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CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 

 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
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 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA- INFORMAÇÕES: - A Presidência deu 

conhecimento à Câmara dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------- 

 - Fez a entrega do desdobrável com o programa das várias iniciativas que iriam 

ocorrer no fim de semana, como a Feira dos Doces e do Chocolate e a Feira Mercado da 

Terra, integradas na campanha Magia de Natal 2018, a decorrer de 1 de dezembro até dia 7 

de janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Informou que iria decorrer, no dia 8, pelas 17h30 apresentação de mais um livro do 

GEPA – Terras de Valdevez; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Que iria realizar-se no sábado pelas 15h00, uma visita guiada ao Barroco arcuense, 

integrada no projeto “Alto Minho 4D – Viagem no Tempo”; -----------------------------------------------  

 - Do convite da Junta de Freguesia de Távora (Santa Maria e São Vicente) para um 

conjunto de iniciativas a levar a efeito naquela freguesia, no dia 8, sendo que a Câmara 

estará representada pelo Vice-Presidente Hélder Barros; ------------------------------------------------ 

 - Convidou a Câmara e informou que a Inauguração do Centro Interpretativo do 

Barroco, será dia 15 de Dezembro, pelas 11h, estando também agendado um concerto por 

Rui Massena, na Igreja, pelas 22h00; ------------------------------------------------------------------------- 

 - Que no sábado se iria realizar um encontro de urban sketchers, os quais andariam 

livremente pelo centro histórico a, destacando os recursos patrimoniais do centro histórico; --- 

 - Que será organizado no dia 23 de Dezembro, de manhã, o Natal Run. Uma corrida 

com cariz solidário; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Deu igualmente conta que no fim-de-semana o vereador Olegário Gonçalves iria 

marcar presença no aniversário do Clássico Arcos em Bordéus. --------------------------------------- 

 INTERVENÇÕES: - Usou da palavra a Vereadora Dora Brandão, que se referiu 

novamente à questão do trânsito na Rua Dr. Félix Alves Pereira, que considerou ser 

complicado agora nomes de dezembro, com carros parados em contramão, sugerindo da 

possibilidade de reforço policial naquele local, por ser uma altura muito crítica. -------------------- 

 - Solicitou informação sobre o processo de licenciamento em Padreiro (Santa 

Cristina). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Sobre as questões colocadas a Presidência informou que a situação de circulação na 

Rua Dr. Félix Alves Pereira irá manter-se enquanto decorrem as obras em S. Bento e também 

na Oficina de Criatividade Padre Himalaya, que complicam a situação do trânsito; e que o 

projeto em Padreiro (Santa Cristina) foi rejeitado liminarmente pela Câmara e arquivado o 

processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECOMENDAÇÃO: - A Vereadora Dora Brandão apresentou a seguinte 

Recomendação: “ Considerando o documento Estratégico para a Igualdade, aprovado por 

este executivo em agosto transato. ----------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que nesse documento refere-se, e muito bem, palavra IGUALDADE, 

não sendo entendida apenas como uma questão de género, mas também aplicável à questão 

da Deficiência, entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que foi aprovado um contrato de prestação de serviços para uma 

técnica, pelo valor de 19.800,00 para trabalhar esta área. ------------------------------------------------ 

Considerando que no passado dia 3 de dezembro foi assinalado o “Dia do Cidadão 

Portador de Deficiência”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando não ter sido visível para o comum do cidadão a referência pública, por 

parte da Câmara Municipal, de qualquer iniciativa. --------------------------------------------------------- 

Recomendo, assente no princípio que só se alteram mentalidades, dando exemplos:  

- A comemoração da data, no próximo Ano e, acompanhada, com algo concreto para 

beneficiar e facilitar a vida do dia a dia destas pessoas, nomeadamente facilitar a 

mobilidade(a pé e de carro) junto de espaços públicos (Centro de Saúde – passeios; Caixa 

Geral de Depósitos, Tribunal, Correios, Segurança Social, Escolas, espaços culturais, etc), 

bem como as ruas centrais da vila. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Relativamente à presente Recomendação a Presidência respondeu que muitas das 

questões são da responsabilidade do Estado e que esta Câmara, embora possa não 

assinalar o dia atua todos os dias, através de um conjunto de iniciativas e intervenções, 

destacando a intensificação de preocupações sociais, nomeadamente com os apoios 

financeiros à recuperação de habitações de pessoas com mobilidade reduzida; intervenções 
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nas áreas de transportes e mobilidade de pessoas com deficiência, através de apoio às 

instituições do concelho; e apoio para a implementação de um Centro de Apoio Ocupacional 

e Lar Residencial para pessoas com deficiência em Arcos de Valdevez, entre outras que se 

fazem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Aprovada, por unanimidade, a 

ata da reunião ordinária de 23 de novembro findo. ----------------------------------------------------- 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara tomou conhecimento dos saldos 

relativos ao dia 3 do corrente mês de dezembro, que eram de € 2.554.624,52 de operações 

orçamentais, e de € 1.394.833,74 de operações de tesouraria. ----------------------------------------- 

  PROTOCOLOS: - Da ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de 

Valdevez e Ponte da Barca, a expor pretende realizar a Campanha de Natal 2018, a fim de 

dinamizar o tecido empresarial na época natalícia. Nesse contexto, solicita a realização de 

um Protocolo de parceria com o Município de Arcos de Valdevez, disponibilizando para o 

efeito o montante de 25.000 € (vinte e cinco mil euros) ao qual acresce IVA à taxa legal em 

vigor, para apoio das atividades inerentes com esta iniciativa, Iluminação e Ornamentação 

das artérias do centro urbano. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços de Turismo informam que aquela associação solicita a elaboração de um 

protocolo, tal como tem acontecido nos anos transatos, para fazer face às despesas 

inerentes a esta iniciativa: Iluminação; Elaboração e execução de material e design gráfico, 

Impressão de cartazes e programa promoção/divulgação, Animação de Rua e Sorteio de 

Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  O Vereador do Pelouro informa que concorda com a proposta feita pela ACIAB, tendo 

sido acordado em reunião com os Serviços, o tipo de iniciativas a efetuar, sendo o protocolo 

no valor de 25 000,00 €, mais IVA. -------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro proposto de 

trinta mil setecentos e cinquenta euros, mediante formalização de um protocolo de 

colaboração, concedendo poderes à Presidência para outorgar o mesmo em nome do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 PROTOCOLOS DE APOIO À ATIVIDADE 2018: - Dos Serviços de Desporto a 

informarem que foram solicitados os planos anuais de atividades, respetivos relatórios de 

contas do ano transato e a ata da sua aprovação, a todas as Associações Desportivas, 

Culturais e Recreativas, que celebraram Protocolo de Apoio à Atividade com o Município. 

