
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 MAIO DE 2013 

 Aos vinte e sete dias do mês de Maio 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: ----------------------------------------------------- 

- Que na passada sexta-feira, 24 de Maio, houve uma reunião com a Associação de 

Pais e o Agrupamento Escolar de Távora Sta. Maria que teve como assunto discutir a 

verticalização do agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Que teve lugar na semana passada uma reunião com a CCDR-N por causa da 

alteração do Plano de Pormenor de S. Paio; ----------------------------------------------------------------- 

- Que na conclusão da edição do Concelho de Estado deste ano teve lugar na 

Fundação Mário Soares uma receção pelo Sr. Dr. Mário Soares; -------------------------------------- 

- Idem, que na semana passada foi feita a adjudicação da obra final do Arquivo 

Municipal (Acervo Histórico) e foi feita uma visita ao local. Espera-se que o edifício principal 

venha a ser inaugurado no Dia do Concelho; ---------------------------------------------------------------- 

- Idem, que o município se encontra a analisar orçamentos para realizar uma 

escultura comemorativa dos 80 anos do Padre Himalaya; ------------------------------------------------ 

- Que realizou no Parque Empresarial de Padreiro uma reunião com os promotores 

da Sonorgás, os quais vão avançar com a construção de um posto de abastecimento para 

camiões; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Por último deu conta da aprovação por parte do O.N2 do projeto de Requalificação 

do Quartel da GNR. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 13 de Maio, corrente. --------------------------------------------------------- 



 

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

relativos ao dia vinte e dois do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e noventa e 

quatro mil setecentos e noventa e quatro euros e vinte cêntimos de operações orçamentais, e 

de oitocentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e oito euros e noventa e nove cêntimos de 

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

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

autorizar o pagamento da prestação do mês de Maio no valor de dez mil euros, por conta dos 

empréstimos para remodelação do edifício da EPRALIMA, pelo que submete o mesmo a 

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

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

 PROTOCOLOS: - da Junta de Freguesia de Mei, prevendo a transferência da verba 

de dezoito mil e quinhentos euros, destinado a obra de “ Abertura do Caminho das 

Cortinhas”, cujo valor da adjudicação e de vinte e seis mil oitocentos e trinta e sete euros e 

cinquenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, da Junta de Freguesia de Padreiro (Salvador), prevendo a transferência da 

verba de cinco mil euros, destinado a obra de “Pavimentação do Largo da Lavandeira”, cujo 

valor da adjudicação e de oito mil setecentos e cinquenta euros. -------------------------------------- 

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

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

- Idem, da Fabrica da Igreja Paroquial de Arcos de Valdevez (Salvador), 

prevendo a transferência da verba de cem mil euros, destinada a obra de “Recuperação e 

Conservação das Coberturas da Igreja Matriz e da Igreja de S. Bento”, cujo valor da 

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

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

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – BLOCO XLIII – PAVIMENTAÇÃO DO 

CAMINHO DO CEMITÉRIO – PAÇÔ: - da firma Habimonção Construções, Ldª a solicitar a 

vistoria à obra em epígrafe, bem como a liberação de caução. ----------------------------------------- 



 

 Os Serviços informam que a obra foi recepcionada provisoriamente em 19.04.2010 e 

consignada em 13.02.2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que tendo sido examinada toda a obra executada pelo empreiteiro se 

constatou que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Não apresenta à data atual, deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que estão reunidas as condições para proceder à liberação das cauções da empreitada, no 

montante equivalente a 75% da caução retida, no valor de dez mil novecentos e treze euros e 

noventa e dois cêntimos, por terem decorrido 3 anos desde a recepção provisória, tendo sido 

já descontado 60% no valor de seis mil quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e cinco 

cêntimos, no âmbito da vistoria anterior. ----------------------------------------------------------------------- 

 O montante da caução que permanece cativo é de mil seiscentos e trinta e sete 

euros e nove cêntimos, sendo o montante a liberar de dois mil setecentos e vinte e oito euros 

e quarenta e oito cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O 

PARQUE INFANTIL DO JARDIM DE INFANCIA DE TÁVORA: - A empresa adjudicatária do 

fornecimento referido em epígrafe, vem solicitar a libertação da respectiva garantia bancária 

para garantia do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Os Serviços informam que: ----------------------------------------------------------------------------- 

    - Foi prestada caução aquando da adjudicação do fornecimento por Garantia 

Bancária n.º 125-02-0838355 no valor de mil e sessenta e um euros e quinze cêntimos, (5%) 

em 03-08-2005; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    - Foram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do contraente. ------------ 

     Pelo exposto, e de acordo com a legislação aplicável, não se vê qualquer 

inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que sugerimos que a Câmara 

delibere no sentido de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento da garantia bancária. ------------------------------------------------ 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da caução, 

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

 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O 

PARQUE INFANTIL DO JARDIM DE INFANCIA DE PAÇÔ: - A empresa adjudicatária do 

fornecimento referido em epígrafe, vem solicitar a libertação da respectiva garantia bancária 

para garantia do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Os Serviços informam que: ----------------------------------------------------------------------------- 

- Foi prestada caução aquando da adjudicação do fornecimento por Garantia 

Bancária n.º 125-02-0838355 no valor de setecentos e quarenta e um euros (5%) em 03-08-

