
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2013 

  Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, nesta vila de Arcos de Valdevez, edifício dos Paços do Concelho e sala de 

reuniões do Município, sob a presidência do Doutor Francisco Rodrigues de Araújo, reuniu-se 

a Câmara Municipal, achando-se presentes os senhores Vereadores, Hélder Manuel 

Rodrigues Barros, Olegário Gomes Gonçalves, Júlio Gomes de Abreu Viana, José Pedro 

Machado de Matos Teixeira e Belmira Margarida Torres Reis, servindo de secretário, o Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira, Faustino Gomes Soares. --------------------------------------  

  - Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, o mesmo informou a Câmara 

que o vereador Martinho José Pereira de Araújo, faltou por motivos de ferias, falta que foi 

considerada justificada, passando-se à apreciação dos seguintes assuntos: ----------------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – INFORMAÇÕES: - A Presidência deu 

conhecimento à Câmara de que na quarta-feira, dia 13, pelas 15 horas, se realizaria, no 

Auditório d Casa das Artes, uma sessão de esclarecimentos com os senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia, sobre a Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, que aprovou a reorganização 

administrativa do território das freguesias, tendo convidado os senhores Vereadores a 

participarem na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ata da reunião ordinária de 28 de janeiro de 2013. --------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia seis do mês corrente, que eram de oitocentos e trinta e sete mil trezentos e 

setenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos de operações orçamentais, e de 

oitocentos e trinta mil novecentos e três euros e noventa e seis cêntimos de operações de 

tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS 

E INFRAESTRUTURAS – REFORMULAÇÃO DA E.N. 202 – ADJUDICAÇÃO Á EMPRESA 

MARTINS & FILHOS, SA: - Presente a minuta do contrato administrativo relativo à 

empreitada em epígrafe, a celebrar com a empresa Martins & Filhos, SA, no valor de 



 

trezentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos, mais 

IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta do contrato, 

nos termos do disposto no artigo 98º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, uma vez 

que mostra prestada pelo adjudicatário a caução de 5% do valor do contrato. -------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – RELATÓRIO FINAL DA EMPREITADA 

BLOCO XLVI – CAMINHO DO REAL (LIGAÇÃO ENTRE SOUTO E SANTAR): - dos 

Serviços a apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual findo o prazo 

concedido, cinco dias verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou qualquer 

reclamação ou pedido de esclarecimentos à proposta de adjudicação. ------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, o júri do procedimento, deliberou por unanimidade, manter 

o teor do relatório preliminar e propôr a adjudicação à empresa Martins & Filhos, SA, pelo 

valor de oitenta mil euros, mais IVA. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório do Júri do 

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

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no 

artigo 98º nº 2 do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

- Idem, respeitante à obra de “ EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PT NA RUA 

DR. GERMANO AMORIM”: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à obra 

em epígrafe, na qual findo o prazo concedido, cinco dias verificou-se que nenhum dos 

concorrentes apresentou qualquer reclamação ou pedido de esclarecimentos à proposta de 

adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, o júri do procedimento, deliberou por unanimidade, manter 

o teor do relatório preliminar e propôr a adjudicação à empresa Manuel da Silva Pereira & 

Filhos, Ldª, pelo valor de quarenta e seis mil trezentos e oitenta e dois euros e noventa 

cêntimos, sem IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, a ser presente à próxima reunião. ------- 

REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DA GNR DE ARCOS DE 

VALDEVEZ – ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO: - dos Serviços a informar que foram 

aprovados pelo senhor Presidente os erros e omissões apresentados pela empresa 

adjudicatária da obra em epígrafe, no valor de noventa e seis mil oitocentos e oito euros e 

sessenta e sete cêntimos, pelo que se submete o mesmo a ratificação do executivo. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da Presidência sobre 

a aceitação dos erros e omissões. --------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE REDEFINIÇÃO DO TRAÇADO E BENEFICIAÇÃO DO 

CAMINHO MUNICIPAL 1304 EM RIO FRIO: - dos Serviços a apresentar o auto de receção 

provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma Manuel da Silva Pereira & Filhos, Ldª. ----- 

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

 EMPREITADA DO CAMINHO DE LIGAÇÃO DO LUGAR DE CHÃ DA CABANA AO 

C.M. 1323 – VALE: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada 

em epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto.  

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 12.08.2010; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 12.08.2015; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por depósito obrigatório no 

valor de três mil oitocentos e oito euros e vinte e oito cêntimos; ---------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 31.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 60% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 

como autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. -- 



 

- Idem, relativamente à empreitada “ ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO 

CAMINHO DO LUGAR DE LODEIRO Á BICAL – MEI”: dos Serviços a informar que a 

empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos 

do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 14.01.2010; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 14.01.2015; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por depósito obrigatório no 

valor de quatro mil setecentos e cinquenta e sete euros e quinze cêntimos; ------------------------ 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 31.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 75% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 

como autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

- Idem, relativamente à empreitada de “ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILAR, 

