
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE MAIO DE 2013 

  Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e treze, pelas dezassete horas e trinta 

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

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

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

Barros, 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: - Aberta a reunião a 

Presidência solicitou ao Vereador do Pelouro que fizesse uma breve resenha sobre o Festival 

Gastronómico e do Salão de Inovação Rural, do passado fim de semana. -------------------------- 

- O Vereador Dr. Pedro Teixeira fez a avaliação da iniciativa Salão de Inovação 

Rural, organizada em parceria com a ARDAL e a Incubo e realizada nos dias 10,11 e 12 de 

maio passados. O vereador fez um balanço bastante positivo da mesma, afirmando que 

houve uma grande adesão, ao longo dos 3 dias, por parte da população local e de várias 

localidades do País, bem como de Espanha, tendo sido um enorme sucesso desde o primeiro 

dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De destacar a presença da TVI com o Programa “Somos Portugal”, no domingo, que 

contribuiu para que todas as expectativas fossem ultrapassadas; os produtores presentes 

ficaram bastante satisfeitos, tendo esgotado por várias vezes os seus produtos; o Festival 

Gastronómico também se revelou um sucesso, assim como o desfile de carros de bois que 

contou com cerca de 700 participantes e centenas de espectadores. Ao nível da realização 

dos workshops, estes também correram da melhor maneira, com intervenções de qualidade e 

o auditório da Incubo permanentemente repleto, sendo por isso uma iniciativa para continuar 

a organizar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, a Presidência deu conhecimento à Câmara do seguinte: --------------------- 



 

- Da realização do Concelho de Estado - Ciclo de Intervenções e alocução de Li 

Zhaoxingno (atual responsável pelo Comité dos Negócios Estrangeiros do Congresso 

Nacional do Povo, ex-Embaixador da China na ONU e nos EUA e Ministro dos Negócios 

Estrangeiros chinês entre 2003 e 2007), a levar a cabo no próximo fim de semana, 18 e 19 de 

Maio. Uma iniciativa que contará com a presença do Senhor Embaixador da República 

Popular da China em Portugal Huang Songfu e do Senhor Representante da República para 

a Região Autónoma dos Açores e ex-embaixador Pedro Catarino. Aguarda-se a confirmação 

do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal Paulo Portas. --------------------------- 

- Da participação do Município na Feira de Cenon, França, que contou com outros 

municípios do Alto Minho e com a IN.CUBO e o CEVAL, tendo igualmente procedido à 

assinatura do Acordo de Parceria com o Município de Cenon. ------------------------------------------ 

- Da deslocação a Lisboa para participar na festa de aniversário da Casa dos Arcos 

em Lisboa, que teve lugar no passado Domingo. ----------------------------------------------------------- 

- Deu ainda nota de que o Tribunal de Contas visou o processo da revisão do 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado com a Associação Recreativa e 

Cultural de Paçô. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 22 de Abril, findo. -------------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia 8 do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e sessenta e quatro mil 

duzentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos de operações orçamentais, e de 

oitocentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e oito euros e quarenta e três cêntimos de 

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

RATIFICAÇÃO: - Do Senhor Presidente a informar que despachou no sentido de 

autorizar a transferência da verba de dez mil euros, destinada à EPRALIMA – Escola 

Profissional do Alto Lima, relativa à prestação de abril/2013 por conta do acordo de 

comparticipação dos empréstimos para remodelação do edifício da EPRALIMA, pelo que 

submete o mesmo a ratificação do executivo. ---------------------------------------------------------------- 

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



 

PROTOCOLO IN.CUBO: - da Presidência a solicitar à Câmara autorização para 

antecipar para o mês de Maio o pagamento da segunda prestação do valor de vinte e cinco 

mil euros, do Protocolo celebrado com a ACIBTM – Associação para o Centro de Incubação 

de Base tecnológica do Minho, na reunião ordinária de 8 de Abril de 2013, prevista para o 

mês de Junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal antecipação destina-se a possibilitar que aquela Associação justifique 

comparticipações financeiras recentemente recebidas dos projectos Minho Empreender e 

Capacitação das Redes Sociais, ambos do ON.2. ---------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a antecipação do pagamento 

da prestação solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROTOCOLOS: - Da Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão, a apresentar a 

minuta do protocolo de articulação com a NephroCare Portugal, S.A. que explora uma 

unidade de diálise sita na Quinta do Paraíso, no edifício Vila Gerações, em Vila Fonche. ------- 

