
 

  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 FEVEREIRO DE 2013 

  Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas dezasseis 

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, 

Martinho José Pereira de Araújo, José Pedro Machado de Matos Teixeira e Belmira 

Margarida Torres Reis, servindo de secretário, o Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira, Faustino Gomes Soares. --------------------------------------------------------------------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - INFORMAÇÕES: - Pela Presidência foram 

dadas as seguintes informações à Câmara: ------------------------------------------------------------------ 
- De que na passada quarta-feira, em Lisboa, procedeu à assinatura do Protocolo de 

Cedência ao Município pelo Ministério da Administração Interna do edifício do Quartel do 

destacamento da GNR de Arcos de Valdevez, permitindo que a Câmara Municipal faça a sua 

requalificação, mediante apresentação de candidatura a fundos comunitários, no âmbito do 

QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Que o financiamento será assegurado na percentagem de 85% pelo QREN, 10% da 

comparticipação nacional pelo MAI e 5% pelo Município. ------------------------------------------------- 

  Que será celebrado um contrato de cedência do direito de superfície a favor do 

Município pela Direção Geral do tesouro e Finanças, de acordo com Auto de Cedência e 

Aceitação que se submete a aprovação da Câmara, e que possibilitará que as obras de 

requalificação tenham enquadramento no âmbito do QREN, que redirecionou este tipo de 

verbas para recuperação de património do Estado. -------------------------------------------------------- 

  Solicitou à Câmara a aprovação da candidatura a apresentar ao QREN, que termina 

neste dia. – Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

- Da reunião que teve no Programa POVT relacionada com candidaturas do 

Município e encerramento dos processos. -------------------------------------------------------------------- 

- Da reunião nas Águas de Portugal relacionada com o contrato de fornecimento de 

água em alta, tendo referido que existe a possibilidade de negociar os consumos mínimos. 

Referiu tratar-se de uma questão que entende deverá ser resolvida. ---------------------------------- 



 

- De reunião tida com responsáveis das Estradas de Portugal, SA, para tratar de 

assunto relacionado com os alinhamentos à EN 202 no Parque Empresarial de Mogueiras. --- 

- Que procedeu na parte da manhã à assinatura dos contratos de empreitada da 

Reformulação da EN 202 no parque Empresarial de Mogueiras e do Caminho de Real 

(Ligação de Santar a Souto), e cuja consignação terá lugar na próxima quarta-feira, pelas 15 

horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Da realização de uma reunião com responsáveis da MPV, na qual lhe foi 

comunicada a intenção de aquela unidade industrial de Padreiro duplicar a sua capacidade 

de produção e de postos de trabalho. -------------------------------------------------------------------------- 

- Que na passada sexta-feira foi recebido pelo Embaixador da China em Portugal, ao 

qual endereçou um convite para que o ex-Ministro dos Negócios da China participe numa 

conferência a realizar em Arcos de Valdevez no mês de maio. ----------------------------------------- 

- Que no dia 27, às 17 horas se realizaria a sessão ordinária de fevereiro da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Deu ainda nota à Câmara dos procedimentos de contratação pública em curso, 

relativos às empreitadas da última fase do Arquivo Municipal e da ECOVIA, na fase de 

abertura das propostas para adjudicação, sendo que, nesta última, não foi apresentada 

qualquer proposta que pudesse ser admitida. ---------------------------------------------------------------- 

- Da realização no passado dia 13 de uma sessão de esclarecimentos sobre a 

reforma administrativa do território das freguesias, com os senhores presidentes de junta, e 

na qual foi dada especial atenção ao normativo que impõe a transmissão de direitos e 

obrigações para as novas entidades das freguesias agregadas, e sugerido que as freguesias 

promovessem a elaboração de relatório de contas e inventários reportados à data de entrada 

em vigor da Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro. ------------------------------------------------------------- 

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

ata da reunião ordinária de 11 de fevereiro, corrente. ------------------------------------------------------ 

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

relativos ao dia vinte, do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e setenta e cinco 

mil novecentos e quarenta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos, de operações 



