
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 ABRIL DE 2013 

  Aos vinte e dois dias do mês de Abril 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: - A Presidência deu 

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

- Da realização da próxima sessão da Assembleia Municipal no dia 29 de Abril pelas 

17h00, NO Auditório da Casa das Artes; ---------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 30 se realizaria a Assembleia Geral da Adere Peneda Gerês; -------------- 

- Que no próximo dia 2 de Maio se deslocaria a Cenon por ocasião da realização da 

feira de produtos regionais organizada pela Associação Alegria de Gironde, na qual a ARDAL 

e a Câmara municipal estarão presentes com um stand. Nesta iniciativa será celebrado 

também celebrado um protocolo de parceria entre o município arcuense e o município de 

Cenon; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Que no dia 3 de maio decorrerá em Santarém um encontro nacional de autarcas 

devido à contestação da lei das finanças locais; ------------------------------------------------------------- 

- Que no próximo dia 5 de Maio irá a Lisboa por ocasião do aniversário da Casa dos 

Arcos em Lisboa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Deu conta igualmente da realização da reunião da CCDR-N e da CIM Alto Minho na 

quarta-feira, 24 de Abril, em Ponte de Lima; ------------------------------------------------------------------ 

- Que na próxima Quinta-Feira e realizarão como habitualmente as celebrações do 

25 de Abril na Praça Municipal, com o hastear das Bandeiras e a guarda de honra feita pelos 

Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, pelo Corpo Nacional de Escutas -Agrupamento 

214 e pela Banda da Sociedade Musical Arcuense. -------------------------------------------------------- 



 

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovadas, por unanimidade, as 

actas da reunião ordinária de 8 e da reunião extraordinária de 12 de Abril, corrente. ------------- 

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

relativos ao dia dezassete, do mês corrente, que eram de um milhão duzentos e vinte e sete 

mil quinhentos e sessenta e um euros e vinte cêntimos, de operações orçamentais, e de 

oitocentos e dezanove mil seiscentos e oitenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos de 

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

PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Cendufe 

prevendo a transferência de trinta mil euros, para financiamento da obra de ampliação do 

Cemitério Paroquial. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Presente, igualmente, o protocolo a celebrar com a Casa do Concelho de Arcos de 

Valdevez em Lisboa, prevendo a transferência da verba de três mil e quinhentos euros, para 

financiamento das actividades da associação no ano de 2013. ----------------------------------------- 

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

como autorizar a Presidência a outorgar o mesmo em nome do Município, em 

cerimónia a realizar no aniversário da Casa dos Arcos em Lisboa, contra a entrega do 

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

DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS – REQUALIFICAÇAO DO CAMPO DE RUGBY 

– CONSTRUÇAO DE BANCADAS: - dos Serviços a informar que atendendo a que foram 

submetidas diversas listas de erros e omissões por vários interessados na empreitada em 

epigrafe; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Atendendo a que as mesmas devem ser submetidas aos autores do projecto para 

analise e respectivo relatório; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Atendendo ainda a que o prazo que a entidade adjudicante tem para se pronunciar e 

muito curto, dois dias úteis, face ao volume das listas submetidas e, considerando o disposto 

no nº 4 do artº 61º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se a manutenção do período de 

suspensão previsto no nº 3 do já citado artº 61º em 4 dias, isto e, ate ao dia 24 de Abril do 

corrente ano, apos o que reinicia a contagem do prazo para apresentação das propostas. ----- 



 

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

sobre a manutenção do período de suspensão previsto no nº 3 do citado artº 61º do 

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

 EXPEDIENTE: - da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, desta 

vila, a apresentar o relatório de contas do ano de 2012. -------------------------------------------------- 

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

 - das Águas do Noroeste, a apresentar proposta de orçamento e projecto tarifário 

para o ano de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Actividade de abastecimento de água: 0.5310 euros/m3; ------------------------------------ 

 - Actividade de saneamento de águas residuais: 0.5452; -------------------------------------- 

 Mais informam que para a actividade de recepção de efluentes provenientes de 

limpeza de fossas sépticas a tarifa ficou fixada em € 19 489/m3; --------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------- 

 - do Presidente da Assembleia Municipal, a dar conhecimento que a próxima 

sessão se irá realizar em 29 de Abril, às 17,30 horas. ----------------------------------------------------- 

