertura de Procedimento anexa ao processo que foi presente;------------------------------ 

--------4 -  Delegação no Júri do Concurso, em conformidade com o disposto no n.º 1 

do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, ade todas 

as competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente:--------------- 

- Prestar esclarecimentos e proceder à retificação de erros ou omissões das peças do 

procedimento (artigo 50.º);------------------------------------------------------------------------------- 

- Pronunciar -se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados (artigo 

61.º);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas (artigo 64.º);----------------- 

- Classificação de documentos das propostas (artigo 66.º);- Proceder à notificação do 

adjudicatário quanto à não apresentação dos documentos de habilitação e determinar 

eventual prorrogação do prazo para entrega (números 2 e 3 do artigo 86.-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por 

último o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar e assinar esta Minuta, nos 

termos do disposto no nº 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ----

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