
 

                           ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2013 

  Aos doze dias do mês de Março 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, 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. ------------------------------------------ 

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

que o vereador Olegário Gomes Gonçalves, faltou por motivos de ordem profissional, falta 

que foi considerada justificada, passando-se à apreciação dos seguintes assuntos: -------------- 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – INFORMAÇÕES: - No período antes da 

Ordem do Dia a Presidência deu conta à Câmara da viagem realizada à Venezuela pelo 

aniversário da Rádio Arcoense em Caracas, festa que teve de ser cancelada devido ao 

falecimento do Presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez.  -------------- 

Solicitou aos Vereadores Martinho Araújo e Hélder Barros que fizessem uma síntese das 

conclusões das reuniões em que participaram, em sua representação, respectivamente, na 

Assembleia Geral da Resulima e Assembleia Geral das Águas do Noroeste, e da CIM Alto 

Minho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Presidência informou ainda a Câmara que na sexta-feira, dia 15 de Março, iria reunir 

com as Águas do Noroeste para tentar resolver a situação da facturação dos consumos 

mínimos da distribuição de água em alta. --------------------------------------------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 25 de Fevereiro, findo. -------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia 7, do mês corrente, que eram de quinhentos e oitenta e um mil trezentos e 

quarenta e sete euros e quarenta e três cêntimos de operações orçamentais, e de oitocentos 

e dezassete mil trezentos e vinte e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos de operações 

de tesouraria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Tabaçô, 

prevendo a transferência da verba de sete mil e quinhentos euros, destinada a financiar a 

obra de “ Reparação dos Fundos da Sede da Junta”, no valor de oito mil novecentos e 

quarenta e seis euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo- se a respectiva assinatura. ----------------------------------------------------------------------- 

- Presente, igualmente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Sabadim, 

prevendo a transferência da verba de vinte e um mil novecentos e sessenta e quatro euros, 

destinada a financiar a obra de “Alargamento e Pavimentação dos Caminhos da Barrosinha 

da Aspra e do Troga”, cujo valor de adjudicação é de vinte e sete mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo- se a respectiva assinatura. ----------------------------------------------------------------------- 

 RATIFICAÇÃO: - do senhor Presidente a informar que despachou no sentido de 

autorizar a transferência da verba de trinta mil euros, para a EPRALIMA – Escola Profissional 

do Alto Lima, relativa a prestações de Janº, Fevº e Março/2013, por conta da comparticipação 

do empréstimo para remodelação do edifício, pelo que submete o mesmo a ratificação do 

executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – ESTUDO DE RECONHECIMENTO 

GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO – CENTRO DE LOGISTICA MUNICIPAL: - dos Serviços a 

solicitar o parecer prévio relativo ao procedimento concursal para a aquisição do “estudo de 

reconhecimento geológico e geotécnico para o Centro de Logística Municipal, com o valor 

base de oito mil e seiscentos euros. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

abertura do procedimento para a aquisição dos serviços em epígrafe. ------------------------- 

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO – CAMINHO DO CEMITÉRIO (PAÇO), E.M. 518 (AGUIÃ) E CAMINHO DA 

CAPELA DE VILABOA (GONDORIZ): - dos Serviços a apresentar o cálculo da revisão de 



 

preços respeitante à obra em epígrafe, dos autos de medição de 1 a 3 no valor de quinhentos 

e seis euros e quarenta e dois cêntimos, ou seja, valor a ser pago ao empreiteiro. --------------- 

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

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO – CAMINHO DA CRUZ AO ALTO DAS CERQUEIRAS DO PASSAL E DO 

TELHADO (MONTE REDONDO)- CAMINHO DE GONDIÃO E RANHADOS -  (RIO FRIO), 

CAMINHO DE TRAVASSOS SENHAREI; CAMINHO DE SETIL (GRADE) E CAMINHO DE 

CABINE, POGIDO E SOUTO NOVO (AGUIÃ): - dos Serviços a apresentar o auto de 

recepção definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma J. S. Gomes, Ldª. -------------------- 