AVELAR E SÃO SEBASTIAO EM CABREIRO E LOMBADINHA EM GONDORIZ – 

EXECUÇÃO DE 4 FUROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA”: - dos Serviços a 

informar que a empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a liberação de 

caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 16.12.2010; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 16.12215 e 16.12.2020; ------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções para 

reforço da garantia prestada, no valor total de seiscentos e oitenta euros e dezanove 



 

cêntimos, o qual poderá ser parcialmente restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido 

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

 A vistoria da obra foi realizada em 18.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 30% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem como 

autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------- 

- Idem, relativamente à obra de “CENTRO DE INCUBAÇÃO – ARRANJOS 

EXTERIORES”: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em 

epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de Agosto. --- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 03.11.2011; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 03.10.2013, 03.10.2016, E 03.10.2021; ----- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de quarenta e quatro mil 

seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos; -------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções para 

reforço da garantia prestada, no valor total de mil seiscentos e setenta e um euros e quarenta 

e quatro cêntimos, o qual poderá ser parcialmente restituído ao empreiteiro caso este tenha 

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

 A vistoria da obra foi realizada em 22.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a não liberação da caução e notificação ao empreiteiro para 

correção dos defeitos, no prazo de 15 dias. ------------------------------------------------------------------ 

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

liberação, de acordo com o presente relatório da vistoria. Mais foi deliberado notificar o 

empreiteiro para proceder à correção das deficiências identificadas, no prazo de 15 

dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

- Idem, relativamente à empreitada” REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA PRAÇA 

D. MANUEL I “: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em 

epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. ---- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 26.01.2009; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 26.01.2014; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de mil setecentos e doze 

euros e cinquenta cêntimos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 14.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 75% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 

como autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

-Idem, relativamente à empreitada de “ALARGAMENTO E INFRAESTRUTURAÇÃO 

DE CAMINHO DE ACESSO ÁS HABITAÇÕES SOCIAIS – PAÇÔ: - dos Serviços a 

informar que a empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a liberação de 

caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 05.02.2009; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 05.02.2014; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de cinco mil novecentos e 

cinquenta e seis euros e doze cêntimos; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 A vistoria da obra foi realizada em 14.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 75% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 

como autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

- Idem, da obra “SINALIZAÇÃO TURISTICA DO TERRITORIO DA VALIMAR – 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE CONJUNTO DE 

141 SINAIS”: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em 

epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. ---- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 22.09.2009; ------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 22.09.2014; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de mil e noventa e seis euros 

e quarenta e quatro cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 15.01.2013; --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto, pode ser autorizada a liberação de 75% da caução. ---------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto bem como a liberação da caução. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 

como autorizar a liberação da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------- 

- Idem, relativamente à obra de “BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE LAZER E 

MERENDAS NO MONTE DO CASTELO”: dos Serviços a informar que a empresa 

adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a receção definitiva, assim como a 

restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias. -------- 



 

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

 - A obra foi rececionada definitivamente em 15.01.2013; --------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 11.12.2012; ----------------------------------------- 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação no valor de três mil trezentos e 

sessenta e seis euros e outra no valor de cento e noventa euros; -------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções para 

reforço da garantia prestada, no valor total de quatro mil trezentos e dezassete euros e quatro 

cêntimos, o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as 

obrigações contratuais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229 do D. L. nº 59/99, de 2 de março, 

feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ----------------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê inconveniente do deferimento do pedido no sentido de homologar o 

auto de receção definitiva e autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e 

quantias retidas como garantia da obra, bem como o cancelamento ou extinção das garantias 

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias 

prestadas a título de caução. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, relativamente à obra de “RECONSTRUÇÃO DE MUROS E PAVIMENTOS 

NA ÍNSUA DO VEZ”: dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada 

em epígrafe, solicita a receção definitiva, assim como a restituição dos depósitos de garantia 

da obra e cancelamento das respetivas garantias. ---------------------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada definitivamente em 17.01.2013; --------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 20.12.2012; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de dois mil trezentos e 

cinquenta euros e trinta e um cêntimos; ----------------------------------------------------------------------- 



 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229 do D. L. nº 59/99, de 2 de março, 

feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ----------------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê inconveniente do deferimento do pedido no sentido de homologar o 

auto de receção definitiva e autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e 

quantias retidas como garantia da obra, bem como o cancelamento ou extinção das garantias 

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias 

prestadas a título de caução. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à empreitada “CAMINHO DE ACESSO AO INTERIOR DO 

LUGAR DE SOBREIRA – CABREIRO”: dos Serviços a informar que a empresa 

adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a receção definitiva, assim como a 

restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias. -------- 

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

 - A obra foi rececionada definitivamente em 18.01.2013; --------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 27.11.2012; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de oito mil quinhentos e 

cinquenta euros e quarenta e três cêntimos; ----------------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções para 

reforço da garantia prestada, no valor de cinco mil oitocentos e dezasseis euros e dez 

cêntimos, o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas 

obrigações contratuais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229 do D. L. nº 59/99, de 2 de março, 

feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 



 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ----------------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê inconveniente do deferimento do pedido no sentido de homologar o 

auto de receção definitiva e autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e 

quantias retidas como garantia da obra, bem como o cancelamento ou extinção das garantias 