 O objetivo do protocolo é regular o relacionamento entre as partes, com vista a dar 

cumprimento ao quadro legal, em particular no que se refere à informação sobre a qualidade 

da água a fornecer à Clínica, bem como, à forma de contacto entre as partes outorgantes 

deste Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 - Idem, da Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador da Gavieira, prevendo 

a transferência da verba de cinco mil euros, destinada à obra de “Remodelação do Adro da 

Capela do Divino Espírito Santo, cujo valor de adjudicação é de oito mil euros. -------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, seguindo-se a 

respectiva assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: - CENTRO ESCOLAR EB 1/JI DA SEDE DO 

CONCELHO – ACABAMENTOS DIVERSOS: - Dos Serviços a apresentar o auto de 

consignação respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma EDINORTE – Edificações 

Nortenhas, S.A., no valor de trinta e seis mil novecentos e quarenta e dois euros e vinte 

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

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



 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA E MUROS EM DIVERSAS 

FREGUESIAS: - dos Serviços a apresentar o auto de consignação respeitante à obra em 

epígrafe, adjudicada à firma Avelino da Cunha Pereira & Filhos, Lda., no valor de vinte e um 

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

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

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

FREGUESIAS DE S. COSME E S. DAMIÃO (LUGARES DE CERCA E GEREI) E DE SÁ 

(LUGARES DE NOGUEIRA, FETEIRINHA E TESO): - dos Serviços a apresentar o auto de 

consignação respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma Martinsprestige II – 

Construções, Lda., no valor de noventa e três mil novecentos e quarenta e nove euros e dois 

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

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

PASSAGEM DE INFRAESTRUTURAS NA PONTE PEDONAL DO TRASLADÁRIO: 

- Da firma MonteAdriano – Engenharia & Construção, S.A, a solicitar a receção definitiva 

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

Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

         - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ARCOS DE VALDEVEZ – 

SECTOR NASCENTE: - Da firma MonteAdriano – Engenharia & Construção, S.A, a 

solicitar a receção definitiva da obra, bem como a restituição dos depósitos de garantia da 

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



 

 Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

         - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 BLOCO XXXVII – CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE OS LUGARES DE RUA, 

PAREDES E OUTEIRO – PADROSO: - Da firma Sebastião da Rocha Barbosa, Lda., a 

solicitar a receção definitiva da obra, bem como a restituição dos depósitos de garantia da 

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

 Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

         - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 PONTE SOBRE O RIO VEZ, ACESSOS E LIGAÇÃO À EN 202 – GIELA – 

LIGAÇÃO DA FUTURA PONTE SOBRE O RIO VEZ E LIGAÇÃO À EN 202 – GIELA – 2ª 

FASE: - Da firma Sebastião da Rocha Barbosa, Lda., a solicitar a receção definitiva da 

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

 Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 



 

         - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

SUSBSISTEMA DE SANEAMENTO DE AGUIÃ, GUILHADESES, PAÇÔ, PARADA, 

PROZELO, TABAÇÔ E VILAFONCHE – FASE 2 – 3º GRUPO DE OBRAS: - Da firma 

Martins & Filhos, S.A., a solicitar a receção definitiva da obra, bem como o cancelamento 

das garantias bancárias da obra. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

          - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancária. ----------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

título de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ARCOS DE 

VALDEVEZ – SETOR NASCENTE – SISTEMA – FASE 2: - Da firma Martins & Filhos, 

S.A., a solicitar a receção definitiva da obra, bem como o cancelamento das garantias 

bancárias da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

         - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancária. ----------------------------- 



 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

BLOCO XXXIII – PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA LEIRADA – 2ª FASE – 

ARCOS (SALVADOR): Da firma Martins & Filhos, S.A., a solicitar a receção definitiva da 

obra, bem como o cancelamento das garantias bancárias e a restituição dos depósitos de 

garantia da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Os Serviços informam que não vêm qualquer inconveniente no deferimento do 

pedido da empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: --------------------- 

         - Homologar o auto de receção definitiva: ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR NORTE DO CONCELHO – 2ª FASE: - 

Da firma Domingos Pedrosa Barreto, Lda., a solicitar a receção definitiva da obra, bem 

como o cancelamento das garantias bancárias e a restituição dos depósitos de garantia da  