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

 - da UNICEF, a solicitar um apoio para fazer face a despesas com as crianças da 

Síria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

financeiro de duzentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------------------- 

 - da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez,  a convidar o senhor presidente a 

estar presente nas comemorações do 58º aniversário da Casa Concelhia nos dias 04 e 05 de 

Maio às 21,30 horas com um almoço no dia 5. -------------------------------------------------------------- 

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

 - de Carlos Eduardo Lopes Lamas, residente em Beleiral – Gavieira, a apresentar 

uma proposta para a aquisição da antiga Tele- Escola do Beleiral, no valor de treze mil euros, 

a pagar em 5 prestações no valor de dois mil seiscentos euros/ano, no mes de Dezembro. ---- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a alienação, de 

acordo com a presente proposta, bem como aprovar a alteração da função do 

imóvel para Serviços de apoio agro-pecuário. -------------------------------------------- 



 

 Mais foi deliberado autorizar a Presidência a proceder a justificação 

notarial, com base na usucapião, uma vez que o imóvel não se encontra 

registado a favor do Município e não dispõe de título de aquisição. ----------------- 

- do Vereador do Pelouro a apresentar para efeitos de discussão publica o “Plano 

Especial de Emergência de Protecção Civil para Riscos Químicos Graves em Arcos de 

Valdevez -  Plano de Emergência Externo de Estabelecimento “Seveso” – Sarreliber” de 

forma a responder às disposições constantes no número 3. do artigo 19.º do Decreto-Lei nº 

254/2007 de 12 de Julho, relativo à “Prevenção de Acidentes Graves”, devido à presença, na 

área concelhia de um estabelecimento industrial de nível de perigosidade superior, definido 

por este diploma (Anexo I partes 1 e 2), nomeadamente a SARRELIBER - Transformação de 

Plásticos e Metais, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  O Plano de Emergência Externo destina-se principalmente a mitigar e limitar os 

danos no exterior do referido estabelecimento, decorrentes de um acidente grave, 

organizando e definindo as orientações de actuação dos agentes de protecção civil, 

organismos e entidades de apoio a empenhar em operações de protecção civil decorrentes 

desses acidentes, de modo a garantir a protecção da população e do ambiente. ------------------ 

O plano de emergência externo deverá, antecipar os cenários susceptíveis de 

desencadear um acidente grave ou catástrofe, definindo, de modo inequívoco, a estrutura 

organizacional e os procedimentos para preparação e aumento da capacidade de resposta. -- 

  O presente PEE é um plano especial de emergência de âmbito municipal e destina-

se a complementar o plano municipal de emergência de carácter geral (que prevê o 

inventário e normas de mobilização dos diversos meios e recursos disponíveis no respectivo 

espaço territorial), incorporando os aspectos inerentes à tipologia de risco considerada. -------- 

  De acordo com os números 8 e 9, do artigo 4.º, da Directiva anexa à Resolução n.º 

25/2008, de 18 de Julho e no artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, é 

obrigatória a realização de uma consulta pública das componentes não reservadas do plano 

(Partes I, II, III e Secção I da Parte IV), promovida pela Câmara Municipal, desenrolando-se 

por um prazo não inferior a 30 dias. ----------------------------------------------------------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Plano e submeter o 

mesmo a consulta pública das componentes não reservadas do mesmo, pelo prazo de 

30 dias, nos termos da referida legislação. ---------------------------------------------------------------- 

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

 IMÓVEL DEGRADADO: - de João Herculano Freitas da Silva, residente em Vila 

do Conde, Porto, na qualidade de proprietário do imóvel sito na Av. Dr. António Caldas – 

Arcos (S. Paio), a expôr a situação relativamente à situação do imóvel contíguo à sua 

propriedade, o qual apresenta um total estado de abandono, constituindo perigo, quer 

estrutural, quer de ordem de saúde pública para todos os utentes da via. --------------------------- 

            Mais informa que a chaminé da habitação, apresenta-se sem qualquer travamento, 

estando localizada junto da parede da meação da sua habitação, pelo que solicita a 

intervenção rápida deste município, de modo a salvaguardar a integridade física de bens e 

pessoas, assim como a reposição das condições de salubridade na área em questão. ---------- 

 Os Serviços da Divisão informam que após visita ao local pelos serviços técnicos, os 

mesmos confirmam o perigo de queda, no que diz respeito à chaminé, que se encontra sem 

grande base de sustentação e poderá inclusive ruir sobre a habitação do reclamante. ---------- 