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

de garantia e quantias retidas como garantia da obra e, ainda, promover o 

cancelamento ou extinção das garantias prestadas a título de caução. ------------------------ 

- Idem, respeitante à obra de “ EMPREITADA PISTA DE ATLETISMO”: dos 

Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a 

receção definitiva, assim como a restituição dos depósitos de garantia da obra e 

cancelamento das respetivas garantias. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada definitivamente em 10.01.2013; --------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 21.03.2011; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de doze mil duzentos e vinte e 

quatro euros e quarenta e seis cêntimos e outra no valor de vinte e quatro mil quatrocentos e 

quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos; ----------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções para 

reforço da garantia prestada, no valor de mil duzentos e vinte e nove euros e noventa e dois 

cêntimos, o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas 

obrigações contratuais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229 do D. L. nº 59/99, de 2 de março, 

feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ----------------------------------------------------------------------- 



 

 De acordo com o auto de vistoria, concluiu-se que a obra apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro. Os defeitos são substanciais e urge serem corrigidos pelo 

que não são de molde a permitir a receção definitiva da obra. ------------------------------------------ 

 Assim e nos termos do artº 396º e 398º do CCP, sugerem no sentido de não 

rececionar a obra e conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 60 dias para correção dos 

defeitos, notificando-o para se pronunciar no prazo de 5 dias. ------------------------------------------ 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, não proceder à receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, tendo em conta as conclusões do relatório da vistoria 

efetuada, bem como conceder ao empreiteiro um prazo de 60 dias para corrigir os 

defeitos de execução da obra, notificando-se o mesmo para se pronunciar no prazo de 

5 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, da obra “ BLOCO XXXVII – CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE OS LUGARES 

DE RUA, PAREDES E OUTEIRO – PADROSO – 2ª FASE”: - dos Serviços a informar que a 

empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a receção definitiva, assim como a 

restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias. -------- 

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

 - A obra foi rececionada definitivamente em 11.01.2013; --------------------------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 07.12.2012; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de trezentos e cinquenta e 

sete euros e cinquenta cêntimos e outra no valor de vinte e quatro mil quatrocentos e 

quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos; ----------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229 do D. L. nº 59/99, de 2 de março, 

feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada. ----------------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê inconveniente do deferimento do pedido no sentido de homologar o 

auto de receção definitiva e autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e 



 

quantias retidas como garantia da obra, bem como o cancelamento ou extinção das garantias 

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias 

prestadas a título de caução. ----------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE: - do advogado desta Câmara a informar que transitou em julgado a 

sentença relativa ao processo em que é autora a Imoretalho, Gestão de Imóveis, SA, a qual 

foi favorável a este município sido absolvido do pedido formulado pela autora mantendo-se, 

assim, o ato impugnado a produzir os seus efeitos normais. --------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, respeitante ao processo em que é autor Manuel Daniel Cerqueira 

Ramalhosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a apresentar uma proposta 

de alteração do IMI por forma a ter em conta a dimensão da família, que pretendem 

apresentar ao governo, pelo que solicitam caso este município concorde com a proposta 

apresentada um parecer deste município.--------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, não tomar posição sobre a presente 

proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- da Progeo – Portugal, de Braga, a informar relativamente ao concurso para o 

“Premio Geoconservação 2013”, que se encontra aberto até ao dia 11 de março de 2013. ----- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 - da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a solicitar o pagamento da  

quota anual no valor de quatro mil setecentos e cinquenta e seis euros. ----------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento. ---------------------- 

- do Porto e Norte, a solicitar o pagamento da quota anual no valor de mil e 

quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento. ---------------------- 

- da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Arcos de 

Valdevez, a solicitar licença bem como a sua isenção para a realização de Festa de Carnaval 



 

a realizar nas instalações desta Associação, das 22 horas do dia 11 às o6 horas do dia 12 de 

fevereiro de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido, atendendo tratar-se 

de uma instituição de utilidade pública. -------------------------------------------------------------------- 

- do Engº JRTorres a apresentar o relatório das avaliações feitas às ex-escolas 

primárias de Ferreiros, avaliada em oitenta mil trezentos e trinta e dois euros e setenta e seis 

cêntimos, bem como da avaliação da ex-escola primária de Vila – Boa – Gondoriz, no valor 

de sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos.---------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes avaliações. Mais 

foi deliberado autorizar a abertura de um procedimento de alienação dos imóveis, por 

hasta pública, e aprovar as condições gerais de alienação, que aqui se dão como 

reproduzidas, para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------- 

 - da Rádio Arcoense, em Caracas, a convidar o senhor Presidente para a festa a 

realizar no dia 9 de março de 2013, em Caracas.------------------------------------------------------------ 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 - Idem, a dar conhecimento de uma informação remetida pelo Centro das 