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

  Os Serviços informam não vêm qualquer inconveniente no deferimento do pedido da 

empresa, pelo que sugerem que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------- 

          - Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------- 

         - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas 

como garantia da obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. --------------------------- 

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

empreitada, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias retidas a 



 

titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento das 

garantias bancárias, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

CAMINHO DE ACESSO AO FUNDO DO LUGAR E ARRANJO DO LARGO DO 

CRUZEIRO – LOMBADINHA – GONDORIZ: - Da firma Habimonção Construções, Lda., a 

solicitar vistoria da obra para liberação parcial da caução. ----------------------------------------------- 

  Os Serviços informam que da vistoria realizada, concluiu-se que a obra não 

apresenta deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do art. 3º do 

DL n.º 190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do 

seu montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Assim, sugerem, para efeitos de ser submetido à Câmara, a homologação do auto e 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

REBILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

CAMINHO DAS FELPOSAS – PAÇÔ: - Da firma Habimonção Construções, Lda., a 

solicitar vistoria da obra para liberação parcial da caução. ----------------------------------------------- 

  Os Serviços informam que da vistoria realizada concluiu-se que a obra não apresenta 

deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do art. 3º do DL n.º 

190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação das cauções até 90% do seu 

montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Assim, sugerem, para efeitos de ser submetido à Câmara, a homologação do auto e 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE CIMA – SELIM – GONDORIZ: - Da firma 

Habimonção Construções, Lda., a solicitar vistoria da obra para liberação parcial da 

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



 

 Os Serviços informam que a vistoria realizada, concluiu-se que a obra não apresenta 

deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do art. 3º do DL n.º 

190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do seu 

montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Assim, sugerem, para efeitos de ser submetido à Câmara, a homologação do auto e 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA E.M. 518 ENTRE O CAMPO DE FUTEBOL – AGUIA 

– 1ª FASE: - Da firma Habimonção Construções, Lda., a solicitar vistoria da obra para 

liberação parcial da caução. --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Os Serviços informam que da vistoria realizada, concluiu-se que a obra não 

apresenta deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do art. 3º do 

DL n.º 190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do 

seu montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, sugerem, para efeitos de ser submetido à Câmara, a homologação do auto e 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO – SANEAMENTO 

DA E.M. 518 DO CRUZEIRO AO CAMPO DE FUTEBOL – AGUIÃ: - Da firma Habimonção 

Construções, Lda., a solicitar vistoria da obra para liberação parcial da caução. ----------------- 

 Os Serviços informam que da vistoria realizada, concluiu-se que a obra não 

apresenta deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do art. 3º do 

DL n.º 190/2012, de 22 de Agosto, pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do 

seu montante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  Assim, sugerem, para efeitos de ser submetido à Câmara, a homologação do auto e 

liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 REPARAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CASALSOEIRO: - da firma Habitilima – 

Sociedade de Construções, SA, a solicitar vistoria da obra para efeitos de recepção definitiva 

da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo sido examinada toda a obra executada pelo 

empreiteiro, constatou-se que a obra se encontra em conformidade para ser rececionada 

definitivamente, cujo prazo de garantia terminou em 01.06.2016, pelo que pode ser 

autorizada a recepção definitiva da mesma. ------------------------------------------------------------------ 

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

 ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ – ACERVO HISTÓRICO: - Dos 

Serviços a enviar, para ratificação, a minuta do contrato administrativo a efetuar com a 

empresa Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, S.A., no âmbito da empreitada supra mencionada.  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação da minuta do 

contrato, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos 

Públicos, uma vez que se mostra prestada caução pelo adjudicatário. ------------------------- 

CENTRO DE PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE: - Dos Serviços a enviar o 

projeto de decisão final da adjudicação do ajuste direto da “Conceção gráfica e aquisição de 

bases de suporte gráfico para o Centro de Promoção da Biodiversidade” à firma J. Sá – 

Desenho Gráfico Unipessoal, Lda., pelo valor de oito mil e duzentos euros, a que acresce o 

IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar, de acordo com a informação 

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

 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: - Do Serviço de 

Aprovisionamento a remeter a minuta do contrato de fornecimento de energia elétrica em 

média e baixa tensão às instalações municipais adjudicado à Galp Power, S.A., dando 

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



 