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

- Idem, o auto de recepção provisória respeitante à obra “ CENTRO DE MEIOS 

AEREOS – TRABALHOS DIVERSOS NO EDIFÍCIO OPERACIONAL (ANTIGO EDIFÍCIO 

DE APOIO AO HELIPORTO)”, adjudicado à empresa Predilethes Construções, Ldª. ------------ 

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

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

dos Serviços a apresentar o auto de consignação respeitante à obra em epígrafe, 

adjudicado à firma Martins & Filhos, SA, no valor de oitenta mil euros. ------------------------------- 

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

- Idem, respeitante à obra de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS – 

REFORMULAÇÃO DA E.N. 202”, adjudicado à firma Martins & Filhos, SA, no valor de 

trezentos e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos. -------- 

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

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA: - 

dos Serviços a informar que a obra referida em epígrafe encontra-se concluída e 

rececionada provisoriamente em 20-12-2010, pelo que nos termos dos artigos 399º e 400º do 

CCP, aprovado pelo DL 18/09, de 29 de janeiro, procedeu-se à elaboração da conta final da 

empreitada, que é definitiva, tendo em conta que à data da sua elaboração os valores da 

revisão de preços dos autos são definitivos. ------------------------------------------------------------------ 



 

Nos termos do artigo 401º do CCP, aprovado pelo DL 18/09, de 29 de janeiro, a 

conta final foi remetida ao empreiteiro para no prazo máximo de 15 dias a assinar ou deduzir 

reclamação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O empreiteiro devolveu a conta final definitiva devidamente assinada em 14-02-2013, 

não tendo deduzido contra ela qualquer reclamação, pelo que se entende que a mesma se 

considera aceite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resumo, os valores da conta da empreitada são os seguintes: -------------------------- 

- Valor dos trabalhos adjudicados: trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa 

e dois euros e noventa e quatro cêntimos, sem iva; -------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos realizados: trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e 

dois euros e noventa e quatro cêntimos, sem iva; ----------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos a menos/suprimidos: 0,00 euros, sem Iva. ----------------------------- 

- Valor dos trabalhos a mais: 0,00 euros, sem Iva. ----------------------------------------------- 

- Valor da revisão de preços definitiva: quarenta e um mil oitocentos e nove euros e 

dois cêntimos, sem iva. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Valor final da empreitada: quatrocentos e quarenta mil setecentos e um euros e 

noventa e seis cêntimos, sem iva (com iva: quatrocentos e sessenta e sete euros cento e 

quarenta e quatro euros e oito cêntimos euros). ------------------------------------------------------------- 

Para além dos elementos mencionados, fazem ainda parte integrante desta conta: --- 

- Descontos de garantia no valor de dezanove mil novecentos e quarenta e quatro 

euros e sessenta e cinco cêntimos, retido durante a execução da empreitada com dedução 

em cada auto, a favor do município. ---------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, de acordo com a 

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

PORTAS DO MEZIO – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – 

SOAJO – CABANA MAIOR: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da 

empreitada da obra referida em epígrafe, a solicitar a liberação de caução, nos termos do 

D.L. n.º 190/2012, de 22 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

A obra foi rececionada provisoriamente em 03-03-2009. --------------------------------------- 



 

O prazo de garantia da obra termina em 03-03-2014. ------------------------------------------- 

Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por Seguro de Caução n.º 

P8301/00/41/2008/950127 no valor de sete mil e oitenta e dois euros e trinta e seis cêntimos 

da Companhia de Seguros ASEFA, SA Seguros Reaseguros. ------------------------------------------ 

Informa-se, ainda, que relativamente à presente empreitada foram efectuadas 

retenções para reforço da garantia prestada no valor total de duzentos e sessenta e oito 

euros e quarenta e seis 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 17-01-2013, tendo sido lavrado o respectivo auto 

em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Serviços da Divisão informam 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 liberação da caução. -------------------------------------------------- 

Assim, sugerem para efeitos de decisão de homologação do auto, a não liberação da 

caução e notificação ao empreiteiro para correcção dos defeitos, no prazo de 30 dias. ---------- 