Comunidades Madeirenses e respeitantes a um curso de verão para lusodescendentes 

madeirenses. Trata-se de uma oferta formativa da Universidade da Madeira sob a 

designação de cursos livres incidindo no aperfeiçoamento da língua portuguesa que se 

destina principalmente a alunos pré universitários, universitários ou outros. ------------------------ 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- de C. & R. Ribas Pacheco, a informar que foi publicada a legislação cuja leitura 

recomendam relativamente à Lei nº 11/2013 que estabelece um regime temporário de 

pagamento dos subsídios de Natal e de Férias para vigorar durante o ano de 2013.-------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- da Comissão de Festas de Nª Sª das Boas Novas a solicitar um apoio para fazer 

face  a despesas com a realização da tradicional feira do gado, a levar a efeito nas festas de 

Nª Sª das Boas Novas em Oliveira, nos dias 09 e 10 de março. ---------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribui um apoio financeiro de 

quinhentos euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

- da Associação Recreativa Cultural Originários de Portugal – Nanterre,  a 

convidar para participar na Feira dos Produtos Regionais, a realizar nos dias 22, 23 e 24 de 

março, em Nanterre. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o programa de participação 

municipal e os respetivos custos. ---------------------------------------------------------------------------- 

  - do Clube de Rugby de Arcos de Valdevez, a dar conhecimento que  nos dias 13 

e 14 de março, a seleção nacional de rugby estará neste concelho a fazer a preparação para 

o jogo Espanha – Portugal, que ocorrerá a 17 de março em Santiago de Compostela. ---------- 

 Solicitam uma receção à seleção de Portugal de Rugby a realizar no dia 14 de março 

entre as 14,30 e as 15 horas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 - do Vereador do Pelouro, a informar que na sequência da solicitação manifestada 

pelo Motoclube de Arcos de Valdevez, para a realização do 15º Arcos TT – Passeio de Motos 

Todo o Terreno, 2 e 4 rodas a decorrer no dia 09 de março de 2013, solicita autorização para 

a utilização do Parque da Ponte Nova entre os dias 07 e 10 de março, para a realização do 

evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar autorização à realização do evento.  

- da DREN – Direção Regional de Educação do Norte, a informar relativamente à 

seguinte agregação – 1ª fase, ano letivo 2012/2013 – Agrupamento de Escolas de Valdevez 

e Escola Básica de Távora (Santa Maria).--------------------------------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

LICENCIAMENTOS: - Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes: ------------- 

LE-TUR – 7/2010 – LICENCIAMENTO  DE  EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – 

HOTEL RURAL: - Presente o pedido de apresentado por Anselmo Caldas Araújo a solicitar a 

aprovação do projeto de arquitetura do empreendimento Turístico – Hotel Rural, sito no lugar 

de Mato, freguesia de Tabaçô, deste concelho. Os Serviços informam que o projeto de 

arquitetura se enquadra no disposto na al.f) n.º 1 do art.º 23.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal, e tem pareceres favoráveis do Turismo de Portugal, ANPC, Autoridade de 

Saúde e Entidade Regional de Norte – RAN. ----------------------------------------------------------------- 



 

Relativamente ao parecer da EP,SA, informam que o projeto prevê a construção de um novo 

acesso na EN202, tendo a referida entidade solicitado ao promotor, entre outros elementos, 

em julho de 2011,  a realização de um estudo trafego, cuja versão reformulada foi,   em 21 de 

setembro de 2012, aceite, com a  imposição de  um conjunto de condições a nível de projeto 

e arranjos exteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim consideram que o projeto de arquitetura do empreendimento pode ser aprovado, nas 

condições impostas pela referida entidade, devendo o titular do processo apresentar, 

conjuntamente, com os projetos de especialidades a versão do projeto que mereceu a 

aprovação da referida entidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitetura condicionado às imposições constantes do parecer emitida pela Estradas 

de Portugal, devendo os projetos de especialidades integrar as recomendações das 

diversas entidades, e ficando a emissão da autorização de utilização do 

empreendimento condicionada à execução do referido projeto da EP. ------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÈCNICO PARA 

ATUALIZAÇÃO/ ALTERAÇÃO  DOS PLANOS DE MUNICIPAIS  DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO: - Presente a informação da DDEU a solicitar a emissão de parecer prévio para 

a abertura de procedimento para aquisição de serviços de acompanhamento técnico com 

vista à atualização e alteração dos PMOT. -------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à 

abertura de procedimento, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------ 

P-LOTE 2/2004 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO: - Presente o requerimento 

apresentado pela empresa BIMOVESTE – Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, Lda, 

a solicitar o cancelamento da garantia bancária da Caixa Geral de Depósitos, no montante de 

duzentos e treze mil quatrocentos e cinquenta euros. Os Serviços informam que o pedido 

está em condições de ser deferido, uma vez que o promotor apresentou, entretanto e na 

sequência do aditamento ao alvará 1/2009, a que se refere a deliberação camarária de 27 de 

agosto de 2012, a caução fixada para garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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

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

CP-EDI – 8/2010 – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR: - Presente o requerimento 

apresentado pela empresa José da Silva e Sá, Lda, a solicitar alterações à edificação do lote 

A2, com a redução de um lugar de estacionamento, passado agora o edifício, a contemplar 