Após análise dos documentos enviados pelas Associações, foi elaborado uma proposta de 

atribuição de apoios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Protocolos de apoio ao Associativismo 2018   

Associações Desportivas e Culturais 2018 

Sociedade Musical Arcuense 25 000,00 € 

Moto Clube de Arcos de Valdevez 10 000,00 € 

Associação Cultural e Desportiva Unidos do Couto 2 000,00 € 

Associação Recreativa e Cultural de S. João de Rio Frio  1 500,00 € 

Rancho Folclórico Danças e Cantares de Paçô 1 500,00 € 

Associação Cultural e Recreativa Terras de Padroso 500,00 € 

Associação Desp. Soc. e Rec. Amigos de Jolda S. Paio 500,00 € 

Associação Rusga de Cabreiro 500,00 € 

  Mais informam que existe um conjunto de Associações com elementos em falta, cuja 

proposta de atribuição de apoios será apresentada posteriormente. ---------------------------------

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos de 

apoio financeiro, bem como conceder poderes à Presidência para outorgar os mesmos 

em nome do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO – 

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA EM S. BENTO: – Dos Serviços a informarem que 

a empresa Planominho, Unipessoal, Lda., adjudicatária da empreitada referida em epígrafe, 

vem solicitar devolução do valor correspondente a 5% do reforço de caução retido nos autos 

n.º 1 a 4, uma vez que foi apresentada garantia bancária. ------------------------------------------------ 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 



6  

para reforço da garantia prestada no valor total de 777,30 euros, o qual poderá ser restituído 

ao empreiteiro em consequência da substituição da caução pela apresentação de garantia 

bancária n.º 962300488024180 do Banco Santander Totta. ---------------------------------------------- 

 A Chefe de Divisão informa que, de acordo com a legislação aplicável, não se vê 

qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa. ---------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com a 

informação dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 PO 194/2016 - BENEFICIAÇÃO DO CM 1301 (DA E.N. 101 A NOGUEIRAS) - RIO 

DE MOÍNHOS: - Dos Serviços a remeterem o auto de vistoria para efeitos de receção 

provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Martins & Filhos, 

S.A., para homologação pelo executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto. ---------------------------------- 

 PF 423/2018 - AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TIPO PEQUENO FURGÃO LIGEIRO 

DE PASSAGEIROS: - Da Chefe de Divisão a enviar o pedido de abertura de procedimento 

para a aquisição de uma viatura nova para a frota municipal, com o intuito de se dar início ao 

procedimento concursal tendente à sua adjudicação. ------------------------------------------------------ 

  A aquisição desta viatura permite continuar o esforço de renovação da frota, 

otimização de recursos e diminuição de custos de operação, afetando-se a nova viatura à 

bolsa de viaturas e consequente reorganização da frota. A viatura pretendida será um 

pequeno furgão ligeiro de passageiros, a gasóleo (do tipo Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, 

Renault Kangoo, Ford transit Connect, Fiat Dóblo, ou equivalente), com as seguintes 

características mínimas, por ser o tipo de viatura que, pela sua polivalência, mais se adequa 

à função: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Lotação: 5 lugares; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Nº de portas: 5; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Cor: Branca; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Potência: 90 cv; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Ar condicionado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 - Rádio com Bluetooth e sistema: mãos livres ----------------------------------------------------- 

  Pelo exposto, propõem o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

  1 - DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------- 

  PF 423/2018 - Aquisição de viatura de tipo pequeno furgão ligeiro de passageiros ---- 

  2 - TIPO DE CONTRATO ------------------------------------------------------------------------------- 

  Aquisição de bens ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  3 - ADJUDICAÇÃO POR LOTES (art. 46-Aº) -----------------------------------------------------  

  Não aplicável face ao valor e tipo de prestação. -------------------------------------------------- 

  4 - PREÇO BASE ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  4.1 - VALOR: 22.500,00 Euros ------------------------------------------------------------------------ 

  4.2 - FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR: Atendendo aos preços atualizados do 

mercado obtidos através da consulta preliminar prevista no artigo 35.º -A. (com referência à 

tabela de preços das marcas) ------------------------------------------------------------------------------------ 

  5 - PRAZO CONTRATUAL ----------------------------------------------------------------------------- 

  60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  6 - TIPO DE PROCEDIMENTO (art. 20º) ----------------------------------------------------------- 

  Consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29/01, que aprova o CCP, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º111-B/2017 de 

31/08. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  7 - FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO AO TIPO PROCEDIMENTO ADOTADO. ------ 

O recurso ao procedimento acima referido justifica-se por se tratar de um contrato com valor 

inferior a 75 000,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  8 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

  Proposta economicamente mais vantajosa, ------------------------------------------------------- 

  9 - EMPRESAS A CONVIDAR: ------------------------------------------------------------------------ 

        1) Carvez ----------------------------------------------------------------------------------------- 

       2) Confiauto -------------------------------------------------------------------------------------- 

        3) Teixeira e Loureiro -------------------------------------------------------------------------- 
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  10 - FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DAS EMPRESAS: ----------------------------------- 

  Por se entender serem empresas com capacidade técnica adequadas para o 

fornecimento deste tipo de bem e cujo limite financeiro no triénio não foi atingido; ---------------- 

  11 - MEMBROS DO JÚRI -------------------------------------------------------------------------------  

  Membros efetivos: Maria Isabel Pereira Dantas, Paulo Gomes e Manuel Gaspar 

Soares Cerqueira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Suplentes: Faustino Gomes Soares e Jorge Amorim -------------------------------------------- 

  12 - GESTOR DO CONTRATO (art. 290.º-A) ------------------------------------------------------ 

  Maria Isabel Pereira Dantas, Chefe da Divisão. -------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos; -------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas à aquisição referida 

em epígrafe; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, na sua 

atual redação, com convite às referidas entidades; ---------------------------------------------------- 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, a chefe de divisão, Engª Maria Isabel Pereira Dantas. --------------------- 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – PO 269/2018 - REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO A ERMELO - ESCLARECIMENTOS E ERROS E OMISSÕES: - Dos 

Serviços a enviarem, para efeitos de ratificação, o mapa com a compilação dos erros e 

omissões admitidos e não admitidos pela equipa projetista, em resposta aos erros e 

omissões suscitados pelos interessados no concurso público para a empreitada referida em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sugerem o acolhimento, nos termos do artigo 50.º do CCP, da lista de erros e 
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omissões admitidos pelo autor do projeto, que não alteram a estimativa orçamental inicial. ---- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Presidência de 

acolhimento a listas de erros e omissões, nos termos do artigo 50º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO - RIO DE MOINHOS - ZONA A: - Dos 

Serviços a remeterem o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à 

empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Martins & Filhos, S.A., para 

homologação pelo executivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto. ---------------------------------- 

 EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE DETEÇÃO DE ALARME CONTRA 

INCÊNDIO DA PISCINA MUNICIPAL E CASA DAS ARTES PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: - Dos Serviços a sugerirem a abertura de um 

procedimento de contratação pública para a execução das instalações elétricas e de 

segurança contra incêndio da Piscina Municipal e da Casa das Artes, no sentido de ligação 

de contadores independentes para os ginásios da Piscina e bar da Casa das Artes, e dar 

cumprimento às exigências da DGEG e serviços de Higiene e segurança no trabalho do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Atendendo à indisponibilidade dos recursos humanos e materiais no Município, para 

efeitos da execução instalação elétrica necessária; propõe-se a abertura de um procedimento 

de contratação pública para "Execução da Instalação elétrica e de deteção de alarme contra 

incêndio da Piscina Municipal e Casa das Artes para Individualização de instalações de 

utilização". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Nesse sentido vêm os serviços submeter a aprovação os requisitos e as peças do 

procedimento de formação de contratos a seguir enumeradas:------------------------------------------ 

  1. Adoção de um procedimento de empreitada, dado a especificidade do pretendido; - 

  2. Valor Base de 37.000,00 euros, sem iva; -------------------------------------------------------- 

  3. Para cumprimento do n.º 3 do artigo 47º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de 

agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, estimou-se o preço base através de 
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consulta preliminar; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4. Abertura de procedimento por Consulta Prévia, função do preço base, conforme 

disposto na alínea c) do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto que aprova o 

Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------------------------------------------------------- 

  5. Consulta às empresa da especialidade "Eletro de Agrelos, lda", " Cristiano & 

Fernandes, Lda" e "José Cerqueira de Sousa Unipessoal, Lda." por se entender serem 

empresas especialistas neste tipo de trabalho, cujo limite financeiro no triénio não foi atingido.  