 

orçamentais, e de setecentos e setenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete euros e 

quarenta e um cêntimos, de operações de tesouraria. ----------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – ARRANJOS URBANÍSTICOS DAS 

MARGENS DO VEZ – TRASLADÁRIO E TOURAL – CONSTRUÇÃO DE SKATE PARK: - 

da firma Monteadriano – Agregados SA, a solicitar a prorrogação do prazo para correção 

das anomalias detetadas no Skate Park, por mais 120 dias, atendendo às condições 

meteorológicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que atendendo ao tipo de correções necessárias na obra 

(reparação de fissuras) não vêm inconveniente no deferimento da prorrogação solicitada, por 

mais 120 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 RELATÓRIO FINAL – CONSTRUÇÃO DE PT NA RUA DR. GERMANO AMORIM: - 

Presente, novamente o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual findo o prazo 

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

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

 Assim, e nos termos do artº 124º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, o júri do procedimento, delibera, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório. --------------------- 

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 2 do 

artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à prestação de 

caução pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ELABORAÇÃO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS PARA O CENTRO DE 

PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE: - Presente, o relatório final respeitante à obra em 

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



 

concorrentes apresentou qualquer reclamação ou pedido de esclarecimento à proposta de 

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

 Assim, e nos termos do artº 124º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

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

o teor do relatório preliminar e propôr a adjudicação à empresa Floradata – Biodiversidade, 

Ambiente e Recursos Naturais, Ldª, pelo valor de quinze mil e novecentos euros. ---------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe 

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório. ----------------- 

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 2 do 

artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à prestação de 

caução pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT – LICENCIAMENTO GOVERNO 

WINDOWS PRO UPGSA OLP – NL GOV – 70 UNIDADES: - dos Serviços a apresentar a 

proposta da única empresa convidada ao procedimento RIS – Sistemas Informáticos e 

Comunicações, Ldª, no valor de nove mil cento e noventa e quatro euros e cinquenta 

cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º, a adjudicação à firma RIS – 

Sistemas Informáticos e Comunicações, Ldª, pelo valor de nove mil cento e noventa e quatro 

euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação. ----------------- 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM REGIME DE AVENÇA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL: - Presente à 

Câmara uma informação da Divisão Administrativa e Financeira, que aqui se dá como 

integralmente reproduzida, no sentido de a Câmara Municipal emitir parecer favorável à 

renovação do contrato de prestação de serviços em regime de avença, em epígrafe, 

celebrado em 18 de fevereiro de 1999 com o Dr. Manuel Gonçalves na qualidade de sócio 



 

administrador da “Manuel Gonçalves, Lurdes Cunha Gonçalves & Associados – Sociedade 

de Advogados, RL” e que, em termos normais ocorre em 1 de março de 2013. -------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer favorável à 

renovação do contrato em epígrafe, nos termos do disposto nos nºs 4, 5 e 10 do artigo 

75º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------------- 

O referido parecer tem como fundamento a inconveniência do recurso a 

qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, uma vez que essa 

prestação será feita com autonomia relativamente ao poder de direção do Presidente 

da Câmara Municipal e dos serviços municipais, por conseguinte, sem subordinação à 

direção, ordens e disciplina dos órgãos e serviços municipais e sem sujeição a horário 

de trabalho, conforme se encontra definido na presente informação dos Serviços. ------- 

REABILITAÇÃO CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

CAMINHO DE BOUÇA SABADIM: - dos Serviços a informar que a empresa  adjudicatária 

da empreitada em epígrafe, vem solicitar a liberação de caução, nos termos do D.L. nº 

190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O prazo de garantia termina em 06.01.2011; ------------------------------------------------------ 

 Os prazos da garantia da obra terminam em 06.01.2021; 06.01.2016 e em 

06.01.2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informam, ainda que foi prestada caução para garantia da obra no valor de quatro mil 

oitocentos e setenta e um euros e trinta e oito cêntimos. ------------------------------------------------- 

 Mais informam que foram restituídos 30% dos montantes retidos para reforço da 

garantia prestada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 24.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto; --- 