15 lugares de estacionamento. Os Serviços informam que se tratam de alterações que não 

alteram a generalidade dos indicadores urbanísticos, nomeadamente, áreas de construção e 

implantação, n.º de pisos e cércea. Mantêm-se o n.º de fogos (16). Verifica-se efetivamente, 

no piso 0, por questões de ordem estrutural, a redução de um lugar de estacionamento, 

passado agora o edifício, a contemplar 15 lugares de estacionamento. Desta forma, para este 

edifício de habitação não é assegurado um lugar de estacionamento privado por cada 120m2 

de área de construção e por conseguinte, por fogo - alínea a) do art.º24.º do RPU. O 

dimensionamento e cedência do estacionamento público foi assegurado no âmbito da própria 

operação de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, uma vez que este parâmetro (art.º24.º-alinea a)) foi observado na globalidade 

(estacionamentos públicos e privados) aquando da operação de loteamento, não resultando 

no entanto, das condições do alvará e planta síntese a afetação de lugares de 

estacionamento privado a cada um dos lotes, importa avaliar superiormente se neste caso 

concreto, por força das razões invocadas, o estacionamento privado pode ser assegurado no 

edifício de habitação contíguo (lote A1), tal como proposto pelo projetista. -------------------------- 

Ressalva-se no entanto que, o edifício de habitação projetado para o lote A1 ainda não se 

encontra edificado. Quanto ao art.º24.º do RPU, a prática corrente destes serviços tem sido a 

de assegurar o estacionamento privado nos próprios edifícios de habitação, na proporção 

decorrente da aplicação da aliena a) do referido art.º, ou seja, a existência de um lugar 

público e privado por cada 120m2 de área bruta de construção. --------------------------------------- 

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

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

 PROPOSTAS DE DESIGNAÇÃO DE JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS 

DE CHEFE DE DIVISÃO: - Pela Presidência foram apresentadas duas propostas, que aqui 

se dão reproduzidas para os efeitos legais, acompanhadas dos respetivos currículos, 



 

respeitantes à composição dos júris de recrutamento para os procedimentos concursais de 

recrutamento dos cargos de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Sociocultural e de Chefe 

de Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão, nos termos e para efeitos do disposto no nº 1 

do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. ----------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes propostas de 

designação do Júri de recrutamento dos referidos cargos, bem como remeter a 

presente deliberação à Assembleia Municipal, para efeitos de designação por aquele 

órgão, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.  

 PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO DA VALIMAR Com Urb: - Presente a proposta 

apresentada pela Comissão Liquidatária da Valimar Com Urb, para a Liquidação da 

Associação de Municípios Valimar Com Urb, constituída pelos seguintes pontos: ----------------- 

 1 – Liquidação de Saldos Bancários, Fundos a receber e a pagar; -------------------------- 

 2 -  Canil Intermunicipal; --------------------------------------------------------------------------------- 

 3 -  Restantes Ativos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 4 – Saldos Finais de outras entidades em que a Valimar Com Urb é chefe de fila; ----- 

 5 – Abate de todos os bens de valor 0; -------------------------------------------------------------- 

 6 – Entidade depositária de espólio documental. ------------------------------------------------- 

 - De acordo com a proposta de liquidação dos saldos o Município de Arcos de 

Valdevez teria a pagar quarenta mil trezentos e quarenta e nove euros e sessenta e oito 

cêntimos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - No canil intermunicipal, na hipótese de aquisição da parte correspondente a 

Esposende pelos 5 municipios, Arcos de Valdevez teria que pagar quarenta e oito mil 

novecentos e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos; ---------------------------------------- 

 - Nos saldos finais de outras entidades em que a Valimar Com Urb é chefe de fila, ao 

Município de Arcos de Valdevez seria cedido um crédito de cinquenta e quatro mil 

novecentos e trinta e um euros e setenta e seis cêntimos no âmbito da candidatura 

“Requalificação Ambiental – SP1- P 126/03, do programa Interreg III”; ------------------------------- 

 Propõe-se ainda que a CIM Alto Minho fique fiel depositária dos processos e demais 

arquivo, nomeadamente no que respeita a processos contabilísticos e de projetos 



 

cofinaciados, uma vez que existem candidaturas que ainda não terminarem a execução 

financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à presente 

proposta de liquidação, bem como dar poderes à Presidência para tomar posição na 

Assembleia Geral dos Municípios a realizar para a extinção definitiva da VALIMAR Com 

Urb. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA ALIENAÇÃO DE VIATURAS 

MUNICIPAIS, EM ESTADO INOPERACIONAL: - Presente o caderno de encargos 

respeitante à hasta pública por licitação verbal para alienação de viaturas municipais, em 

estado inoperacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

HASTA PUBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA ALIENAÇÃO DE UMA 

VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS (AUTOCARRO MUNICIPAL): -  Presente o caderno 

de encargos respeitante à hasta pública por licitação verbal para alienação de uma viatura 

pesada de passageiros (autocarro municipal).---------------------------------------------------------------- 

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

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – INFRAESTRUTURAS PARA PASSAGEM DE 