  6. Critério de adjudicação: Mais baixo preço; ------------------------------------------------------ 

  7. Prazo contratual da empreitada de 30 dias, a contar da data da sua celebração; --- 

  8. Membros efetivos: Luis Manuel de Figueiredo Duarte de Macedo, Sérgia Catarina 

Gonçalves de Araújo Fernandes Ligeiro e Manuel Gaspar Soares Cerqueira. ---------------------- 

      Suplentes: Maria Clara Rodrigues Amorim e Faustino Gomes Soares; -------------------- 

9. Gestor do Contrato, nos termos do art.º 290.ºA do CCP: Sérgia Catarina 

Gonçalves de Araújo Fernandes Ligeiro; ---------------------------------------------------------------------- 

10. Aprovação das Cláusulas Técnicas a integrar o caderno de encargos e o mod. 

91. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:-------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos;--------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas à empreitada referida 

em epígrafe;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 

redação, com convite às referidas entidades; ------------------------------------------------------------ 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, a técnica municipal Sérgia Catarina Gonçalves de Araújo Fernandes 
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Ligeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVAC PARA RECEÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL: - Dos Serviços a informarem que a aquisição e instalação de sistema de 

climatização ambiente para substituição do equipamento avariado e com impossibilidade de 

reparação, atendendo à proibição de reparações de sistemas que funcionam a gás R-22, na 

receção  piscina municipal), requer a abertura de um procedimento de contratação pública. --- 

  Neste sentido vêm os serviços submeter a aprovação os requisitos e as peças do 

procedimento de formação de contratos a seguir enumerados: ----------------------------------------- 

  Assim propõem o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

  1. Designação do procedimento: Fornecimento e Instalação de AVAC para Receção 

da Piscina Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  2. Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis, dado o objeto a contratar; ---------------- 

  3. Preço Base: 5.590,00 euros; atendendo à estimativa orçamental obtida por 

consulta preliminar ao mercado, de acordo com o n.º3 do artigo 47º do CCP; ---------------------- 

  4. Prazo de vigência de 1 ano; ------------------------------------------------------------------------ 

  5. Tipo de procedimento a adotar: Consulta Prévia, função do preço base, conforme 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que 

aprova o CCP, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto; -- 

  6. Empresas a convidar Pedro Cruz Climatizações, Socequi, sociedade de 

equipamentos industriais, lda e Prosolvac-instalações e assistência técnica, lda; por serem 

empresas que dedicam grande parte da sua atividade ao fornecimento, instalação e 

manutenção de sistemas de climatização.--------------------------------------------------------------------- 

  7. Critério de adjudicação: Mais baixo preço; ------------------------------------------------------ 

  8. Membros efetivos: Luis Manuel de Figueiredo Duarte de Macedo, Sérgia Catarina 

Gonçalves de Araújo Fernandes Ligeiro e Manuel Gaspar Soares Cerqueira. ----------------------             

          Suplentes: Maria Clara Rodrigues Amorim e Faustino Gomes Soares; -------------------- 

  9. Gestor do Contrato, nos termos do art.º 290.ºA do CCP: Sérgia Catarina 

Gonçalves de Araújo Fernandes Ligeiro; ---------------------------------------------------------------------- 



12  

  10. Aprovação das Peças do procedimento, Caderno de Encargos e o mod 91. -------- 

 O Vereador do Pelouro informa que concorda com a proposta, trata-se de uma 

instalação nova, pois a existente não tem reparação. ------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos;--------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas ao fornecimento 

referido em epígrafe;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, na sua 

atual redação, com convite às referidas entidades; ---------------------------------------------------- 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, a técnica municipal Sérgia Catarina Gonçalves de Araújo Fernandes 

Ligeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL - PEDIDO DE 

REALOJAMENTO - PROCESSO 87/2018: - Dos Serviços de Ação Social a informarem 

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

1. Proposta de realojamento, relativa ao processo de Ação Social nº 87/2018. ---------- 

  2. A requerente é separada, tem 33 anos e fazem parte do seu agregado familiar 3 

filhos menores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3. Reside numa habitação que não apresenta as condições adequadas de 

alojamento, contudo, não tem rendimentos para suportar uma renda de uma casa com 

melhores requisitos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4. Vive do seu salário, no valor de 580,00€ mensais e da prestação de alimentos dos 

filhos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  5. Analisado o pedido foi possível apurar o seguinte: ------------------------------------------- 
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  a) que a requerente apresentou toda a documentação instrutória do processo de 

candidatura, não se verificando nenhuma das situações de impedimento, no acesso à 

habitação social, constantes do art.º 6º da Lei nº 81/2014 de 19 de dezembro, republicada em 

anexo à Lei 32/2106 de 24 de agosto; ------------------------------------------------------------------------- 

  b) que efetivamente, as condições de habitabilidade são precárias; ------------------------   

  c) que foi aplicada matriz de classificação, sendo que foi considerada a mais 

prioritária de entre todas as situações em lista de espera. ------------------------------------------------ 

  6. Propõem, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  a) o realojamento deste agregado na Unidade Habitacional de Sabadim, casa nº 1; -- 

  b) que a renda a pagar, calculada em função do rendimento mensal corrigido do 

agregado familiar, seja de 24,73€ (vinte e quatro euros e setenta e três cêntimos). --------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o realojamento do agregado 

bem como o valor da renda pagar, de acordo com a informação dos Serviços. ------------- 

 PEDIDOS DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO HABITACIONAL DE ESTRATOS 

SOCIAIS DESFAVORECIDOS - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO: - Dos Serviços de Ação 

Social a informarem o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Desde o inicio do ano 2018 até à atualidade foram rececionados no serviço de 

ação social do Município, 45 pedidos de apoio para recuperação habitacional no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Habitacional de Estratos Sociais 

Desfavorecidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  2. Destes 45 pedidos, 19 já foram apoiados, conforme deliberação de Câmara de 25 

de maio de 2018; 7 foram arquivados uma vez que não apresentaram, na data que lhes foi 

estipulada, a documentação necessária para instrução do processo; 7 encontram-se ainda 

em fase de instrução e avaliação, devendo ser transferidos para o ano 2019 e 12 reúnem 

todos os requisitos de apoio dado que: ------------------------------------------------------------------------ 

  a)  apresentaram toda a documentação instrutória do processo; ---------------------------- 

  b) enquadram-se no conceito de família desfavorecida uma vez que apresentam um 

rendimento mensal per capita inferior ao valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais); --------- 
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  c) apresentam umas condições de habitabilidade bastante precárias, conforme foi 

possível observar através de visita domiciliária. ------------------------------------------------------------- 

  3. Face ao exposto propõe-se: ------------------------------------------------------------------------ 

  a) a atribuição de uma verba no valor total de 85.765,89€ (oitenta e cinco mil, 

setecentos e sessenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos) para apoio à recuperação 

habitacional dos 12 pedidos que reúnem todos os requisitos de apoio; ------------------------------- 

  b) que os montantes a atribuir por cada um dos pedidos, calculados em função dos 

trabalhos a realizar e do orçamento mais favorável que o requerente apresentou, sejam 

distribuídos da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------- 

  1. Processo   7/2018 – 3.228,75€ ---------------------------------------------------------------- 

  2. Processo 10/2018 – 5.965,50€ ---------------------------------------------------------------- 

3. Processo 21/2018 – 9.980,00€ ---------------------------------------------------------------- 

4. Processo 25/2018 – 8.364,00€ ---------------------------------------------------------------- 

5. Processo 28/2018 – 8.511,60€ ---------------------------------------------------------------- 

6. Processo 65/2018 – 7.000,00€ ---------------------------------------------------------------- 

7. Processo 67/2018 – 5.368,00€ ---------------------------------------------------------------- 

8. Processo 68/2018 – 6.154,74€ ---------------------------------------------------------------- 

9. Processo 70/2018 – 9.778,00€ ---------------------------------------------------------------- 

          10. Processo 71/2018 – 1.450,00€ ---------------------------------------------------------------- 

          11. Processo 72/2018 – 9.990,00€ ---------------------------------------------------------------- 

          12. Processo 75/2018 – 9.975.30€. --------------------------------------------------------------- 

 A Vereadora do Pelouro propõe 12 apoios de recuperação habitacional. Informa que 

sete destes apoios entraram nos pedidos de Julho de 2018 e cinco vinham dos pedidos de 