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

como não autorizar a liberação da caução e notificar o empreiteiro adjudicatário para 

proceder à correcção dos defeitos identificados, no prazo de 30 dias, de acordo com a 

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

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

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: - de Júlio Álvaro da Silva Barbosa, com 

estabelecimento comercial sito na Rua Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira, desta vila, 

designado de “Café – Snack-Bar Piso Risco”, a solicitar autorização para ocupar a via pública 

com esplanada durante o período de 03.12.2012 a 02.12.2013, com a área de 20,11m2, bem 

como a isenção de taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador do Pelouro informa que se trata de uma esplanada de apoio ao café Piso 

Risco colocada em frente ao mesmo estabelecimento, a qual foi já objecto de aprovação por 

parte da Câmara em reunião de 13 de Agosto, trata-se de um licenciamento que abrange um 

período maior, permitindo uma maior utilização da esplanada e evitando proceder à cíclica 

desmontagem e montagem. --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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

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

OP-DES 1/2013 – OPERAÇÃO DE DESTAQUE: - Presente o pedido de José 

Rodrigues Coelho, residente no lugar da Bouça, freguesia do Couto, relativo à certificação 

da operação de destaque da parcela de terreno, com a área de 7127 m2, descrito na 

Conservatória do Registo Predial do concelho sob o n.º 1589, de inscrita na matriz rústica e 

urbana, sob os n.ºs 98 e 549 respetivamente. Os Serviços informam que de acordo com o 

PDM o prédio localiza-se dentro do espaço Urbano - "Área de Expansão Urbana do 

Aglomerado Estruturante". A pretensão de destacar uma parcela com a área 2 000,00m2, 

obedece às disposições legais e pode ser autorizado, ficando o prédio sujeito ao ónus de não 

poder efetuar novo destaque por um prazo de 10 anos. -------------------------------------------------- 

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

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

P- LOTE N.º 380/1998 - OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO: - Presente o pedido de 

António Gomes Palhares e Luís Gonzaga F. Brito, a solicitar a recepção provisória parcial 

das obras de urbanização do loteamento a que se refere o alvará n.º 1/2003, sito no lugar de 

Ribeirinho, freguesia de Parada deste concelho. Os Serviços informam que de acordo com o 

relatório da comissão de vistoria, o pedido pode ser autorizado, devendo o promotor, 

acautelar a realização de um conjunto de trabalhos e adoção de medidas relativamente às 

restantes áreas do loteamento não rececionadas. ---------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a recepção provisória parcial 

das obras de urbanização, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------ 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS: - Presente a informação dos Serviços a solicitar a 

autorização para adjudicação de serviços de planeamento e urbanismo, com vista à 

prestação de serviços técnicos para a elaboração de proposta de alteração no âmbito dos 

regulamentos dos seguintes Planos Municipais de Ordenamento do Território, 

designadamente Plano de Pormenor de Renovação Urbana do Centro Histórico, Plano de 

Pormenor de Salvaguarda e Renovação Urbana de S. Paio e Plano Diretor Municipal do 

Concelho de Arcos de Valdevez, no montante de 11 100,00 euros, acrescido de Iva à taxa 

em vigor, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 125.º do Código dos Contratos Públicos. - 



 

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

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

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

98º do Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – REQUALIFICAÇÃO E REDEFINIÇÃO DO 

ARRUAMENTO DA LAMELA: - da firma Monteadriano a solicitar a recepção definitiva da 

obra, bem como a restituição dos depósitos de garantia da obra: -------------------------------------- 

 Mais informam que o prazo da garantia da obra terminou em 20.10.2010; ---------------- 

            Foi elaborado o auto de recepção em 04.02.2013; ----------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro no valor de trinta e 

um mil oitocentos e noventa e um euros e quinze cêntimos; --------------------------------------------- 

 Foram efectuadas retenções para reforço da garantia prestada no valor total de mil 

cento e oitenta e três euros e sessenta e seis cêntimos, o qual poderá ser restituído ao 

empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas obrigações. -------------------------------------- 