CABO DE FIBRA OPTICA – 1ª FASE: - dos Serviços a solicitar a receção definitiva da obra 

em epígrafe, bem como a restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das 

respetivas garantias: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - O auto de receção definitiva da obra foi elaborado em 15.01.2013; ----------------------- 

 - O prazo da garantia da obra terminou em 11.12.2011; ---------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de quatro mil trezentos e quarenta e oito euros e noventa e sete cêntimos. ------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229º do D. L. nº 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 



 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo 

que sugerem que a Câmara delibere no sentido de homologar o auto de receção definitiva, 

bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da referida 

obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REABILITAÇÃO/CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE: - dos Serviços a solicitar a receção definitiva 

da obra em epígrafe, bem como a restituição dos depósitos de garantia da obra e 

cancelamento das respetivas garantias: ----------------------------------------------------------------------- 

 - O auto de receção definitiva da obra foi elaborado em 15.01.2013; ----------------------- 

 - O prazo da garantia da obra terminou em 17.12.2012; ---------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de mil novecentos e quinze euros e setenta e quatro cêntimos. ---------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229º do D. L. nº 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo 

que sugerem que a Câmara delibere no sentido de homologar o auto de receção definitiva, 

bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como autorizar o cancelamento ou extinção das garantias 

prestadas a título de caução. ----------------------------------------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À MONTAGEM 

DE 60 ARMÁRIOS DE ENERGIA NO EXTERIOR DOS PT’s:  - dos Serviços a informar que 



 

na sequência da aquisição do sistema de telegestão de Iluminação Pública, para 60 postos 

de transformação e tendo a EDP Distribuição posteriormente determinado a alteração da 

localização dos armários, do interior para o exterior das cabines da rede de distribuição; 

torna-se necessário a abertura de um procedimento, para fornecimento e instalação dos 

equipamentos acessórios de adaptação às novas condicionantes da localização. ---------------- 

  Neste 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 por fornecimento, dado a especificidade dos 

trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Valor Base de dezoito mil oitocentos e quarenta euros, sem iva; ------------------------- 

  3. Abertura de procedimento por Ajuste Direto, função do preço base, conforme 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro que 

aprova o Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------------------------------------- 

  4. Consulta à empresa da especialidade "João Cerqueira Pereira, Lda", que é 

reconhecida pela EDP Distribuição para "Realização por terceiros de trabalhos de construção 

de Infraestruturas Elétricas que irão integrar a Rede de Distribuição"; -------------------------------- 

  5. Prazo contratual do fornecimento de 30 dias; -------------------------------------------------- 

  6. Aprovação das Cláusulas Técnicas a integrar o caderno de encargos e o mod 91, 

que seguem em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento de 

contratação, bem como autorizar a abertura do procedimento de ajuste direto para 

adjudicação do fornecimento em referência, de acordo com a informação dos Serviços.  

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PROFISSIONAIS 

PARA EVENTOS EM AUDITÓRIO – AJUSTE DIRETO: - dos Serviços a informar que no 

âmbito da necessidade de desenvolvimento de um processo concursal de ajuste direto 

denominado "Aquisição de Serviços de aluguer de som e luz profissionais para eventos em 

auditório (música, teatro, performances/dança)", vínhamos por este meio solicitar a V. Exa. 

autorização para seguimento do processo junto dos Serviços municipais competentes, 

solicitando, de igual modo, o respetivo cabimento prévio da despesa prevista, neste particular 

de trinta e seis mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  Mais informamos que este ajuste se insere no código CPV "92000000-1Serviços 

recreativos, culturais e desportivos". ---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável à 

aquisição dos serviços em referência, bem como autorizar a abertura de um 

procedimento de ajuste direto, para efeitos de adjudicação, para o presente ano, de 

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

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL – APOIO PARA RECUPERAÇÃO HABITACIONAL: - 

dos Serviços de Ação Social a informar relativamente à atribuição de um apoio destinado à 

recuperação da habitação de Maria de Fátima Cerqueira de Sousa, residente em Churreira, 

freguesia de Prozelo, deste concelho. -------------------------------------------------------------------------- 

 O agregado vive numa casa unifamiliar, própria, que Maria de Fátima herdou dos 

pais e que é constituída por uma sala, uma cozinha, dois quartos e um espaço para arrumos, 

apresenta todas as infraestruturas básicas necessárias, no entanto, não tem casa de banho, 

pelo que sugere que no âmbito do “Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação 

Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos, lhe deveria ser concedido um apoio de 

100%, dado que o rendimento per capita deste agregado familiar é de setenta e cinco euros. 