Janeiro de 2018 que estavam em fase instrutória em Junho. Os agora propostos têm 

processo completo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoio 

financeiros propostos, nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Apoio à 

Recuperação Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos, e de acordo com a 
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informação dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO – PRODUÇÃO 

DE CARTOGRAFIA VETORIAL E ORTOFOTOMAPAS À ESCALA 1:10.000 DO MUNICÍPIO 

DE ARCOS DE VALDEVEZ: - Dos Serviços a informarem que, no âmbito do processo de 

"Aquisição de Serviços para Atualização de Cartografia Numérica Vetorial e Produção de 

Ortofotomapas à escala 1:10 000 para o Concelho de Arcos de Valdevez" a empresa 

adjudicatária SOCARTO, Lda., vem solicitar a prorrogação do prazo inicialmente previsto 

para a execução dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------- 

  Relativamente à pretensão da adjudicatária informam que: i) face aos “Requisitos 

para a execução de fotografia” definidos pela Direção-Geral do Território (DGT), no 

Regulamento Técnico das Coberturas Aerofotográficas para Fins Civis (RTCAP); e ii) face 

aos comprovativos e justificação técnica apresentados, do ponto de vista técnico, consideram 

aceitável o pedido de prorrogação. ------------------------------------------------------------------------------ 

 A Chefe de Divisão informa que, considerando a informação dos serviços, entende 

que a Câmara Municipal pode deferir o pedido de prazo para a entrega do projeto. Mais 

informa que inicialmente estava prevista a conclusão e entrega dos trabalhos a 9 de 

novembro de 2018, mas devido ao atraso na realização do voo, preveem agora a sua entrega 

até ao dia 30 de janeiro de 2019. -------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido de 

prorrogação do prazo, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------------ 

 PROCESSO Nº 2/2018 – IMÓVEL DEGRADADO SITO NO LUGAR DE VAUS – S. 

JORGE: - Após vistoria ao imóvel degradado, propriedade de João Barros Gonçalves e outro, 

sito no lugar de Vaus – S. Jorge, efetuada em 19 de abril de 2018, e posterior reunião com o 

referido proprietário, a Chefe de Divisão informa o seguinte: -------------------------------------------- 

 Na sequência da realização da vistoria efetuada ao imóvel, a comproprietária do 

prédio vem informar que pretende proceder à reconstrução do edifício, estando já em 

processo de aquisição da restante parte do prédio, pelo que solicita que lhe seja concedido o 

prazo de 60 dias para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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  Considerando o referido relatório de vistoria, em que os técnicos concluem que é 

necessário uma análise técnica aprofundada à totalidade do prédio, e que há necessidade da 

elaboração de um projeto de demolição e contenção periférica, conforme definido nos pontos 

10,º e 11.º, entende que o pedido de prazo solicitado pode ser deferido, atendendo aos 

fundamentos apresentados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação do 

prazo, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------------------------

 EXPEDIENTE: - Da Associação Recreativa e Cultural Os Amigos de Oliveira, a 

solicitar apoio financeiro para consolidação e melhoria das suas infraestruturas, cujo 

orçamento global para a sua execução é no valor de 36.000,00 euros, indicando como 

pretensão um apoio faseado na ordem dos 50%: primeiro apoio no valor de 9.000,00 euros, 

no último trimestre do presente ano; segundo apoio no valor de 4.500,00 euros, no primeiro 

trimestre de 2019; e terceiro apoio no valor de 4.500,00 euros, no segundo trimestre de 2019. 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro de dezoito mil euros, mediante protocolo de colaboração, concedendo 

poderes à Presidência para outorgar o mesmo em nome do Município. ----------------------- 

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PROJETO DE DECISÃO E MINUTA 

DO CONTRATO | PF 416/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA 

PISCINA MUNICIPAL INTERIOR E ÉPOCA BALNEAR - ANO DE 2019: - Dos Serviços a 

enviarem o projeto de decisão final da adjudicação do procedimento referido em epígrafe, 

adjudicado à empresa Os Golfinhos, Associação de Nadadores Salvadores, pelo valor de 

44.300,75 euros, sem IVA, bem como a respetiva minuta do contrato, para aprovação. --------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição de serviços em 

epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de a cordo com o presente relatório. ---- 

Mais foi deliberado aprovar a minuta do respetivo contrato, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------  

PROJETO DE DECISÃO E MINUTA DO CONTRATO | PF 417/2018 - ALUGUER DE 

FILMES CINEMATOGRÁFICOS PARA EXIBIÇÃO - ANO 2019: - Dos Serviços a enviarem 
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o projeto de decisão final da adjudicação do procedimento referido em epígrafe, adjudicado à 

empresa Cinebox, Lda., pelo valor de 21.995,75 euros, sem IVA, bem como a respetiva 

minuta do contrato, para aprovação. --------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição de serviços em 

epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de a cordo com o presente relatório. ---- 

Mais foi deliberado aprovar a minuta do respetivo contrato, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------ 

  CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL RELATIVA AO CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 70/2018: - De Vitorino Duarte Rodrigues, residente em 

Morilhões, Cx. 212 – Arcos de Valdevez (S. Paio), deste concelho, a solicitar autorização para 

a cedência da posição contratual que detém no contrato de aquisição de serviços nº 70/2018, 

celebrado com o Município em 15 de novembro, findo, à empresa Limpoarcos, Unipessoal, 

Ldª, com sede no mesmo lugar e freguesia, conforme contrato de cessão outorgado entre as 

partes, e a remeter a respetiva documentação. -------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

1 - O Município celebrou em 15 de novembro de 2018 com Vitorino Duarte 

Rodrigues, empresário em nome individual com o NIF 19172766, um contrato 

administrativo de aquisição de serviços de limpeza e desinfeção em edifícios 

municipais - Mercado Municipal, Centro Coordenador de Transportes e Sanitários 

Públicos do Trasladário e Alameda, para vigorar pelo período de 365 dias, a contar 

de 8 de outubro de 2018, tendo como contraprestação o montante de 18.919,80 

euros, acrescido de IVA à taxa de 23%;------------------------------------------------------------- 

2 - O contrato foi celebrado nos termos dos artigos 94.º e 96.º do CCP, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, nos termos do qual 

e demais legislação em vigor se rege, sem prejuízo do que no caderno de encargos e 

no próprio contrato especialmente se prevê; ------------------------------------------------------ 

3 - Assim, não contendo o contrato qualquer cláusula especial em matéria de cessão 

da posição contratual por iniciativa do adjudicatário, aplica-se ao presente caso o regime 
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regra da sua admissão, prevista no artigo 316.º do CCP; ------------------------------------------------- 

4 - A admissão da cessão da posição contratual encontra-se limitada pelas exclusões 

previstas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 317.º do CCP, as quais, todavia, não se 

verificam no presente caso; --------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Sendo assim legal e contratualmente admissível, a cessão carece de autorização 

por parte do Município e depende da apresentação prévia dos documentos de habilitação do 

cessionário, a sociedade LIMPOARCOS - Unipessoal, Lda. NIF 514589515, nos termos do 

artigo 81.º e por força da alínea a) do n.º 2 do artigo 318.º ambos do CCP. ------------------------ 

 O Chefe de Divisão informa que, relativamente ao presente pedido o requerente vem, 

na sequência do pedido de cessão da posição contratual, a que se refere a entrada externa 

nº 12618/2018, de 20-11, apresentar os documentos de habilitação do cessionário, a 

sociedade LIMPOARCOS - Unipessoal, Lda. NIF 514589515, nos termos do artigo 81.º e por 

força da alínea a) do n.º 2 do artigo 318.º ambos do CCP. ------------------------------------------------ 

   Sendo assim legal e contratualmente admissível, a cessão carece de autorização por 

parte do Município, a qual poderá ser conferida, uma vez que se verifica a apresentação 

prévia dos documentos de habilitação do cessionário. ---------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cessão requerida, de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO – PO 

275/2018 - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À HABITAÇÃO SOCIAL - 