 Mais informam que considerando a informação dos Serviços e uma vez que a 

situação pode oferecer perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, 

entendem que deverá ser determinada nos termos do disposto nos nºs 2 e 3 do artº 89º e do 

artº 90º do RJUE a realização de uma vistoria ao local. --------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar a realização de uma vistoria 

ao imóvel para verificação das condições de segurança do mesmo, designando uma 

comissão de vistoria constituída pelos técnicos municipais Carlos Machado, Ana 

Esteves e Maria Clara Amorim e, ainda, aprovar os Quesitos a que deverão responder 

os peritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO DE GASOLEO DE 

AQUECIMENTO EM ÁREA AFECTA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS NA FREGUESIA DE SISTELO: - do Ministério da Economia e do 

Emprego, a solicitar um parecer relativamente ao projecto de instalação de armazenagem de 



 

combustíveis sito na Portela do Alvite E.N. 304 freguesia de Sistelo, deste concelho e 

requerida por Durval Gave, Unipessoal, Ldª. ----------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que considerando a informação dos Serviços e 

uma vez que se trata de uma alteração à instalação de posto de abastecimento de 

combustíveis existente, em Portela do Alvite, entendem que deverá ser emitido parecer 

favorável quanto à localização, nos termos do disposto no nº 8 da Portaria nº 1188/2003, de 

10 de Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL – CENTRO DE MEIOS AÉREOS – BENEFICIAÇAO DE HELIPISTA: - dos 

Serviços a informar que considerando que o Município não possui meios próprios suficientes 

que permitam executar todos os trabalhos para beneficiação da helispista do Centro de Meios 

Aéreos por administração direta, propõem a sua execução através de uma EMPREITADA, 

dada a especificidade dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------- 

Com a empreitada em referência, pretende-se a execução de trabalhos diversos, 

com vista a proporcionar o aumento da operacionalidade e grau de prontidão da helipista 

existente no CMA, nomeadamente no que se refere à utilização da mesma, em simultâneo, 

por meios aéreos ligeiros e pesados. A intervenção incide ao nível da pavimentação de 

corredores entre as três pistas e das infra-estruturas enterradas para electrificação da 

helipista, para alem de outros trabalhos, nomeadamente a reposição das marcações e a 

criação de base para fixação do “Heliport Beacon”. -------------------------------------------------------- 

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

1. O VALOR BASE seja fixado em quinze mil quatrocentos e oitenta e seis euros; ----- 

2. O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 30 dias; --------------------------------- 

3. Seja autorizado por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento concursal por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra, com consulta à empresa PEDREIRA DA 

FRANQUEIRA, S.A, nos termos da alínea a) do art.º 19º do CCP. O convite a esta empresa 

justifica-se por ser uma empresa que se tem especializado neste tipo de trabalhos, isto é, 



 

pavimentação e abertura de valas e por não ter atingido o limite financeiro e temporal no 

triénio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A aprovação do projeto de execução em anexo. ---------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução, bem 

como autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo para a adjudicação dos 

trabalhos, de acordo com a presente informação. ------------------------------------------------------ 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL - EMPREITADA: 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS 

“CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE - SABADIM, EIRAS E GIELA”: - dos Serviços 

a informar que considerando que o Município não possui meios próprios suficientes que 

permitam executar todos os trabalhos de construção de muros por administração direta, a 

propor a sua execução através de uma EMPREITADA, dada a especificidade dos trabalhos. - 

Com esta empreitada, pretende-se a construção de muros de suporte/espera 

necessários para garantir a estabilidade da plataforma em diversos locais da rede viária 

municipal. Nestes locais, o desprendimento de terras dos taludes tem vindo a agravar-se, por 

falta de intervenção dos Serviços de Conservação de Rede Viária, os quais não têm recursos 

suficientes, quer humanos quer de equipamentos para dar resposta a todas as situações que 

tem ocorrido face às condições climatéricas adversas deste inverno. As zonas a 

intervencionar situam-se nas freguesias de Sabadim, Eiras e Guilhadeses. ------------------------- 

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

1. O VALOR BASE seja fixado em vinte mil euros; ---------------------------------------------- 

2. O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 30 dias; --------------------------------- 

3. Seja autorizado por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento concursal por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra, com consulta à empresa SRB - 