Assim, propõem o valor de quatro mil e trezentos euros. ------------------------------------------------- 

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

com o respetivo regulamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, respeitante ao pedido de Maria Custódia Amorim Magalhães, residente em 

Pinheiro de baixo – Couto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 O agregado vive numa casa unifamiliar, própria, que Custódia herdou do 

companheiro de sua mãe, a qual apresenta fracas condições de conforto e salubridade. ------- 

 Dada a situação de carência económica deste agregado e no sentido de lhes 

proporcionar uma situação habitacional condigna, propõe que lhe seja concedido um apoio 

para obras de melhoria da sua habitação, nomeadamente, para construção de uma casa de 

banho e canalização de água no interior. ---------------------------------------------------------------------- 

 Conforme consta do artº 11º do Regulamento acima referido, e dado que o 

rendimento per capita deste agregado é de cento e cinquenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos, assim propõe um apoio de três mil e trezentos euros. --------------------------------------- 



 

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

com o respetivo regulamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

LICENCIAMENTOS: - Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes a: ---------- 

 LE-EDI 59/2012 – LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR: - Presente o requerimento apresentado por José Henrique da Silva Brito a 

solicitar a aprovação de projeto de arquitetura de uma moradia unifamiliar no lugar de 

Silvares, freguesia de Vila Fonche. Os Serviços informam que se trata de uma edificação em 

solo Florestal - Espaço Florestal de Produção, admitida com caracter de exceção, nos termos 

do  nº 28º, 2/a) , nesta classe de espaços a edificabilidade tem caráter de "exceção "  para 

habitação apenas nos casos em que tal se justifique do ponto de vista funcional ou 

económico e a parcela possua a área mínima de 1,50 ha....e b) " devendo considerar um 

perímetro de segurança, para que, em caso de incêndio haja salvaguarda de pessoas e bens 

em conformidade com o disposto no regime legal em vigor. O requerente fundamenta o 

pedido com a  necessidade de manter a proximidade às propriedades, por forma a garantir a 

sua manutenção, ainda o facto de não possuir  outro prédio  que lhe permita a construção da 

moradia. Os Serviços informam que o prédio possuiu a área de 19 500 m2, que o  projeto de 

arquitetura está em condições de merecer a aprovação, sendo de aceitar a fundamentação 

apresentada pelo requerente.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PROTOCOLO: - Presente o protocolo a celebrar com a Associação Cultural do 

Extremo, prevendo a transferência da verba de quatrocentos e vinte e sete euros e cinquenta 

cêntimos, destinado à promoção, divulgação e realização de atividades desportivas 

recreativas e culturais: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo. ------------- 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE MEDIDA DE APOIO AO ARRENDAMENTO E 

APOIO A FAMILIAS CARENCIADAS COM CRIANÇAS A CARGO: - dos Serviços de ação 

social a apresentar proposta para a criação de medidas de apoio ao arrendamento e a 

famílias carenciadas com crianças a cargo. ------------------------------------------------------------------ 



 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes propostas de 

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

 - dos mesmos Serviços a solicitar o realojamento para Albertino Manuel Rodrigues 

de Sousa na unidade habitacional de Vilafonche, entrada 15, com uma renda de nove euros e 

vinte e quatro cêntimos e de Irene Catarina Cardoso Estêvão, com uma renda de sete euros 

e vinte e três cêntimos, em virtude de se encontrarem vagas, conforme relatório respeitante à 

situação económica do agregado.-------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes propostas de 

realojamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA – AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS: - Presente 

uma proposta de aumento temporário de fundos disponíveis, com referência ao mês de 

fevereiro de 2013, no valor total de cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos 

e oitenta e seis euros e sessenta e um cêntimos. ----------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o aumento temporário de 

fundos disponíveis, de acordo com a presente proposta, e nos termos do disposto no 

artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 6º do Decreto-Lei nº 127/2012, 

de 21 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELABORAÇÃO DE APLICAÇÃO MULTIMÉDIA E ELABORAÇÃO DE VIDEO 

PROMOCIONAL DE 15 MINUTOS PARA O FUTURO CENTRO DE BIODIVERSIDADE: - 

dos Serviços a solicitar o parecer prévio vinculativo com vista à realização de um contrato de 

aquisição de serviços para a elaboração da aplicação em epígrafe, bem como a abertura do 

respetivo procedimento de ajuste direto, com consulta a três entidades, bem como a 

designação do júri do procedimento, composto por Luís Macedo, Maria de la Salete Abreu e 

Manuel Gaspar Cerqueira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio favorável à 

abertura de procedimento, bem como a abertura do respectivo procedimento de ajuste 

direto, e, ainda, a designação do Júri do procedimento, de acordo com a informação 

dos Serviços. -------------------------------------------------–------------------------------------------------------ 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – RELATORIO FINAL – CENTRO ESCOLAR 

EB1 DA SEDE DO CONCELHO – ACABAMENTOS DIVERSOS: - dos Serviços a 



 

apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe de que findo o prazo concedido 

nenhum dos concorrentes apresentou qualquer reclamação, pelo que se sugere a 

adjudicação à empresa Edinorte pelo valor de trinta e seis mil novecentos e quarenta e dois 

euros e vinte cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em referência 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com presente relatório do Júri do 

procedimento. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------- 

AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS 

– ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS: - Presente o auto de receção provisória da obra 

em epígrafe, adjudicado à firma Martins & Filhos, SA. ----------------------------------------------------- 