GUILHADESES: - Dos Serviços a informarem que, considerando a necessidade de 

proceder à pavimentação do acesso à habitação social de Guilhadeses existente em terra, 

em conformidade com o solicitado superiormente apresenta-se em anexo o projeto de 

execução e as peças do procedimento concursal para a sua execução, com o intuito de se 

dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação. ------------------------------------ 

Assim e face do exposto, propõem o seguinte: --------------------------------------------------- 

1 - DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------- 

PO 275/2018 - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À HABITAÇÃO 
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SOCIAL – GUILHADESES ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - TIPO DE CONTRATO: Empreitada de Obras Públicas. ------------------------------------ 

3 - PREÇO BASE ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 - VALOR: 22.000,00 euros ------------------------------------------------------------------------- 

3.2 - FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR: Atendendo aos custos médios unitários, 

resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo. -------------------------- 

4 - PRAZO CONTRATUAL: 60 dias. ----------------------------------------------------------------- 

5 - TIPO DE PROCEDIMENTO: Consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 

19º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, que aprova o CCP, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º111-B/2017 de 31/08. -------------------------------------------------------------------- 

6 - FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO AO TIPO PROCEDIMENTO ADOTADO: O 

recurso ao procedimento acima referido justifica-se por se tratar de um contrato com valor 

inferior a 150 000,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: Preço mais baixo. ---- ------------------------------------- 

9 - EMPRESAS A CONVIDAR: ------------------------------------------------------------------------ 

  1. Martins & Filhos, S.A. ---------------------------------------------------------------------- 

  2. Predilhetes Construções ------------------------------------------------------------------ 

  3. Sebastião da Rocha Barbosa, Lda.----------------------------------------------------- 

10 - FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DAS EMPRESAS: Por se entender serem 

empresas adequadas com experiência para a realização deste tipo de trabalhos, se 

encontrarem a trabalhar na zona portanto com disponibilidade de mobilização de meios e 

cujo limite financeiro no triénio não foi atingido; -------------------------------------------------------------- 

11 - MEMBROS DO JÚRI ------------------------------------------------------------------------------- 

Membros efetivos: Maria Isabel Pereira Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel 

Gaspar Soares Cerqueira ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Suplentes: Clara Amorim e Faustino Gomes Soares -------------------------------------------- 

12 - GESTOR DO CONTRATO (art. 290.º-A) ------------------------------------------------------ 

Maria Isabel Pereira Dantas. --------------------------------------------------------------------------- 



20  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos;--------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas à empreitada referida 

em epígrafe;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 

redação, com convite às referidas entidades; ------------------------------------------------------------ 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, a chefe de divisão municipal Engª Maria Isabel Pereira Dantas. ------- 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO: PO 276-2018 - REABILITAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DE MUROS 

DE SUPORTE (RIO DE MOINHOS, TABAÇÔ, MIRANDA E PAÇÔ): - Dos Serviços a 

informarem que, considerando a necessidade de proceder à construção de muros de suporte 

para garantir a estabilidade da plataforma em diversos locais da rede viária municipal, bem 

como alargamentos pontuais para beneficiação, nomeadamente nos caminhos municipais 

1301, 1308, 1309 e 1318-3, apresenta-se em anexo o projeto de execução e as peças do 

procedimento concursal para a sua execução, com o intuito de se dar início ao procedimento 

concursal tendente à sua adjudicação. ------------------------------------------------------------------------- 

Assim e face do exposto, propõem-se o seguinte: ---------------------------------------------- 

 1 - DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO --------------------------------------------------------- 

PO 276-2018 - REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS 

MUNICIPAIS - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE (RIO DE MOINHOS, TABAÇÔ, 

MIRANDA E PAÇÔ) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 - TIPO DE CONTRATO ------------------------------------------------------------------------------- 

 Empreitada de Obras Públicas. ----------------------------------------------------------------------- 
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 3 - PREÇO BASE ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.1 - VALOR: 116.000,00 Euros ----------------------------------------------------------------------- 

 3.2 - FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR: -------------------------------------------------------------- 

 Atendendo aos custos médios unitários, resultantes de anteriores procedimentos, 

para prestações do mesmo tipo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 4 - PRAZO CONTRATUAL ---------------------------------------------------------------------------- 

 60 dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5 - TIPO DE PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------- 

 Consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29/01, que aprova o CCP, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º111-B/2017 de 

31/08. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6 - FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO AO TIPO PROCEDIMENTO ADOTADO ------- 

O recurso ao procedimento acima referido justifica-se por se tratar de um contrato com valor 

inferior a 150 000,00 Euros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 7 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

 Preço mais baixo ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 8 - EMPRESAS A CONVIDAR: ------------------------------------------------------------------------ 

 1.Boaventura & Boaventura ---------------------------------------------------------------------

 2.J.S. Gomes, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------

 3.Martins & Filhos, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------

 9 - FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DAS EMPRESAS: ------------------------------------ 

 Por se entender serem empresas adequadas com experiência para a realização 

deste tipo de trabalhos, se encontrarem a trabalhar na zona portanto com disponibilidade de 

mobilização de meios e cujo limite financeiro no triénio não foi atingido; ----------------------------- 

 10 - MEMBROS DO JÚRI ------------------------------------------------------------------------------- 

 Membros efetivos: Maria Isabel Pereira Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel 

Gaspar Soares Cerqueira ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Suplentes: Clara Amorim e Faustino Gomes Soares -------------------------------------------- 
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 11 - GESTOR DO CONTRATO (art. 290.º-A) ------------------------------------------------------ 

 Maria Isabel Pereira Dantas. --------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos;--------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas à empreitada referida 

em epígrafe;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual 

redação, com convite às referidas entidades; ------------------------------------------------------------ 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, a chefe de divisão municipal Engª Maria Isabel Pereira Dantas. ------- 

 PO 181/2016 - CENTRO INTERPRETATIVO DO BARROCO – IGREJA DO 

ESPÍRTIO SANTO – OBRAS DE REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO: Dos 

Serviços a remeterem o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à 

empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Empripar – Obras Públicas e 

Privadas, SA, e cedida à empresa Revivis – Reabilitação, Restauro e Construção, Lda, para 

homologação pelo executivo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto. ---------------------------------- 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – PROJETO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE EXTERIOR PARA 

LED - CANDIDATURA AO AVISO Nº NORTE-03-2017-42 DO PROGRAMA OPERACIONAL 

REGIONAL DO NORTE: - Dos Serviços a informarem que, na sequência da prioridade de 

investimento "Apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das 

energias renováveis nas infraestruturas públicas da administração local, apoiando a 

implementação de medidas integradas de promoção da eficiência energética e racionalizando 
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os consumos", e com o objetivo de apresentar candidatura ao aviso nº Norte-03-2017-42 do 

Programa Operacional Regional do Norte, veem os serviços submeter a aprovação o projeto 

de substituição de tecnologia de iluminação pública e de exterior para LED em zonas de 

significativa concentração de consumos de energia elétrica, cujo investimento será de 

610.374,22 euros, com IVA incluído. O financiamento para a tipologia de iluminação pública e 

de exterior será de 95% e assume a natureza de subvenção reembolsável. O valor financiado 

será integralmente restituído sem lugar a pagamento de juros através da entrega anual de um 

montante não inferior a 70% das poupanças energéticas líquidas anuais, até à liquidação da 

totalidade da subvenção no prazo máximo a ser definido na avaliação da candidatura. --------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de 

execução, de acordo com a informação dos Serviços. ----------------------------------------------- 

 PROJETO DE EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA 

O EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - CANDIDATURA AO AVISO Nº NORTE-03-

2017-42 DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE: - Dos Serviços a 

informarem que, na sequência da prioridade de investimento "Apoio à eficiência energética, à 

gestão inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas 

públicas da administração local, apoiando a implementação de medidas integradas de 

promoção da eficiência energética e racionalizando os consumos", e com o objetivo de 

apresentar candidatura ao aviso nº Norte-03-2017-42 do Programa Operacional Regional do 