CONTRUÇÕES, LDA., nos termos da alínea a) do art.º 19º do CCP. O convite a esta 

empresa justifica-se face à urgência da intervenção, esta ter mostrado disponibilidade 

imediata para a intervenção e não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio; ---------- 

4. A aprovação do projeto de execução em anexo. ---------------------------------------------- 



 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução, bem 

como autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo para a adjudicação dos 

trabalhos, de acordo com a presente informação. ------------------------------------------------------ 

 RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA DR. CARLOS CUNHA: - dos Serviços a 

informar relativamente ao estado de ruína em que se encontra o edifício localizado na Rua 

Dr. Carlos Cunha, no qual se torna necessário proceder de imediato à sua reconstrução, não 

só para garantir a sua recuperação/reabilitação no contexto urbano em que se insere, mas 

também, para assegurar a sua própria estabilidade e segurança para a via pública. Para o 

efeito, torna-se no entanto necessário, concluir o projecto supra com a elaboração dos 

correspondentes projectos de especialidade. ---------------------------------------------------------------- 

Uma vez que nestes serviços não dispomos de recursos com competência técnica 

para a elaboração deste tipo de projectos, face à urgência da situação, sugerimos a 

contratação de serviços de engenharia a entidade externa ao município. ---------------------------- 

Para conclusão do projecto, estima-se o valor de nove mil e quinhentos euros + I.V.A.  

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

de procedimento de contratação da aquisição de serviços, de acordo com a 

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

REPARAÇÃO DAS CÉLULAS DO RESERVATÓRIO DE FAQUELO – REVISÃO DE 

PREÇOS: - dos Serviços a apresentar o valor definitivo da revisão de preços da empreitada 

em epígrafe, no valor de setecentos e vinte e seis euros e cinquenta e oito cêntimos. ----------- 

- 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 SIL (GRADE) E CAMINHO DE 

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

da revisão de preços da empreitada em epígrafe, no valor de oitocentos e noventa e três 

euros e noventa e dois cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

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

SÃO SEBASTIÃO EM CABREIRO E DE LOMBADINHA EM GONDORIZ – 

RESERVATÓRIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO: - dos Serviços a apresentar a revisão de 

preços respeitante a obra em epígrafe, no valor de quatrocentos e cinquenta euros e 

sessenta e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FREGUESIAS 

DO COUTO (CAMINHOS DE REBORIDO, FORNOS E FOJO) E RIO FRIO (GONDIÃO) – 

CONTA FINAL: - dos Serviços a informar que a obra referida em epígrafe encontra-se 

concluída e rececionada provisoriamente em 31-07-2012, pelo que nos termos do artigo 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 18-04-2013, 

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: quarenta e cinco mil e seiscentos euros (com IVA: 

0.00 euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Valor dos trabalhos realizados: quarenta e cinco mil e seiscentos euros (com IVA: 

0.00 euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Valor dos trabalhos a menos/suprimidos: 0.00 euros (com IVA: 0.00 euros). ------------ 

-Valor dos trabalhos a mais: 0.00 euros (com IVA: 0.00 euros) ------------------------------- 

-Valor da revisão de preços definitiva: noventa e dois euros e cinquenta cêntimos 

(com IVA: 0.00 euros) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

- Valor final da empreitada: quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e dois euros e 

cinquenta cêntimos (com IVA: quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro euros e cinco 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Descontos de garantia no valor de quatro mil quinhentos e sessenta euros, retido 

durante a execução da empreitada com dedução em cada auto e quatro euros e sessenta e 

três cêntimos pela revisão de preços, ambos a favor do Município. ------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, de 

acordo com a presente informação. ------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, respeitante a obra de “ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHO DE 

PEDREGAIS A NOGUEIRA (RIO DE MOINHOS) CAMINHO CIMO DE VILABOA 

(GONDORIZ) E SANEAMENTO NO CAMINHO DA COSTEIRA (SÃO PAIO)”: - dos 

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

provisoriamente em 06-09-2012, pelo que nos termos do artigo 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 16-04-2013, 

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: vinte e nove mil novecentos e cinquenta e um 

euros e oitenta cêntimos (com IVA: trinta mil quinhentos e setenta e oito euros e quarenta e 

seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos realizados: vinte e nove mil novecentos e cinquenta e um euros 

e oitenta cêntimos (com IVA: trinta mil quinhentos e setenta e oito euros e quarenta e seis 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 -Valor dos trabalhos a menos/suprimidos: 0.00 euros (com IVA: 0.00 euros). ----------- 