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

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

que se mostra prestada caução pelo adjudicatário. ---------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE: - da ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, a enviar a 

proposta nº 213186/2013, propondo parceria no âmbito do programa Eco-Escolas, no valor 

de duzentos e dez euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os Serviços de Ambiente informam que a presente proposta é referente à 

contribuição do Município para a inscrição no Programa Eco-Escolas 2012/2013, de três 

escolas inscritas no referido Programa: EBI/JI de Távora; Agrupamento de Escolas de 

Valdevez e Epralima; sendo o valor unitário de setenta euros. ------------------------------------------ 

Mais informam que, considerando os antecedentes e o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido propõem que se autorize o pagamento desta despesa, que vem na continuação 

do que tem acontecido nos últimos anos com resultados altamente positivos. ---------------------- 

O Vereador do Pelouro propõe que, à semelhança dos anos anteriores, seja efetuado 

o pagamento de duzentos e dez euros para a inscrição das escolas. --------------------------------- 

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

- Do advogado desta Câmara a informar que a sentença relativa ao processo 

sumário nº 450/12.0 TBAVV, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, 

pelo facto de a Ré Sousa & Pedreira, Lda., ter procedido entretanto ao pagamento da quantia 

peticionada pela Autora Centrocar – Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. ------------------- 

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

- Do Rancho Folclórico de S. Paio, a solicitar a atribuição de subsídio para a 

realização do XII Festival de Folclore daquele rancho folclórico, a realizar no dia 2 de junho 

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

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

quatrocentos euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Da Paróquia de Arcos de Valdevez Salvador, a solicitar apoio económico para 

intervenção nas coberturas das igrejas Matriz e S. Bento, nesta vila, sendo o orçamento no 

valor de cento e oitenta e três mil e trinta euros e quarenta e oito cêntimos. ------------------------ 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a Presidência desenvolver 

diligências para preparação de um protocolo de colaboração prevendo um apoio 

financeiro para realização dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 

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

 PROCESSO Nº 2/2013 - L60 – LICENCIAMENTO EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO: - De Gisela Cristina Meireles Oliveira Portela Rosa, residente na Quinta da 

Boavista, Lote 13-D, Ribeirinho, freguesia de Parada, neste concelho, a solicitar a aprovação 

do projeto de arquitetura do empreendimento turístico rural, correspondente ao processo 

supra mencionado, localizado no lugar de Barrosinha, freguesia de Sabadim, deste concelho.  

  A Chefe da Divisão informa que considerando a informação dos Serviços, 

nomeadamente quanto à conformidade da pretensão com o RPDM e demais legislação 

aplicável, bem como o facto de a requerente se propor a realizar os trabalhos necessários à 

beneficiação da infraestrutura viária que serve a edificação a que respeita a presente 

operação urbanística, entende que o projeto de arquitetura pode ser aprovado, condicionando 

a emissão do alvará à celebração de contrato com a Câmara Municipal, relativo à obrigação 

assumida e prestação de caução adequada a garantir a execução dos referidos trabalhos, 

nos termos do disposto no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e suas 

alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Para o efeito deverá proceder à entrega de projeto relativo à beneficiação da 

infraestrutura pública em causa e respetiva orçamentação, aquando da entrega dos projetos 

de especialidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

com o condicionalismo constante da informação dos Serviços. ---------------------------------- 

EXPLORAÇÃO DO BAR/RESTAURANTE DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES: - Da 

empresa Rio Sedutor, Lda., a apresentar proposta no valor de duzentos e cinco euros para 

exploração do Bar/Restaurante sito no Centro de Exposições, em Guilhadeses. ------------------ 

 O Chefe da DAF informa que: ------------------------------------------------------------------------- 

  1. A firma Rio Sedutor, Ldª, com sede na Quinta de S. Bento, Arcos de Valdevez, 

vem apresentar uma proposta para exploração do espaço destinado a Cafetaria e 



 

Restaurante no Centro de Formação e Exposições, oferecendo um preço de duzentos e cinco 

euros mensais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Em Abril de 2008 foi aberto um procedimento de concurso público para 

arrendamento do espaço em causa, tendo sido apresentadas duas propostas: Uma de 

Herculano Caldas Guimarães, com o valor de seiscentos e vinte e cinco euros, e outra de 

Hugo Miguel Codesso Cruz, com o valor de cento e vinte e seis euros. ------------------------------ 