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

responsabilidade do empreiteiro que carecem de ser corrigidas pelo que não são de molde a 

permitir a recepção definitiva da obra. -------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do artº 227º do D. L. nº 59/99 de 2 de Março, sugerem que a obra 

não seja rececionada e conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 60 dias para correcção 

dos defeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, não aprovar a recepção definitiva da 

obra, em face do auto de vistoria de que a mesma apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, que impedem a sua recepção, bem como notificar o 

adjudicatário para proceder à correcção das mesmas, no prazo máximo de 60 dias. ----- 

 - Idem, respeitante à obra de “ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA RIBEIRINHA 

DE ARCOS DE VALDEVEZ – REFORMULAÇÃO DA PONTE PEDONAL SOBRE O RIO 

VEZ NO TRASLADÁRIO”: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  Mais informam que o prazo da garantia da obra terminou em 31.08.2012; ---------------- 

            Foi elaborado o auto de recepção em 04.02.2013; ----------------------------------------------- 



 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro no valor de seis mil 

quinhentos e oitenta e sete euros e setenta e três cêntimos; -------------------------------------------- 

 Foram efectuadas retenções para reforço da garantia prestada no valor total de 

duzentos e quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos, o qual poderá ser restituído ao 

empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas obrigações. -------------------------------------- 

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

responsabilidade do empreiteiro que carecem de ser corrigidas pelo que não são de molde a 

permitir a recepção definitiva da obra. -------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do artº 227º do D. L. nº 59/99 de 2 de Março, sugerem que a obra 

não seja rececionada e conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 60 dias para correcção 

dos defeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, não aprovar a recepção definitiva da 

obra, em face do auto de vistoria de que a mesma apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, que impedem a sua recepção, bem como notificar o 

adjudicatário para proceder à correcção das mesmas, no prazo máximo de 60 dias. ----- 

- Idem, respeitante à obra de “BLOCO XL – PAVIMENTAÇÃO ENTRE A SEDE DA 

JUNTA E A IGREJA PAROQUIAL – RIO FRIO – 2ª FASE”: ------------------------------------------- 

  Mais informam que o prazo da garantia da obra termina em 14.10.2013; ----------------- 

            Foi elaborado o auto de recepção em 14.10.2008; ----------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro no valor de mil e 

quinhentos euros e noventa e dois cêntimos; ---------------------------------------------------------------- 

 Foram efectuadas retenções para reforço da garantia prestada no valor total de 

cinquenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos, o qual poderá ser parcialmente restituído 

ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas obrigações. ---------------------------------- 

 De acordo com o auto de vistoria conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro que carecem de ser corrigidas pelo que nos termos do artº 3º 

do D.L. nº 190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação de 90% da caução. --- 

 Assim, nos termos do artº 227º do D. L. nº 59/99 de 2 de Março, sugerem a 

homologação do respectivo auto. -------------------------------------------------------------------------------- 



 

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

como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos 

Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, respeitante à obra “PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS – 

TABAÇÔ”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Mais informam que o prazo da garantia da obra terminou em 20.12.2012; ---------------- 

            Foi elaborado o auto de recepção em 04.01. 2013; ---------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro no valor de onze 

mil e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos; ----------------------------------------------------------- 

 Não foram efectuadas retenções para reforço da garantia prestada, pelo que 

nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ---------------------------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do artº 227º do D. L. nº 59/99 de 2 de Março, sugerem a 

homologação do respectivo auto. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

empreitada em referência, bem como promover o cancelamento, pela forma própria, da 

caução prestada para garantia do cumprimento do contrato. -------------------------------------- 

 AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE – ABASTECIMENTO DE AGUA NO 

CAMINHO DE PEDREGAIS A NOGUEIRA – RIO DE MOINHOS – CAMINHO DE CIMA DE 

VILABOA (GONDORIZ) E SANEAMENTO DO CAMINHO DA COSTEIRA (SÃO PAIO): - 

dos Serviços a apresentar o valor definitivo da revisão de preços no valor de noventa e nove 

euros e quarenta e oito cêntimos, valor a ser autorizado pelo município. ----------------------------- 