Os Serviços informam que de acordo com o auto de vistoria, concluem que a obra 

não reúne condições para ser recebida provisoriamente. ------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do artº 395º e 396º do CCP sugerem no sentido de não rececionar 

a obra e conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 30 dias para correção dos defeitos, 

notificando-o para se pronunciar no prazo de cinco dias. ------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, não proceder à receção da empreitada, 

tendo em conta as conclusões do relatório da vistoria efetuada, bem como conceder 

ao empreiteiro um prazo de 30 dias para corrigir os defeitos de execução da obra, 

notificando-o para se pronunciar no prazo de 5 dias. ------------------------------------------------- 

 AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS: - Presente a revisão de preços 

respeitante à obra em epígrafe, respeitante aos autos nºs 1 a 15 no valor de treze mil 

novecentos e noventa euros e trinta e três cêntimos, ou seja, valor a ser pago ao empreiteiro.  

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços. --------------- 

LICENCIAMENTOS: - Foram presentes os seguintes pedidos: ------------------------------ 

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – TURISMO EM ESPAÇO RURAL - 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL: - A empresa Tiago Farrolas Faria – 

Aldeamento Turístico, Unipessoal, Lda, vem requerer à Câmara Municipal que seja 

reconhecido o interesse relevante do empreendimento turístico – Turismo em Espaço Rural - 



 

Casa de Campo, sito no lugar de Barbeitos, freguesia de Alvora, deste concelho, a que 

respeita o pedido de informação prévia n.º 3/2012. O promotor fundamenta o pedido, 

realçando como principais impactos do empreendimento para o concelho, o facto de 

dinamizar aquela zona do concelho, aumentando a capacidade de alojamento, bem como a 

criação de postos de trabalho diretos e indiretos. Os Serviços informam que a operação 

urbanística está prevista no disposto na al.c) do n.º 2 do art.º 28.º do RPDM, e está sujeita a 

parecer das entidades externas- AFN, no que concerne ao regime florestal. No que concerne 

ao interesse municipal do empreendimento, quanto ao impacto económico, e à projeção e 

divulgação do concelho e da região para o exterior, devendo a, eventual, proposta de 

reconhecimento de interesse municipal, ser submetida a apreciação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto no 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro e 

suas alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de 

reconhecimento, de acordo com a informação dos Serviços. Mais foi deliberado 

remeter à Assembleia Municipal para efeitos da declaração de Interesse Municipal, nos 

termos da referida legislação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO: - Presente os pedidos respeitantes ao alargamento 

do horário das 04 até as 06 para o dia 12, para os seguintes estabelecimentos: ------------------- 

- Riviera de Luís & Cerqueira, Ldª e ----------------------------------------------------------------------------- 

- Loucuras Vivas – Pátio Latino; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o prolongamento do horário 

requerido, a título excecional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO DA OBRA “ROTUNDA DA 

ESCOLA PROFISSIONAL”: - dos Serviços a apresentar o projeto para a execução da 

empreitada “Rotunda na Rua Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira”, com o intuito de se 

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

 Mais informam que com o projeto de execução em referência, pretende-se o 

reordenamento das interseções viárias localizadas junto ao edifício da Epralima (Escola 

Profissional do Alto Lima. A solução passa pela criação de um entroncamento entre as Ruas 

D. António Ribeiro e a general Amílcar Mota, com obrigação de paragem e uma interceção 



 

giratória (rotunda) entre as Ruas General Amílcar Mota, Dr. José Sebastião S. Dias e Dr. 

Joaquim C. Cerqueira. A intervenção a realizar situa-se na freguesia de Vilafonche. ------------- 

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

 A obra em causa seja executada por empreitada; ------------------------------------------------ 

 Seja autorizado a abertura de procedimento por concurso publico; ------------------------- 

 O preço base para a presente empreitada seja fixado em trezentos e quarenta mil 

euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo contratual seja fixado em 90 dias; --------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado no nº 1 do artº 67º do CCP, o júri responsável pela 

condução dos procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Efetivos – Jorge Humberto Amorim, Ana Maria Esteves e Manuel Gaspar Cerqueira; - 

 Suplentes: Maria Isabel pereira Dantas e Faustino Soares; ----------------------------------- 

 De acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas no júri 

todas as competências, com exceção do disposto no nº 2 do artº 69º, do CCP. ------------------- 

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

 1 – Aprovar o projeto e as peças do procedimento; ----------------------------------------- 

 2 – Autorizar a abertura de concurso público para a adjudicação da empreitada;  

 3 – Designar o júri do procedimento, de acordo com a composição proposta na 

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

 P – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 3/2005 – SOCIEDADE CONSTRUTORA DE 

REQUEIJO: - Presente o requerimento apresentado pela firma Sociedade Construtora de 

Requeijo, a solicitar a receção provisória parcial das obras de urbanização e a redução da 

caução bancária relativa às obras de urbanização do loteamento a que se refere o alvará nº 

7/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

informação dos Serviços, que faz parte integrante da presente ata. ----------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 

encerrou a reunião, eram dezanove horas e quarenta minutos. Para constar se lavrou a 

presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada em minuta no final da referida 



 

reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Faustino Gomes Soares, que a elaborei. -------- 