  A adjudicação foi efetuada ao concorrente Herculano Guimarães, que nunca efetivou 

o contrato de arrendamento, tendo desistido da adjudicação. Neste momento o espaço 

encontra-se livre e sem qualquer contrato de exploração, pelo que poderá ser submetido a 

arrendamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3 - A petição do requerente levanta a questão de saber se poderá proceder-se à 

adjudicação direta, ou seja, a aplicabilidade ou não das regras gerais da contratação pública 

à cedência do espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  4 - No que se refere às regras gerais da contratação pública, que poderiam ser 

chamadas para aplicação ao caso presente, vigora o Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, que estabelece a disciplina aplicável à 

contratação pública designadamente a previsão de procedimentos legais adequados à 

escolha do co-contratante com a Administração, e o recurso à figura do concurso público 

como regra geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Contudo a aplicação de tal regime encontra-se expressamente afastada no artigo 4º, 

nº 2, alínea c) do Código, que estabelece não se aplicar o mesmo aos contratos que incidam 

sobre imóveis, nomeadamente, os de arrendamento ou contratos similares. ----------------------- 

  5 – No caso em apreço, entendo não haver qualquer motivo para impedir o recurso 

ao ajuste direto para adjudicação do espaço, através da celebração de um contrato de 

arrendamento, e não de cessão de exploração. ------------------------------------------------------------- 

  6 – Caso a Câmara concorde com a presente proposta de adjudicação por ajuste 

direto, deverá definir-se o prazo e demais condições do arrendamento, podendo aplicar-se ao 

contrato a celebrar as regras definidas no caderno de encargos que serviu de base ao 

procedimento de concurso aberto em 2008, nomeadamente quanto ao prazo (5 anos para o 



 

prazo inicial, renovável por 3 anos), obrigações gerais do adjudicatário e seguro multirriscos e 

de responsabilidade civil. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a presente proposta, 

mediante a celebração de um contrato de arrendamento, pelo prazo de 5 anos, 

renovável por períodos de 3 anos, aplicando-se ao mesmo as regras gerais definidas 

no caderno de encargos que serviu de base ao procedimento de concurso inicial para 

o arrendamento do prédio. -------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA FAMÍLIA CARENCIADA COM MENORES 

A CARGO: - De Pedro Hugo da Costa Pinto Bragança dos Santos, residente na Rua Dr. 

Germano Amorim, nesta vila, a solicitar apoio económico para o seu agregado familiar 

constituído por 4 pessoas: o próprio, a esposa, Sandra Isabel Amaro Alves Pereira, de 26 

anos, a filha de ambos, Ana Rosalina Amaro Alves Pinto, de 9 anos de idade e a sogra, Maria 

de Fátima Cardoso Alves, de 47 anos de idade. ------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que se trata de uma família que vive uma situação de carência 

justificada pelo facto de se encontrarem desempregados, apesar de Pedro Hugo já estar a 

trabalhar, há cerca de um mês. ---------------------------------------------------------------------------------- 

  Acresce que Sandra está grávida, e esta condição está a tornar ainda mais difícil 

arranjar novo emprego. Receberam uma conta de luz que não estavam a contar e que lhes 

veio desajustar ainda mais as contas. -------------------------------------------------------------------------- 

 Da avaliação diagnóstica efetuada não restam dúvidas de que nos encontramos 

perante uma situação de carência em termos económicos, pelo que propõem que no âmbito 

da “Medida de apoio económico a famílias carenciadas com filhos menores a cargo”, e de 

forma a apoiar esta família a equilibrar o seu orçamento familiar, lhes seja concedido um 

subsidio no valor de trezentos euros, (montante máximo anual a atribuir a uma família com 

um filho menor a cargo). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Entendem que com o valor proposto será possível a este agregado pagar uma parte 

da fatura de luz que têm em atraso, ficando a pagar o restante em prestações mensais. -------  

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

- Idem - De Maria da Conceição Amorim Rodrigues Silva, residente no lugar de 

Igreja, freguesia de Cabana Maior, deste concelho, a solicitar apoio económico para o seu 



 

agregado familiar composto por 3 pessoas: a própria, o marido, António Pereira Silva, de 43 

anos e a filha de ambos, Sofia Alexandra Rodrigues Silva, de 9 anos de idade. ------------------- 