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

- Idem, respeitante à obra de “AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE – 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FREGUESIAS DE COUTO (CAMINHOS DE REBORIDO, 

FORNOS E FOJÓ) E RIO FRIO (GONDIÃO)”, no valor de noventa e dois euros e cinquenta 

cêntimos, valor a ser autorizado pelo município. ------------------------------------------------------------ 

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

- Idem, respeitante à obra “REDIFINIÇÃO DO TRAÇADO E BENEFICIAÇÃO DO 

C.M. 1304 EM RIO FRIO”, no valor de cinco mil duzentos e sessenta e quatro euros e 

dezasseis cêntimos, valor a ser autorizado pelo município. ---------------------------------------------- 



 

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

LOTEAMENTO DE VALVERDE – ESPAÇOS VERDES E INFRAESTRUTURAS 

BÁSICAS AO LOTE 48: - dos Serviços a apresentar o auto de consignação respeitante à 

obra em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL PARA O 

CENTRO DE PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE: - dos Serviços a informarem que no 

âmbito da candidatura Promoção da Biodiversidade das Terras do Alto Vez, se torna 

necessária a aquisição de equipamento informático e audiovisual para o Centro de Promoção 

da Biodiversidade, cujo valor base é de quatro mil setecentos e vinte e cinco euros, e a 

solicitarem autorização para abertura de um procedimento de ajuste directo, com consulta a 

mais de uma entidade, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código 

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

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

bem como autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo, de acordo com a 

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

CONCEPÇÃO GRÁFICA E AQUISIÇÃO DE BASES DE SUPORTE GRÁFICO 

PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE”, dos Serviços a solicitarem o 

parecer prévio relativamente à aquisição dos serviços em epígrafe, cujo valor base é de oito 

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

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

aquisição dos serviços em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, respeitante à aquisição de “FOTOBIOGRAFIA DE UM TERRITÓRIO – 2ª 

EDIÇÃO”, cujo valor base é de vinte e nove mil e quinhentos euros. --------------------------------- 

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

aquisição dos serviços em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------ 

EMPREITADA REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY – CONSTRUÇÃO DE 

BANCADAS: - Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo e de 

acordo com o solicitado superiormente, o projeto de execução para a execução da 

empreitada «REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY - CONSTRUÇÃO DE 



 

BANCADAS», com o intuito de se dar início ao procedimento concursal tendente à sua 

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

Com o projeto de execução em referência, pretende-se a construção de bancadas e 

áreas sociais de apoio, nomeadamente instalações sanitárias, bar e arrumos. Será ainda 

construída a vedação do recinto incluindo portaria e arranjos exteriores completares 

adequados à utilização do equipamento. A intervenção a realizar situa-se na freguesia de 

Giela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo Executivo, a abertura de um procedimento por CONCURSO 

 PÚBLICO, para a adjudicação da referida obra; ------------------------------------------------------------ 

  3. O PREÇO BASE para a presente empreitada seja fixado em trezentos e quarenta 

e sete mil e quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------------------------ 

            4. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 180 dias; ------------------------------------------- 

5. De acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 

29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o concurso 

público, sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------------------ 

6. O critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e pesos: --------------------------------------------------------------- 

- Preço Global Mais Baixo (50%). --------------------------------------------------------------------- 

- Valia Técnica (50%). ------------------------------------------------------------------------------------ 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------ 

     a. Anúncio; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     b. Programa de procedimento; -------------------------------------------------------------------- 

     c. Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------- 

     d. Projeto de execução; ----------------------------------------------------------------------------- 

8. De acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável pela 

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

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



 

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

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

9. Que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 109º do CCP, sejam delegadas 

no júri todas as competências, com exceção do disposto no n.º 2 do art.º 69º do CCP. ---------- 

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

1 – Aprovar o projecto de execução; ------------------------------------------------------------- 

2 - Aprovar as peças do procedimento concursal; ------------------------------------------- 