 Da vistoria realizada concluiu-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 atual. -------------------------------------- 

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

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

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



 

EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DA CIM ALTO MINHO: - dos Serviços a 

informar que foram aprovados pelo senhor Presidente a lista dos erros e omissões 

apresentados pelas empresas concorrentes do procedimento concursal da obra em epígrafe, 

pelo que se submete o mesmo a ratificação do executivo. ----------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de aceitação da lista 

de erros e omissões. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARQUIVO MUNICIPAL – ACERVO HISTORICO: - dos Serviços a informar que 

foram aprovados pelo senhor Presidente os erros e omissões apresentados pelas empresas 

concorrentes do procedimento concursal da obra em epígrafe, no valor de quatro mil 

seiscentos e vinte e quatro euros e setenta e quatro cêntimos, pelo que se submete o mesmo 

a ratificação do executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão de aceitação da lista 

de erros e omissões. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDE – SISTEMAS DE VILAR, AVELAR E 

SÃO SEBASTIÃO EM CABREIRO E DE LOMBADINHA EM GONDORIZ – 

RESERVATORIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO – REVISÃO DE PREÇOS: - dos 

Serviços a apresentar o cálculo da revisão de preços provisória, referente aos autos nºs 1 a 

13, da obra em epígrafe, no valor de dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta e 

dois cêntimos, ou seja, valor a ser pago ao empreiteiro. -------------------------------------------------- 

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

REQUALIFICAÇÃO URBANA E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MIOLO DO 

QUARTEIRÃO JUNTO À IGREJA DA MISERICÓRDIA: - dos Serviços a apresentar a conta 

final definitiva da empreitada, no valor de quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e 

oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos, pelo que sugerem a homologação da respetiva 

conta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EXPEDIENTE: - da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra a solicitar 

um apoio destinado aos antigos combatentes. --------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que não lhe é 

legalmente permitido atribuir o apoio solicitado, uma vez que a Associação não tem 



 

sede neste concelho, nem desenvolve no mesmo qualquer atividade de interesse 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- da Junta de Freguesia de Padroso, a apresentar o parecer favorável 

relativamente à cedência das instalações da antiga Escola Primária da freguesia à 

Associação Cultural, Recreativa e Social Amigos da Terra de Padroso. ------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do imóvel à 

referida Associação, a título de comodato, pelo prazo de um ano, renovável, mediante a 

celebração de um protocolo para o efeito. ---------------------------------------------------------------- 

 - do Instituto da Água da Região Norte, a apresentar o orçamento para a prestação 

de serviços respeitante à análise de águas residuais, no valor de três mil e noventa e um 

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

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

- Idem respeitante à análise da água da piscina municipal, no valor de quinhentos e 

oitenta e quatro euros e quarenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------ 

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

 - da Agência Portuguesa do Ambiente, a solicitar o pagamento da Taxa de 

Recursos Hídricos, no valor de dez mil duzentos e noventa e nove euros e vinte e sete 

cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- do Presidente da Assembleia Municipal, a solicitar o pagamento das senhas de 

presença respeitantes aos membros da mesma do ano de 2012, no valor de trinta e dois mil 

quinhentos e cinquenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos. ---------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o respetivo processamento e 

correspondente pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

  PROTOCOLO DE CEDÊNCIA: - Presente o protocolo de cedência celebrado entre 

este Município e o Ministério da Administração Interna, através da sua Direção Geral de 

Infraestruturas e Equipamentos, que tem como objetivo a cedência do edifício sito na Av. 