 Os Serviços informam que se trata de uma família que vive uma situação de carência 

justificada pela doença de António Silva, e pelos gastos acrescidos que têm ocorrido quer 

com a saúde dos diversos elementos, quer com o funeral do pai de António. Para além disso 

Maria da Conceição está desempregada e não tem conseguido arranjar qualquer trabalho 

regular. Vivem exclusivamente do subsídio social de desemprego no valor de treze euros e 

noventa e sete cêntimos/ diários. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Da avaliação diagnóstica efetuada não restam dúvidas de que nos encontramos 

perante uma situação de carência em termos económicos, pelo que propõem que no âmbito 

da “Medida de apoio económico a famílias carenciadas com filhos menores a cargo”, e de 

forma a proporcionar a esta família algum bem-estar, lhes seja concedido um subsidio no 

valor de trezentos euros, (montante máximo anual a atribuir a uma família com um filho 

menor a cargo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Entendem que com o valor proposto será possível a este agregado pagar as 

despesas fixas mensais durante três meses. Este período será também o suficiente para que 

os mesmos equilibrem as suas contas, descompensadas pelas despesas extra (funeral e de 

saúde). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PEDIDO DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO HABITACIONAL: - Dos Serviços de 

Ação Social a enviar, de acordo com o disposto no art.º 8º do "Regulamento de Apoio à 

Recuperação Habitacional de Estratos Sociais Desfavorecidos" um relatório para atribuição 

de um apoio ao Centro Paroquial e Social de S. Jorge, pela realização das obras de 

recuperação da habitação de Manuel Gonçalves Canossa, residente na freguesia de Ermelo.  

 Tratando-se de uma situação de pobreza extrema e condições de habitabilidade 

desumanas, que necessitou de uma intervenção urgente, propõem que, no âmbito do 

regulamento atrás referido, seja concedido ao Centro Social e Paroquial de S, Jorge um 

apoio no valor de mil quatrocentos e um euros e quarenta e dois cêntimos, correspondente 

ao valor dos gastos efetuados com os materiais necessários para realização dos trabalhos de 

recuperação da habitação cedida a Manuel Gonçalves Canossa. -------------------------------------- 



 

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

acordo o respectivo Regulamento. --------------------------------------------------------------------------- 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – FORNECIMENTO DE ÁGUA: - de Custódia 

Maria Gomes da Rocha, residente no lugar de Pousada, freguesia de Grade, deste 

concelho, a solicitar o pagamento das faturas da água em atraso, no valor de trezentos e 

dezassete euros e sessenta e oito cêntimos, em virtude de não dispor de meios económicos 

suficientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Que existe uma dívida relativa a 2 faturas no valor de trezentos e dezassete euros e 

sessenta e oito cêntimos, acrescendo juros de mora e a requerente solicita que seja 

autorizado um acordo de pagamento com o máximo de prestações possível. ---------------------- 

  Conforme deliberação camarária de 09-11-2009, a possibilidade de pagamento em 

prestações está condicionada a pessoa idosa que aufira pensão não superior ao SMN, ou 

beneficiária do rendimento social de inserção. --------------------------------------------------------------- 

  Conforme recibo de vencimento, a interessada aufere o vencimento líquido mensal 

de quatrocentos e trinta e um euros e sessenta e cinco cêntimos. -------------------------------------  

  Mais informam que a cliente não cumpriu o acordo de pagamentos relativo ao 

contrato de fornecimento de água n.º 13355, cessado por dívida, nem está a liquidar a faturas 

referentes ao contrato celebrado posteriormente, sendo o total em dívida deste local de 

consumo, de trezentos e treze euros e vinte e três cêntimos, (21faturas) acrescendo os juros 

de mora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  De acordo com a sua capacidade económica, a requerente só consegue garantir um 

encargo mensal de trinta euros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

  O pedido não reúne os requisitos previstos na deliberação supra e encontra-se em 

condições de ser submetido à apreciação da Câmara Municipal para efeitos de decisão. ------- 

 O Vereador do Pelouro sugere a autorização de um plano de pagamentos em 12 

prestações da dívida relativa a água referente a dois contratos de fornecimento em nome da 

requerente. A requerente já teve um plano de pagamentos que deixou por cumprir. --------------  

Pretende-se conseguir desta vez uma solução que permita a liquidação integral do 

valor em dívida através de uma prestação que a requerente possa suportar. Apesar de dizer 