3 – Autorizar a abertura de procedimento de concurso público para a 

adjudicação da empreitada, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do 

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

4 – Designar o Júri do procedimento, de acordo com a composição proposta na 

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

5 – De acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 109º do CCP, delegar no júri 

todas as competências, com excepção do disposto no n.º 2 do art.º 69º do CCP. ---------- 

“EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DA CIM ALTO MINHO – ARCOS DE 

VALDEVEZ”, Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo e de 

acordo com o solicitado superiormente, o projeto de execução para a execução da 

empreitada “EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DA CIM ALTO MINHO – ARCOS DE 

VALDEVEZ”, com o intuito de se dar início ao procedimento concursal tendente à sua 

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

Com o projeto de execução em referência, pretende-se não só a implementação de 

um corredor ciclável e pedonal que permita a interpretação cultural da paisagem existente, 

mas também a salvaguarda das margens dos rios Vez e Lima, oferecendo condições para o 

seu uso em completo respeito pelo meio ambiente devolvendo aos habitantes do concelho 

este espaço de qualidade inigualável. -------------------------------------------------------------------------- 

O sistema proposto relaciona-se pontualmente com a rede de vias existentes, 

permitindo a entrada e saída das pessoas em diferentes momentos do circuito e 

possibilitando assim a utilização parcial do percurso. ------------------------------------------------------ 

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



 

1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo Executivo, a abertura de um procedimento por CONCURSO 

PÚBLICO, para a adjudicação da referida obra; ------------------------------------------------------------- 

  3. O PREÇO BASE para a presente empreitada seja fixado em trezentos e dezasseis 

mil quinhentos e sessenta euros. -------------------------------------------------------------------------------- 

4. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 180 dias; ------------------------------------------ 

5. De acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 

29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o concurso 

público, sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------------------ 

6. O critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e pesos: --------------------------------------------------------------- 

- Preço Global Mais Baixo (40%). --------------------------------------------------------------------- 

- Valia Técnica (60%). ------------------------------------------------------------------------------------ 

7. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------ 

     a. Anúncio; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     b. Programa de procedimento; -------------------------------------------------------------------- 

     c. Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------- 

     d. Projeto de execução; ----------------------------------------------------------------------------- 

8. De acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável pela 

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

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

Efetivos: Luís Manuel de Figueiredo Duarte de Macedo, Maria Clara Rodrigues 

Amorim e Manuel Gaspar Cerqueira; --------------------------------------------------------------------------- 

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

9. Que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 109º do CCP, sejam delegadas 

no júri todas as competências, com exceção do disposto no n.º 2 do art.º 69º do CCP. ---------- 

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

1 – Aprovar o projecto de execução; ------------------------------------------------------------- 

2 - Aprovar as peças do procedimento concursal; ------------------------------------------- 



 

3 – Autorizar a abertura de procedimento de concurso público para a 

adjudicação da empreitada, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do 

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

4 – Designar o Júri do procedimento, de acordo com a composição proposta na 

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

5 – De acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º 109º do CCP, delegar no júri 

todas as competências, com excepção do disposto no n.º 2 do art.º 69º do CCP. ---------- 

 PARQUE INFANTIL NO JARDIM DOS CENTENÁRIOS: - Para conhecimento e 

respetiva aprovação, apresenta-se em anexo e de acordo com o solicitado superiormente, o 

projeto de execução para a execução da empreitada “PARQUE INFANTIL NO JARDIM DOS 

CENTENÁRIOS”, com o intuito de se dar início ao procedimento concursal tendente à sua 

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

Com o projecto de execução em referência, pretende-se a requalificação do Jardim 

dos Centenários, com a construção de um parque infantil com uma área de implantação de 

362m2 em frente à Biblioteca Municipal de modo a garantir uma maior afluência e utilização 

deste espaço ajardinado para jogo e recreio. ----------------------------------------------------------------- 

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

1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo Executivo, a abertura de um procedimento por CONCURSO 

PÚBLICO, para a adjudicação da referida obra; ------------------------------------------------------------- 