Norte, veem os serviços submeter a aprovação o projeto de execução das medidas de 

eficiência energética para o edifício dos Paços do Concelho, cujo investimento será de 

299.947,44 euros, com  iva incluído. As medidas propostas são a substituição das lâmpadas 

atuais e/ou instalação de leds para iluminação, instalação de sistema solar fotovoltaico 

autónomo, instalação de sistema de recuperação de calor nas UTA e ou UTAN’s para 

aquecimento ambiente, substituição de caixilharia existente por nova e melhoria das 

características solares dos vidros e diagnóstico necessário à realização do investimento. O 

financiamento para as intervenções propostas será no máximo de 50% para as intervenções 

e 85% para o diagnóstico e assume a natureza de subvenção não reembolsável. ---------------- 
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 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de 

execução, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------------------------------------- 

 CENTRO DE MEIOS AÉREOS – BENEFICIAÇÃO DE HELIPISTA: - Dos Serviços 

a remeterem o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada referida em 

assunto, para efeitos de remeter à Câmara para homologação. ---------------------------------------- 

Os Serviços informam que relativamente á presente empreitada foram efetuadas 

retenções no valor de € 771,88, o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha 

cumprido todas as suas obrigações contratuais. ------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de receção definitiva, da 

empreitada em epigrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro do valor 

retido para reforço de caução, de acordo com a informação dos Serviços.. ---------------- 

 EXPEDIENTE: - Da Fábrica da Igreja Paroquial de Arcos de Valdevez (Salvador) 

a solicitar apoio financeiro para a realização de diversas obras na Igreja de S. Bento, cujo 

orçamento ascende a 67.569,00 euros. ------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio financeiro 

proposto pela Presidência de € 50.000,00. -------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

AUTORIZAÇÃO À ALIENAÇÃO PRÉDIO URBANO CONSTRUIDO NO LOTE Nº 5 DO 

PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ, PRONUNCIA QUANTO AO EVENTUAL EXERCICIO 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO MUNICÍPIO E PERMISSÃO PARA O 

ARRENDAMENTO DA UNIDADE INDUSTRIAL: - Da sociedade  Metalizações do Vez, Ldª, 

com sede no Parque Empresarial de Paçô, a requerer à Câmara Municipal o seguinte: --------- 

i) Autorização para a alienação, nos termos do artigo 3º do Regulamento do Loteamento 

Industrial de Paçô, do imóvel correspondente ao prédio urbano, composto por uma unidade 

industrial, inscrito na matriz sob o artigo 724 de Paçô, descrito no registo predial sob o nº 469; 

ii) A pronúncia do Municipio quanto ao eventual exercício do direito de preferência que lhe 

assiste, nos termos do citado Regulamento,  na venda projetada a David Coelho Torres, NIF 

138 570 698, residente no lugar da Bouça, freguesia do Couto, deste concelho, pelo preço de 
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€ 135.000,00. Este promitente comprador é sócio da CTF METALIZAÇÃO, LDA, com sede no 

Parque Empresarial de Paçô, lote 5, freguesia de Paçô, deste concelho, com o NIPC 515 094 

056, com o capital social de € 10.000,00; --------------------------------------------------------------------- 

iii) Permissão para celebração de um contrato de arrendamento para fim industrial entre a 

CTF METALIZAÇÂO,LDA  e o comprador, em que aquela passa a ser a arrendatária. Este 

potencial comprador David Coelho Torres tem como pretensão adquirir o referido imóvel para 

posteriormente realizar um contrato de arrendamento com a CTF METALIZÇÂO, LDA, cujo 

objeto social é a industria de decapagem e metalização, ou seja, prossegue o mesmo ramo 

de actividade que a ora vendedora Metalizações do Vez, Ldª. Assim sendo o objeto do 

negócio mantém-se, consequentemente todos os requisitos de aquisição deste imóvel 

permanecem inalterados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão informa o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

  “1. A Metalizações do Vez, Lda., com sede no Parque Empresarial de Paçô, vem 

requerer à Câmara Municipal o seguinte: ---------------------------------------------------------------------- 

   i) Autorização para a alienação, nos termos do artigo 3º do Regulamento do 

Loteamento Industrial de Paçô, do imóvel correspondente ao prédio urbano, composto por 

uma unidade industrial, inscrito na matriz sob o artigo 724 de Paçô, descrito no registo predial 

sob o nº 469; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ii) A pronúncia do Município quanto ao eventual exercício do direito de preferência 

que lhe assiste, nos termos do citado Regulamento,  na venda projetada a David Coelho 

Torres, NIF 138 570 698, residente no lugar da Bouça, freguesia do Couto, deste concelho, 

pelo preço de € 135.000,00. Este promitente comprador é sócio da CTF METALIZAÇÃO, 

LDA, com sede no Parque Empresarial de Paçô, lote 5, freguesia de Paçô, deste concelho, 

com o NIPC 515 094 056, com o capital social de € 10.000,00; ----------------------------------------- 

  iii) Permissão para celebração de um contrato de arrendamento para fim industrial 

entre a CTF METALIZAÇÃO, LDA.  e o comprador, em que aquela passa a ser a arrendatária. 

Este potencial comprador David Coelho Torres tem como pretensão adquirir o referido imóvel 

para posteriormente realizar um contrato de arrendamento com a CTF METALIZAÇÃO, LDA., 
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cujo objeto social é a indústria de decapagem e metalização, ou seja, prossegue o mesmo 

ramo de atividade que a ora vendedora Metalizações do Vez, Lda. Assim sendo o objeto do 

negócio mantém-se, consequentemente todos os requisitos de aquisição deste imóvel 

permanecem inalterados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

  2. Análise das pretensões da Metalizações do Vez, Lda.----------------------------------- 

  2.1. Por escritura lavrada no Cartório Privativo deste Município, em 13-03-2000, a 

Metalizações do Vez, Lda., adquiriu ao Município o lote nº 5 do Parque Empresarial de 

Paçô, destinado à indústria, com a área de 1 440 m2, inscrito na matriz sob o artigo 602, e 

descritono registo predial sob o nº 00469/260195, pelo preço de 864.000$00 (equivalente a € 

4.309,61). Na referida escritura de aquisição ficaram consignadas as seguintes cláusulas: --- 

  a) O preço pago (600$00 [ 3€ ]/m2) foi fixado nos termos do disposto no nº 1 do 

artigo 2º do citado Regulamento tendo em conta a criação, de modo a manter, pelo período 

mínimo de três anos, uma média de 8 postos de trabalho efetivo;-------------------------------------- 

  b) Nos casos de venda da unidade industrial, na qual se inclui o terreno respetivo, ou 

do trespasse do estabelecimento, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez gozará do 

pertinente direito de preferência; --------------------------------------------------------------------------------- 

  c) No caso de encerramento definitivo da unidade industrial, que deverá ser 

comunicado, no prazo de um mês, pela compradora á vendedora, esta poderá proceder à 

expropriação por utilidade pública dessa unidade;----------------------------------------------------------- 

  d) A mudança da ramo de atividade pela compradora carece sempre de parecer 

prévio favorável da vendedora, sem o que essa mudança não pode ser feita; -------------------- 

  e) Além do que fica exarado nas cláusulas antecedentes, serão ainda aplicáveis a 

este contrato as demais disposições contidas no Regulamento do Loteamento Industrial de 