 

só ter capacidade para cumprir uma prestação mensal de trinta euros, tendo em conta o 

limite de prestações definido regulamentarmente, propõe-se um plano de 12 prestações que 

englobe a dívida total de seiscentos e vinte e oito euros e sessenta e oito cêntimos. ------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento em doze 

prestações mensais e sucessivas, de acordo com apresente informação. -------------------- 

ALIENAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NO PARQUE EMPRESARIAL DE 

PADREIRO (SALVADOR): - Da Divisão Administrativa e Financeira a informar que na 

sequência da deliberação camarária de 22 de Outubro de 2012, que aprovou a 4ª alteração 

ao loteamento do parque Empresarial de Padreiro, os serviços promoveram o competente 

registo na Conservatória, tendo sido constituída uma parcela de terreno, com a área de 

847,78 m2 desanexada do domínio público para integração no lote nº 11, pertencente a 

Manuel Amorim da Silva, de Cendufe. ------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em vista a celebração da escritura de venda da referida parcela, em execução 

desta alteração, torna-se necessário deliberar sobre o preço do terreno a pagar pelo 

adquirente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De referir que o preço pago pela aquisição do lote 11, em 11/09/2007, foi de € 

5,00/m2, que é o preço que tem sido praticado nos Parques Empresariais. ------------------------- 

Assim caso seja este o valor definido, resulta num preço igual a 847,78*5= € 

4.238,90.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se, assim, que a Câmara delibere autorizar a venda da referida parcela ao 

interessado Manuel Amorim da Silva, de modo a que o mesmo possa proceder à ampliação 

do lote nº 11, por força da anexação da parcela, tal como está definido na alteração do 

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Solicita-se, ainda, que seja estabelecido o preço a pagar pelo referido terreno. --------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a venda da referida parcela 

para integração no lote número onze, pertencente a Manuel Amorim da Silva, para os 

fins indicados, pelo valor de quatro mil duzentos e trinta e oito euros e noventa 

cêntimos, nos termos do Regulamento de Venda do Direito de Propriedade dos Lotes 

do Loteamento do Parque Empresarial de Padreiro. --------------------------------------------------- 



 

Mais foi deliberado dar poderes à Presidência para outorgar a respectiva 

escritura de compra e venda, em nome do Município. ------------------------------------------------ 

REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ – 

RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO: - dos Serviços a apresentarem o relatório final 

respeitante à obra em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os Serviços concluem que considerando que das alterações às pontuações finais de 

alguns concorrentes, não resultam quaisquer modificações à ordenação final das propostas 

que consta no relatório preliminar, nos termos do nº 3 do artº 148º do Código da Contratação 

Pública, o júri do procedimento remete o presente relatório final, juntamente com o relatório 

preliminar e demais documentos que compõem o processo de concurso, propondo à Câmara 

a sua aprovação e a adjudicação à empresa Lúcios – Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA, 

por se considerar ter apresentado a proposta economicamente mais vantajosa, no valor de 

um milhão seiscentos e dezoito mil euros. -------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente relatório final 

bem como adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente Lúcio da Silva Azevedo 

& Filhos, SA, pelo valor de um milhão seiscentos e dezoito mil euros, sem IVA, por ser 

a proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o relatório do Júri. ----------- 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE – SABADIM, EIRAS E GIELA: – dos Serviços 

a apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe. -------------------------------------------- 

Os Serviços concluem 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 do Código da 

Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro a adjudicação à firma 

SRB – Construções. Ldª, de Ponte da Barca, pelo valor de dezanove mil novecentos e oitenta 

euros, mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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



 

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 a 

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO COM A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 

CULTURAL DE GUILHADEZES: - Presente a minuta do contrato de comodato a celebrar 

com a Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses, na qual esta associação cede ao 

município o imóvel composto de terreno, destinado a campo de futebol, com a área de 

7500,00 m2, que se destina a permitir que o campo de jogos possa ser utilizado pelas 

escolas e colectividades desportivas do concelho ou para eventos promovidos pelo 

Município, de carácter recreativo, cultural ou desportivo, sem prejuízo da sua disponibilização 

à Associação Recreativa e Cultural de Guilhadezes para a prossecução regular das suas 

actividades desportivas e que o Município execute o projecto de requalificação do campo de 

jogos, mediante a colocação de um relvado sintético e obras associadas. --------------------------- 