  3. O PREÇO BASE para a presente empreitada seja fixado em sessenta e seis mil 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            4. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 90 dias; -------------------------------------------- 

5. Seja autorizado a abertura de um procedimento concursal por ajuste directo, para 

a adjudicação da referida obra, com convite à empresa Bricantel, Ldª, nos termos da alínea a) 

do artº 19º do CCP. O convite a esta empresa justifica-se por ser uma empresa idónea que 

se tem especializado neste tipo de empreitada, isto é, construção de parques infantis e por 

não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio. -------------------------------------------------- 



 

6. A aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a – Convite; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b – Caderno de Encargos-------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – Aprovar o projecto de execução; ------------------------------------------------------------- 

2 - Aprovar as peças do procedimento concursal; ------------------------------------------- 

3 – Autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo para a adjudicação 

da empreitada, de acordo com o definido na alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, com convite à empresa indicada na informação dos Serviços. ------- 

REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS – REPARAÇÃO DO 

CAMINHO FLORESTAL DE ACESSO AO GIÃO: - dos Serviços a informar que a empresa 

Martinsprestige II – Construções, Ldª, adjudicatária da empreitada da obra em epígrafe, a 

solicitar a recepção definitiva, assim como a restituição dos depósitos da garantia da obra e 

cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do contrato. --------------------- 

Mais informam, que o prazo de garantia da obra terminou em 24.01.2013.---------------- 

O auto de recepção definitiva foi elaborado em 28.02.2013.----------------------------------- 

Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra, no valor de nove mil e cem 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informam, ainda, que relativamente à presente empreitada não foram efectuados 

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 recepção 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, pelo que 

sugerem a homologação do auto de recepção definitiva, bem como autorizar o cancelamento 

ou extinção das garantias bancárias. --------------------------------------------------------------------------- 



 

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

empreitada em referência, bem como promover o cancelamento, pela forma própria, da 

caução prestada para garantia do cumprimento do contrato. -------------------------------------- 

- Idem, relativamente à empreitada “CAMINHO RURAL DE PINHEIRO – EIRAS”: --- 

Mais informam, que o prazo de garantia da obra terminou em 04.03.2013. --------------- 

O auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 07.03.2013. ----------------------- 

Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra, no valor de catorze mil 

oitocentos e cinquenta e nove euros e noventa e um cêntimos, de mil quatrocentos e 

cinquenta euros e depósito obrigatório de novecentos e sessenta e nove cêntimos. -------------- 

Informam, ainda, que relativamente à presente empreitada foram efectuadas 

retenções para reforço da garantia prestada, no valor de setecentos e quarenta e três euros e 

sessenta e cinco 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 229º do D.L. nº 59/99, de 2 de Março, 

feita a recepção 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, pelo que 

sugerem a homologação do auto de recepção definitiva, bem como autorizar o cancelamento 

ou extinção das garantias bancárias. --------------------------------------------------------------------------- 

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

empreitada em referência, bem como promover o cancelamento, pela forma própria, da 

caução prestada para garantia do cumprimento do contrato. -------------------------------------- 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS E CRIAÇÃO 

DE TAXAS DEVIDAS NO ÂMBITO DO “LICENCIAMENTO ZERO”: - Dos Serviços a 

remeterem propostas de alteração dos seguintes Regulamentos Municipais, em cumprimento 

do regime jurídico do Licenciamento Zero, constante do Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de Abril, 

que entra em vigor no dia 2 de Maio de 2013, para efeitos de abertura de um período de 

discussão pública: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

i) Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e respectiva Tabela 

Geral; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) Regulamento de Publicidade e Ocupação do Domínio Público; ------------------------------ 

iii) Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas; ------------------------------------- 

iv) Regulamento da Venda Ambulante; ------------------------------------------------------------------ 

v) Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. ------------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar a sua aprovação preliminar dos 

projectos em apreciação, bem como autorizar a abertura de um período de inquérito 

público, nos temos do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------- 

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

encerrou a reunião eram dezanove horas. -------------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------------------- 

 