Paçô.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2.2. A Metalizações do Vez, Lda. remeteu à Câmara Municipal um projeto de venda, 

em que figura como comprador David Coelho Torres, residente em Bouça – Couto, deste 

concelho sendo o preço da venda de € 135.000,00, a pagar no ato da celebração da 

escritura, com capitais próprios, nomeadamente as suas poupanças de vida. O comprador 
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obrigar-se-á assim pessoalmente. Na sequência desta aquisição, o ora comprador tem como 

pretensão arrendar o imóvel por valor simbólico à CTF METALIZAÇÃO, LDA, da qual é sócio, 

que irá prosseguir naquele imóvel iguais fins comerciais e industriais e garantir o mesmo 

número de trabalhadores. Deste modo a sociedade consegue reservar o seu capital social 

para a dinamização do processo de laboração e eventual criação de postos de trabalho Tal 

será efetivado através de investimento do seu capital em financiamento junto das entidades 

bancárias. Esse financiamento servirá, por um lado, para aquisição dos bens móveis para a 

sua laboração à sociedade vendedora Metalizações do Vez, Lda., por € 35.000,00; por outro 

lado, para uma reestruturação da empresa através de autonomização de processos e 

investimentos em maquinaria.------------------------------------------------------------------------------------- 

  2.3. Verifica-se, assim, que formalmente o requerimento cumpre todas as exigências 

para que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a autorização de alienação e para o 

eventual exercício do direito de preferência, nos termos do artigo 3º do Regulamento. ---------- 

  No entanto, para responder favoravelmente à pretensão apresentada julgo que terá 

que se aferir igualmente se a mesma se enquadra no espirito que presidiu à criação de um 

Parque Empresarial em Paçô, como instrumento da politica municipal de promoção do 

desenvolvimento económico, criando condições especiais que favoreçam o investimento no 

concelho, e a aprovação de regras que possibilitem o apoio de projetos que visem a fixação 

no concelho de novas unidades industriais, mediante a cedência de terrenos na modalidade 

de cedência do direito de propriedade plena.----------------------------------------------------------------- 

  Sobre esta matéria o Regulamento não contempla qualquer disposição especial que 

regule os aspetos da transmissão, designadamente, no que respeita à pessoa a quem se 

transmite o imóvel, sendo que, genericamente qualquer alienação é possível, desde que 

autorizada, sendo que deverá respeitar-se a manutenção da atividade industrial no imóvel.--- 

  David Coelho Torres é um conhecido empresário arcuense do ramo da indústria de 

serralharia, e é sócio da CTF METALIZAÇÃO, LDA, detendo 49,50% do capital social da 

empresa, sendo outros 49,50% detidos pela esposa, Rosa Maria Gonçalves Araújo Torres,  

com quem está casado no regime da comunhão de adquiridos.----------------------------------------- 
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  Tendo em conta as invocadas finalidades prosseguidas pelo negócio projetado, 

parece nada a haver a opor, uma vez que esta venda em nada colide com a atividade e 

objeto social da CTF METALIZAÇÃO, LDA, que irá continuar com a atividade prosseguida 

pela Metalizações do Vez, Lda., pois o potencial comprador apenas pretende investir na 

aquisição do imóvel, substituindo-se à empresa da qual é sócio.---------------------------------------- 

   Parece-me igualmente relevante o facto de ficar clausulado no contrato de 

arrendamento que o mesmo terá uma duração de 20 anos, renovável, garantindo dessa 

forma, que a CTF METALIZAÇÃO, LDA se manterá a exercer a atividade anteriormente 

prosseguida pela Metalizações do Vez, Lda. por um período longo de tempo.---------------------- 

  Em face das justificações apresentadas pela Metalizações do Vez, Lda. julgo nada 

haver a opor a que a Câmara Municipal se pronuncie no sentido de autorizar a alienação do 

prédio, nas condições apresentadas, optando por não exercer o direito de preferência que lhe 

é reconhecido nos termos do artigo 3º do Regulamento mencionado.--------------------------------- 

  2.4. No que se refere à permissão para celebração de um contrato de arrendamento 

para fim industrial entre a CTF METALIZAÇÃO, LDA e o comprador, em que aquela passa a 

ser a arrendatária, tal possibilidade não se encontra expressamente prevista no Regulamento 

do Loteamento Industrial de Paçô, supracitado, mas apenas no Regulamento dos Parques 

Empresariais de Padreiro e de Mogueiras. No entanto, entendo que, por analogia, poderá 

aplicar-se o supracitado Regulamento. Trata-se de uma faculdade atribuída à Câmara 

Municipal, que no seu poder discricionário, em face dos elementos apresentados, decidirá 

sobre tal permissão ou não.---------------------------------------------------------------------------------------- 

  A decisão favorável de permissão do arrendamento do estabelecimento industrial 

implica que as obrigações assumidas pelo proprietário relativamente ao Município, se 

mantenham, ficando o mesmo sujeito às consequências previstas no referido Regulamento 

no caso de o arrendatário incorrer em qualquer situação que constitua incumprimento por 

parte do mesmo das condições previstas no Regulamento.---------------------------------------------- 

  3. Assim, e em conclusão, entendo que poderá a Câmara Municipal, em 

concordância com o exposto deliberar o seguinte:----------------------------------------------------- 
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a. Pronunciar-se no sentido de autorizar a pretendida alienação, nas condições 

indicadas, nos termos do Regulamento do Loteamento Industrial de Paçô, do imóvel 

correspondente ao prédio urbano, composto por uma unidade industrial, edificada no lote nº 5 

daquele Parque Empresarial, em que figura como comprador David Coelho Torres, residente 

em Bouça – Couto, deste concelho, sendo o preço da venda de € 135.000,00, e por 

consequência, não exercer o direito de preferência que lhe é reconhecido pelo artigo 3º 

do supracitado Regulamento;----------------------------------------------------------------------------------- 

b. Permitir o arrendamento do estabelecimento industrial, mantendo-se, em tal caso, as 

obrigações assumidas pelo proprietário em relação ao Município e sujeitando-se o 

mesmo às consequências previstas no referido Regulamento no caso de o arrendatário 

incorrer em qualquer situação que constitua incumprimento das condições 

regulamentares por aquele.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

  - Devidamente apreciados o pedidos e a informação dos Serviços, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

 1. Pronunciar-se no sentido de autorizar a pretendida alienação, nas condições 

indicadas, nos termos do Regulamento do Loteamento Industrial de Paçô, do imóvel 

correspondente ao prédio urbano, composto por uma unidade industrial, edificada no 

lote nº 5 daquele Parque Empresarial, em que figura como comprador David Coelho 

Torres, residente em Bouça – Couto, deste concelho, sendo o preço da venda de € 

135.000,00, e por consequência, não exercer o direito de preferência que lhe é 

reconhecido pelo artigo 3º do supracitado Regulamento; ------------------------------------------- 

 2. Permitir o arrendamento do estabelecimento industrial, mantendo-se, em tal 

caso, as obrigações assumidas pelo proprietário em relação ao Município e sujeitando-

se o mesmo às consequências previstas no referido Regulamento no caso de o 

arrendatário incorrer em qualquer situação que constitua incumprimento das 

condições regulamentares por aquele. --------------------------------------------------------------------- 

 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE 

INFRAESTRUTURA: - Da Rádio Valdevez – Associação Cultural de Radiodifusão, a 
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solicitar a alteração ao protocolo de cedência da infraestrutura sita do Alto do Facho (Gião 2), 

a fim de permitir a utilização da mesma pela Rádio Comercial. ----------------------------------------- 

 O Chefe de Divisão informa o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

 “1. A Rádio Valdevez vem dar conhecimento à Câmara do interesse da Rádio 

Comercial em instalar um retransmissor daquela rádio no equipamento do Alto do Facho 

(Gião 2), cedido pela Câmara Municipal à Rádio Valdevez por protocolo outorgado entre as 

partes em 25 de setembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------- 

  2. A Rádio Valdevez alega que considera do maior interesse quer para a Rádio 

Valdevez, quer para o concelho, a cedência do retransmissor do Gião, atendendo à melhor 

cobertura da Rádio Comercial na região. Acrescenta ainda que tal cedência trará alguns 

benefícios financeiros para a Rádio Valdevez, nomeadamente no pagamento da energia 

elétrica pela Rádio Comercial além de uma renda de 150,00/mês à Rádio Valdevez.------------- 