 -Valor dos trabalhos a mais: 0.00 euros (com IVA: 0.00 euros). ----------------------------- 

 -Valor da revisão de preços definitiva: noventa e nove euros e quarenta e oito 

cêntimos (com IVA: cento e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos). ------------------------------- 

 - Valor final da empreitada: trinta mil e cinquenta e um euros e vinte e oito cêntimos 

(com IVA: trinta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos). ------- 

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

Descontos de garantia no valor de mil quatrocentos e noventa e sete euros e 

sessenta cêntimos, retido durante a execução da empreitada com dedução em cada auto e 

quatro euros e noventa e sete cêntimos pela revisão de preços, ambos a favor do Município. - 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da obra, de 

acordo com a presente informação. ------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA – 

CAMINHO DE ACESSO A COTO MOINHO (GONDORIZ) E CAMINHO DE BARBEITOS 

(ÁLVORA) – RAMAIS B. C. E D: - dos Serviços a apresentar para conhecimento e 

respetiva aprovação, os projetos de execução e o processo de procedimento para a 

execução da obra acima referida com o intuito de se dar início ao procedimento concursal 

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

Com a empreitada em referência, pretende-se o alargamento e pavimentação do 

caminho de acesso ao lugar de Coto Moinho, na freguesia de Gondoriz, com uma extensão 

de 343 metros e de 3 ramais do Caminho de Barbeitos, na freguesia de Alvora, com uma 

extensão total de 290 metros. Todos os troços a intervir encontram-se presentemente em 

terra batida, sendo de grande importância pois para além da servidão aos terrenos e 

habitações existentes permitirá o acesso de ambulâncias e bombeiros. O perfil transversal-

tipo do caminho terá uma largura de 5,00 metros, dos quais 4 m para a faixa de rodagem, 

0,60 para valetas e 0,40 m para berma em betão. Nos ramais o perfil transversal terá uma 

largura de faixa de rodagem de 3 metros. Os trabalhos incidem sobre a plataforma para 

regularização desta, construção de muros de suporte, vedações, drenagens, pavimentação, 

sinalização e obras acessórias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

1. Seja autorizado por V.ª Ex.ª, a abertura de um procedimento por AJUSTE 

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

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

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

3. De acordo com o definido na alínea a) 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 AJUSTE 

DIRECTO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A aprovação do projeto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

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

     a. Convite a enviar às empresas; ----------------------------------------------------------------- 

     b. Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------- 

     5. O VALOR BASE seja fixado em cento e quarenta e quatro mil quinhentos e 

setenta euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

     6. O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 180 dias; --------------------------- 

     7. Abertura de um procedimento por AJUSTE DIRECTO, com consulta a 3 

empresas para salvaguardar o princípio da transparência, imparcialidade e igualdade. ---------- 

  Por se entender serem empresas especialistas neste tipo de trabalho, cujo limite 

financeiro no triénio não foi atingido, propõem-se consulta às seguintes empresas: -------------- 

1) Campos Silva, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2) MartinsPrestige II - Construções, Lda. ----------------------------------------------------------- 

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

8. Que 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EFECTIVOS: Ana Maria Esteves, Jorge Humberto Amorim e Faustino Gomes 

Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUPLENTES: Maria Isabel Pereira Dantas e Manuel Gaspar Soares Cerqueira. ------- 

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

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

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



 

1. Aprovar o projecto de execução e as peças do respectivo procedimento de 

contratação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar a abertura de um procedimento de ajuste directo, com a consulta 

às entidades constantes da informação dos Serviços; ----------------------------------------------- 

3. Designar o Júri do respectivo procedimento, nos termos do artigo 67º do 

Código dos Contratos Públicos, com a composição proposta na informação dos 

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

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – DESVIO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS: - da empresa Aurélio 

Martins Sobreiro & Filhos, S.A., a solicitar vistoria e liberação de caução da empreitada em 

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

Os Serviços informam que de acordo com o auto de vistoria efetuada, 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 liberação da 

caução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, sugerem a homologação do auto e a não liberação da caução e notificação ao 

empreiteiro para correção dos defeitos, no prazo de 30 dias. -------------------------------------------- 