António Caldas, a fim de levar a efeito obras de requalificação no âmbito de uma candidatura 

ao QREN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

 - Presente, igualmente, o Auto de Cedência e de Aceitação celebrado com o 

Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças, prevendo a cedência ao 

Município do edifício do Quartel da Guarda Nacional Republicana de Arcos de Valdevez, pelo 

prazo necessário à regularização jurídica do imóvel, data a partir do qual será constituído o 

direito de superfície sobre o mesmo, a favor do Município, a título oneroso e livre de 

quaisquer ónus ou encargos, pelo prazo de 15 anos. ------------------------------------------------------ 

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

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO: - Presente o protocolo com a Junta de 

Freguesia de São Cosme e São Damião, prevendo a transferência da verba de vinte e sete 

mil euros, destinada à “Pavimentação dos Caminhos da Lavandeira, dos Carvalhidos e de 

Gerei/Bezouro (1ª fase), cujo valor de adjudicação é de trinta e três mil setecentos e setenta 

euros e um cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, com a Freguesia de Jolda (São Paio), prevendo a transferências da verba 

de cinco mil euros, destinada às obras de “Pavimentação do Caminho de Ligação do Lugar 

do Barco ao Rio Lima e Pavimentação no Cemitério Paroquial”, cujo valor de adjudicação é 

oito mil duzentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, com a Freguesia de Prozelo, prevendo a transferência da verba de vinte mil 

euros, destinada às obras de “Recuperação de Edifício para Armazém e Garagem”, cujo valor 

de adjudicação é de vinte e cinco mil e seiscentos euros. ------------------------------------------------ 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

PAGAMENTO DA QUOTA EXTRAORDINÁRIA DE 2009 Á CIM DO ALTO MINHO: - 

A Presidência deu conhecimento à Câmara de que na sequência da deliberação de 

09.11.2009, na qual decidiu não aprovar o pagamento da quota extraordinária no valor de 

dezassete mil setecentos e setenta euros e treze cêntimos, relativa ao ano de dois mil e 

nove, os restantes municípios exceto Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, assumiram os 

encargos que lhes competiam. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que aquela decisão foi proferida no pressuposto de que os demais 

Municípios teriam uma posição concordante de não assumir o pagamento, o que não se 

verificou; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Considerando que o Município não se deve eximir às suas responsabilidades de 

associado daquela CIM, propõe que a deliberação camarária de 09.11.2009 seja revogada e, 

em consequência seja autorizado o pagamento da referida importância, por ser devida. -------- 

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

PROCESSO Nº 1/2013 - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: - de Francisco Pereira de 

Amorim, a requerer a ocupação da via pública, na Rua Soares Pereira, ao abrigo do alvará 

nº 1/2011, com a informação favorável dos Serviços. ------------------------------------------------------ 

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

com informação dos Serviços, devendo ser liquidadas as taxas previstas nos 

regulamentos em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO 

MULTIMÉDIA E DESENVOLVIMENTO DE VÍDEO PROMOCIONAL, COM A DURAÇÃO DE 

15 MINUTOS: - dos Serviços a informarem da única proposta apresentada para o 

procedimento em epígrafe, da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, no valor de seis mil 

e quatrocentos euros, mais IVA, com um prazo de execução de 30 dias. ---------------------------- 

Os Serviços concluem que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

carece de esclarecimento e uma vez que reúne as especificações pretendidas para o 

procedimento, propõe nos termos do nº 1 do artº 125º do Código dos Contratos Públicos a 

adjudicação à firma sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, pelo valor de seis mil e 

quatrocentos euros, mais IVA, dispensando a audiência prévia, nos termos do nº 2 do artº 

125º do CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição dos Serviços em 

epígrafe, de acordo com a presente informação dos Serviços. ------------------------------------ 

CENTRO DE PROMOÇÃO VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS: - Foi 

apresentada a Câmara a intenção do projecto de “Centro de Promoção e Valorização dos 

Produtos Locais”, que tem como objetivo proceder a conservação e valorização de património 

rural, nomeadamente a recuperação da Casa da Guarda Florestal no Mezio. ---------------------- 

A Presidência esclareceu que e pretensão do Município submeter o mesmo a 

candidatura PRODER – Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património Rural, 



 

propondo que a Câmara deliberasse reconhecer o projeto de interesse público, tendo em 

vista a referida candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projecto para 

efeitos de apresentação a candidatura supra mencionada, bem como reconhecer o 

mesmo de interesse público municipal. -------------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião eram dezoito horas e trinta minutos. Para constar se lavrou a presente ata 

que depois de lida em voz alta e aprovada em minuta, e por unanimidade, 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. -------- 

 