A cedência é feita a título gratuito e pelo prazo de vinte anos, não sendo em caso 

algum prorrogável, tendo o seu início na data da assinatura deste contrato. ------------------------ 

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

de comodato, bem como autorizar a Presidência a outorgar o mesmo em nome do 

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

EMPREITADA – “PARQUE DA FEIRA DE SOAJO”: - dos Serviços a apresentar a 

conta final respeitante à empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------- 

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

provisoriamente em 21/05/2010 pelo que nos termos do artigo 399º e 400º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo DL n.º 18/08 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, 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 06/05/2011, 

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: cento e setenta e oito mil duzentos e quarenta e 

três euros e oitenta e oito cêntimos (com IVA: cento e oitenta e sete mil cento e cinquenta e 

seis euros e sete cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos a menos/suprimidos: quatro mil duzentos e sessenta e seis 

euros e dois cêntimos (com IVA: quatro mil quatrocentos e setenta e nove euros e trinta e 

dois cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos realizados: cento e setenta e três mil novecentos e setenta e 

sete mil e oitenta e seis cêntimos (com IVA: cento e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e 

seis euros e setenta e seis cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 

- Valor dos trabalhos a mais: 0,00 euros (com IVA: 0,00 euros); ----------------------------- 

- Valor da revisão de preços definitiva: três mil e setenta e nove euros e vinte 

cêntimos (com IVA: três mil duzentos e trinta e três euros e dezasseis cêntimos); ---------------- 

- Valor final da empreitada: cento e setenta e sete mil e cinquenta e sete euros e seis 

cêntimos (com IVA: cento e oitenta e cinco mil novecentos e nove euros e noventa e dois 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Garantia bancária n.º 504 - 000007 do banco POPULAR PORTUGAL, S.A., no valor 

de oito mil novecentos e doze euros e dezanove cêntimos; ---------------------------------------------- 

- Descontos de garantia no valor de 8.698,89 Euros, retidos durante a execução da 

empreitada com dedução nos pagamentos (autos), a favor do Município. --------------------------- 

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

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

CP – CSG – 1/2013  –  COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE   AMPLIAÇÃO  DE 

EDIFICAÇÃO: - Presente o requerimento apresentado pela empresa Auto Check Point , Lda  

a   solicitar admissão de comunicação relativa à ampliação do Centro de Inspeções 

Automóveis , sito no lote 1 do Parque Empresarial de Paçô, a que se refere o alvará n.º 

190/2007. Os Serviços informam que a pretensão se conforma com o Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de Paçô e Loteamento do Parque Empresarial de Paçô – 1.ª alteração, 

pelo que a comunicação prévia reúne as condições de ser admitida, nos termos do disposto 



 

nos art.º 34.º e seguintes do R.J.U.E, devendo, no âmbito da execução dos projetos de 

especialidades, o promotor realizar todas as obras necessárias à reposição dos pavimentos 

da via pública afetados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a admissão da presente 

comunicação prévia, de acordo com a informação dos Serviços. -------------------------------- 

LU-LOT – 1/2011 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO: - Presente o pedido 

apresentado por Maria de Lurdes Castanheira de Almeida Costa, a solicitar o licenciamento 

de operação de loteamento, de uma parcela de terreno sita na Rua Padre Manuel Himalaia, 

na freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), prevendo a construção de três edifícios 

polifamiliares em três lotes isolados. Os Serviços Municipais informam que o projeto não 

cumpre o disposto nos art.ºs 29.º e 30.º do Regulamento de Plano de Urbanização, para além 

de não se encontrar demonstrada a observância de outras normas legais e regulamentares 

aplicáveis, pelo que entendem que o pedido deverá merecer proposta de indeferimento. ------- 

- Apreciado o projecto e vista a informação dos Serviços a Câmara deliberou, 

por unanimidade, adoptar o seguinte projecto de decisão: “Indeferir o presente 

projecto de loteamento, de acordo com a informação dos Serviços, nos termos do 

disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 24º do Decreto-Lei º 555/99, de 16 de Dezembro, 

e alterações posteriores, com os fundamentos constantes da informação dos 

Serviços”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado proceder à audiência prévia da requerente, nos termos do 

artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, estabelecendo, para o efeito, 

um prazo de 15 dias úteis. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião, eram dezanove 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. -------- 

 