  3. Para que tal se possa concretizar, torna-se necessário reformular o protocolo 

celebrado em 25 de setembro de 2018, solicitando que o prazo seja de 10 anos, tendo em 

conta o investimento que será feito pela Rádio Comercial, bem como a intervenção no 

protocolo também da Rádio Comercial, SA. ------------------------------------------------------------------ 

  4. Analisando a pretensão da Rádio Valdevez, considero que tal poderá ser 

viabilizado, desde que a Câmara esteja de acordo. Por um lado, o investimento que a Rádio 

Comercial pretende fazer no sentido de melhorar o sinal de radiodifusão no concelho, que é 

bastante deficitário, não deixa de ter relevância. Por outro lado traz algumas contrapartidas 

financeiras importantes para o financiamento da Radio Valdevez, além de que esta não deixa 

de ser a comodatária do equipamento para os fins previstos no protocolo outorgado e que se 

mantêm.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Em conclusão entendo que poderá a Câmara deliberar sobre a pretendida alteração 

ao protocolo celebrado permitindo um prazo de vigência do mesmo de 10 anos e a 

intervenção também da Rádio Comercial, SA.” -------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao protocolo de 

comodato celebrado com a Rádio Valdevez em 25 de setembro, quanto ao prazo de 



31  

vigência, que passará a ser de 10 anos, bem como a intervenção no mesmo também da 

Rádio Comercial, SA, e ainda a autorização para que a Radio Valdevez ceda à Radio 

Comercial, S.A., a título oneroso, a utilização da infraestrutura, para colocação de um 

retransmissor da Radio Comercial de modo a reforçar o sinal daquela Rádio para a 

região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PEDIDO DE PAGAMENTO DE FATURA EM PRESTAÇÕES: - De Maria Teresa 

Cartaxo Isabel Batista, residente na Rua Dr. Félix Alves Pereira, nesta vila e concelho, a 

solicitar o pagamento da dívida do CIL 2130 em 10 prestações mensais. ---------------------------- 

 Os Serviços informam que a requerente vem solicitar que seja autorizado um plano 

de pagamento em doze prestações mensais para a dívida relativa a fornecimento de água, no 

valor de 275,75 € euros, a que acrescem juros de mora. ------------------------------------------------- 

  O Vereador do Pelouro propõe um plano de pagamento do valor em dívida, através 

de 10 prestações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com a 

proposta do Vereador do pelouro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 CONSULTA PRÉVIA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOCULTURAL- ANO 2019: - Dos Serviços a solicitarem autorização para abertura de 

um procedimento tendo em vista assegurar o recrutamento e a seleção de recursos humanos 

para a Divisão de Desenvolvimento Sociocultural. ---------------------------------------------------------- 

Neste sentido informa-se que:------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Existe necessidade de assegurar 3 recursos humanos a integrar na Divisão de 

Desenvolvimento Sociocultural, distribuídos pela área de dinamização de monumentos 

históricos e património (Centro Interpretativo do Barroco e Paço de Giela e) e apoio a eventos 

culturais; o trabalho será desenvolvido entre 1 de Janeiro e 31 Dezembro de 2019. -------------- 

Pelo exposto, propõe-se que o fornecimento seja feito por CONSULTA PRÉVIA, dada a 

especificidade dos trabalhos e o limite do valor máximo previsto não exceder 75 000,00 

Euros, de acordo com o definido no CCP.---------------------------------------------------------------------- 
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b) Solicita-se a informação de cabimento orçamental pela área financeira.--------------------------- 

c) O preço base para o presente procedimento, seja fixado em 46.900,00 Euros, acrescido 

de Iva à taxa legal em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- 

d) O prazo contratual seja fixado em 365 dias.--------------------------------------------------------------- 

e) Os Encargos Estimados são todos para o Ano 2019.--------------------------------------------------- 

f) Remete-se ainda em anexo, para conhecimento e respetiva aprovação, de acordo com o 

solicitado superiormente, os elementos necessários à aprovação de abertura do presente 

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim e face do exposto, propõem-se:-------------------------------------------------------------------------- 

1. Por se entender serem fornecedores especializados neste tipo de serviços, cujo limite 

financeiro no triénio não foi atingido, propõe-se consulta às seguintes entidades:----------------- 

- Cineduca, Lda;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Egor Consulting, Lda;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grandalvo, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Solicita-se que o Júri seja formado pelos Membros efetivos Nuno Miguel de Sousa Ribeiro 

Soares, Cláudia maria Neves Guimaraes e Manuel Gaspar Soares Cerqueira, e os Suplentes 

Carla Susana Gomes Araújo e Faustino Gomes Soares; ------------------------------------------------- 

3. Como Gestor do Contrato, nos termos do art.º 290.º-A do CCP, designa-se Nuno Miguel 

Sousa Ribeiro Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------- 

 1. Autorizar a referida despesa, bem como a decisão de contratar, nos termos 

do disposto no nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos; ------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento concursal relativas à aquisição de 

serviços referida em epígrafe; --------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Autorizar a abertura de procedimento de consulta prévia, de acordo com o 

definido na alínea c) do nº 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, na sua 

atual redação, com convite às referidas entidades; ---------------------------------------------------- 

 4. Designar o Júri do procedimento de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 
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67º do mesmo Código, com a composição proposta na informação dos Serviços; -------- 

 5. Designar como Gestor do Contrato, nos termos do disposto no artigo 290º-A 

do mesmo Código, o chefe de divisão, Dr. Nuno Miguel Sousa Ribeiro Soares. ------------- 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS 

ESCOLAS:  - Da Direção do Agrupamento de Escolas de Valdevez, a comunicar que  no 

ano 2018 decorreu a segunda edição do Orçamento Participativo das Escolas, que teve como 

objetivos estimular a participação cívica e democrática dos estudantes, promovendo o seu 

espírito de cidadania e o diálogo, a mobilização coletiva em prol do bem comum e o respeito 

pelas escolhas diferentes, valorizando a sua opinião em decisões nas quais são os principais 

interessados e responsáveis, e, finalmente, permitindo o conhecimento do mecanismo do 

voto. Nas três escolas do agrupamento, que têm alunos do 3º ciclo e do ensino secundário, 

foram apresentadas propostas pelos alunos e as mesmas foram sufragadas.  --------------------- 

O valor atribuído pelo Ministério da Educação é de um euro por aluno e nas escolas 

com menos de 500 alunos elegíveis, o orçamento é de 500 euros. Assim, o Agrupamento de 

Escolas de Valdevez recebeu um valor total de 1787 euros, distribuído do seguinte modo: 500 

euros para a Escola Básica Dr. Manuel da Costa Brandão; 500 euros para a Escola Básica 

Padre Himalaya e 787 euros para a Escola EB3,3/S de Arcos de Valdevez. ------------------------ 

À semelhança do que aconteceu no ano letivo anterior, vêem solicitar a atribuição de 

um financiamento suplementar ao Orçamento Participativo da Escola no mesmo valor do que 

é atribuído pelo Ministério de Educação (1787 euros) para que possam ser adquiridos os 

materiais que os alunos propuseram nos projetos apresentados e que passo a referir: a 

Escola Básica professor Manuel da Costa Brandão pretende adquirir material para a rádio da 

Escola; a Escola Padre Himalaya jogos didácticos e um quadro branco; a Escola Sede duas 

colunas e dois microfones para o Auditório e algumas telas para decoração do bloco 1. -------- 

A Vereadora do Pelouro propõe a atribuição de um apoio financeiro de € 1787,00. ---- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio 

financeiro proposto de mil setecentos e oitenta e sete euros. ------------------------------------- 
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.APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente 

encerrou a reunião eram onze horas e trinta minutos. ------------------------------------------------ 

 Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada em minuta, 

e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 57º do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de doze de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente 

da Câmara e por mim, Faustino Gomes Soares, que a elaborei.----------------------------------- 

 

   

  

 

 