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

autorizando a liberação da caução, bem como notificar o empreiteiro adjudicatário para 

proceder à correção dos defeitos verificados, no prazo de 30 dias. ----------------------------- 

ETAR PADREIRO: - dos Serviços a informar que sem torna necessário fazer alguns 

trabalhos na ETAR de Padreiro, conforme listagem dos trabalhos a executar com valor 

aproximado de oito mil duzentos e oitenta e um euros e vinte e sete cêntimos sem iva, 

relembrando que nesta data só está a funcionar um dos tanques. ------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos trabalhos, de 

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

EXPEDIENTE: - do Vereador do Pelouro, a apresentar proposta relativa ao 

encerramento do JI de Soajo e Paçô e o seu acolhimento noutros equipamentos educativos, 

na qual manifesta a posição de discordância. ---------------------------------------------------------------- 

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



 

  - do Centro de Atletismo de Arcos de Valdevez, a solicitar um apoio financeiro no 

valor de três mil e quinhentos euros para fazer face a despesas com a realização da prova 

“1ª Milha do Vez” no dia 20 de Julho de 2013. --------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado. ------------------ 

 - do Grupo de Bombos “Os Bravos de São Vicente” a solicitar um apoio financeiro 

no valor de três mil e quinhentos euros, para a compra de uma carrinha hyundai, desse valor.  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de mil 

setecentos e cinquenta euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

 SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL – RECUPERAÇAO HABITACIONAL: - dos 

Serviços de Acção Social a apresentar a situação sócio-familiar respeitante a Gracinda 

Rodrigues Branco Galvão residente em Bostelinhos – Cabana Maior, e a propor no âmbito do 

“Regulamento Municipal de Apoio a Recuperação Habitacional de Estratos Sociais 

Desfavorecidos”, que lhes seja concedido um apoio para a realização das obras de 

recuperação da sua casa, nomeadamente construção de uma casa de banho, construção de 

divisórias interiores e construção de chaminé para extracção de fumos, no valor de sete mil e 

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

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

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

 - Idem, respeitante a situação familiar de Laurinda Mateus Ramalhosa, residente em 

Rouças – Gavieira, para obras de cobertura, dado que a habitação esta bastante danificada, 

no valor de dois mil duzentos e oito euros. -------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado. --- 

 - Idem, respeitante a Maria dos Prazeres Maciel Rodrigues, residente em 

Castanheira – Extremo, para apoio de obras de melhoria, no valor de dois mil quatrocentos e 

dez euros e trinta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado. --- 

CONTRATO-PROMESSA DE PERMUTA DE TERRENOS: - Presente a minuta do 

contrato promessa de permuta a celebrar com Leonor Barros da Rocha, José Manuel da 

Rocha Brito, e Elisabete do Carmo da Rocha Brito, residentes em Fonte Arcada – Souto, em 

que estes prometem ceder ao Município de Arcos de Valdevez uma parcela de terreno com a 



 

área de quatrocentos metros quadrados, que se destina a integrar no domínio público 

municipal com a reformulação da EN 202 junto ao Parque Empresarial de Mogueiras – 

Tabaçô, recebendo do Município uma parcela de terreno, com a área de mil metros 

quadrados a desanexar do prédio rústico, sito no lugar de Fonte Arcada, descrito na 

Conservatória sob o número 156, e inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 1033. ---- 

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

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

PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS EM ESTADO 

INOPERACIONAL: - do Vereador do Pelouro a apresentar, de acordo com a decisão 

camarária proferida na reunião ordinária de 8 do corrente, proposta de alienação, por 

negociação directa, de viaturas municipais em estado inoperacional: --------------------------------- 

- Bedford, 08-62-BC, António Coelho Azevedo, trezentos euros; ---------------------------- 

- Mitsubishi, 23-79-EE, Sucatas Armazém do Sal, duzentos e vinte euros; --------------- 

- Bedford, PD-35-02, Manuel João Coelho Dantas, duzentos euros; ------------------------ 

- Land Rover, 60-94-HZ, José Manuel & Lima, Ldª, setecentos euros; --------------------- 

- Trator Same, VE-11-57, António Coelho Azevedo, mil e duzentos euros. --------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar a presente proposta e 

autorizar a venda das viaturas aos interessados e pelos valores indicados. ----------------- 

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

encerrou a reunião, eram dezoito horas e quinze 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. ------------------------ 