2005; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    - Foram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do contraente. ------------ 

     Pelo exposto, e de acordo com a legislação aplicável, não se vê qualquer 

inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que sugerimos que a Câmara 

delibere no sentido de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento da garantia bancária. ------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da caução, 

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

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO SINTECTICO NO PARQUE INFANTIL 

DO JARDIM DE INFÂNCIA DE PROZELO: - dos Serviços a informar que a empresa 

adjudicatária do fornecimento referido em epígrafe, vem solicitar a libertação da respectiva 

garantia bancária para garantia do contrato. ------------------------------------------------------------------ 

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

  - Foi prestada caução aquando da adjudicação do fornecimento por Garantia 

Bancária n.º 125-02-0838337 no valor de quatrocentos e oito euros (5%) em 03-08-2005; ----- 

    - Foram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do contraente. ------------ 

Pelo exposto, e de acordo com a legislação aplicável, não se vê qualquer 

inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que sugerimos que a Câmara 

delibere no sentido de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento da garantia bancária. ------------------------------------------------ 



 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da caução, 

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

 FORNECIMENTO, MONTAGEMN E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O 

PARQUE INFANTIL DO MERCADO: - dos Serviços a solicitar a recepção definitiva da obra, 

bem como o cancelamento da garantia. ----------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que: ----------------------------------------------------------------------------- 

A empresa adjudicatária do fornecimento referido em epígrafe, vem solicitar a 

libertação da respectiva garantia bancária para garantia do contrato. --------------------------------- 

 - Foi prestada caução aquando da adjudicação do fornecimento por Garantia 

Bancária n.º 125-02-0573979 no valor de mil quatrocentos e vinte e um euros e vinte 

cêntimos (5%) em 06-05-2004; ----------------------------------------------------------------------------------- 

   - Foram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do contraente. ----------- 

Pelo exposto, e de acordo com a legislação aplicável, não se vê qualquer 

inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que sugerimos que a Câmara 

delibere no sentido de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Autorizar o cancelamento da garantia bancária. ------------------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da caução, 

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

 BLOCO XXXII - CAMINHO DA CANEJA DO VALE – ROUÇAS –GAVIEIRA - 

CONSTRUÇÃO DE FACHADAS: - da firma Artur da Silva Ribeiro, a solicitar a recepção 

provisória da obra em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

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

CAPELA DE VILABOA (GONDORIZ) – CONTA FINAL: - da firma Habimonção 

Construções, Ldª a apresentar a conta final respeitante à empreitada em epígrafe, no valor 

de setenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete euros e trinta e dois cêntimos. -------------- 

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

  CAMINHO DE ACESSO A CÔTO MOINHO (GONDORIZ) E CAMINHO DE 

BARBEITOS (ALVORA) – RAMAIS B, C, D e E: - dos Serviços a apresentar o relatório final 



 

da obra em epígrafe, na qual findo o prazo concedido, 5 dias úteis, verificou-se que nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer reclamação ou pedido de esclarecimento à proposta 

de adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos, a comissão 

deliberou, manter o teor do relatório preliminar e propor a adjudicação à empresa Sebastião 

da Rocha Barbosa, Ldª, pelo valor de cento e quarenta e quatro mil cento e trinta e dois e 

cinquenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar a 

apresentação de caução pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à empreitada de “ REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY 

– CONSTRUÇÃO DE BANCADAS”, na qual findo o prazo concedido, 5 dias úteis, nenhum 

dos concorrentes apresentou qualquer reclamação ou pedido de esclarecimento à proposta 

de adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º o júri do procedimento deliberou manter o teor do 

relatório preliminar e propor a não adjudicação da empreitada e o encerramento do processo.  

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

que o Júri concluiu pela exclusão de todas as propostas admitidas, uma vez que não 

apresentam alguns dos atributos da proposta ou os valores apresentados ultrapassam 

o preço base, não havendo lugar a adjudicação, nos termos do disposto na alínea b) do 

nº 1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos e, consequentemente, revogar a 

decisão de contratar tomada na reunião ordinária de 12 de março de 2013, de harmonia 

com o nº 1 do artigo 80º do mesmo Código, e determinar o encerramento do respectivo 

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

 - Idem, respeitante à obra de “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E 

AUDIOVISUAL PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO DA BIODIVERSIDADE”, na qual o júri 

delibera manter o teor do relatório preliminar e propôr a adjudicação à empresa Leal & Cunha 



 

– Sistemas Informáticos e Audiovisuais, Ldª pelo valor de quatro mil setecentos e vinte e 

cinco euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição do equipamento 

em epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório 

do Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM DOS CENTENÁRIOS: - dos 

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

firma Bricantel – Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Ldª, no valor de sessenta e três 

mil e setecentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 CONSTRUÇÃO DE PT NA RUA DR. GERMANO AMORIM: - dos Serviços a 

apresentar o auto de consignação da obra em epígrafe, adjudicado à firma Manuel da Silva 

Pereira & Filhos, Ldª., no valor de quarenta e seis mil trezentos e oitenta e dois euros e 

noventa cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL – SERVIÇO DE ACÇÃO 

SOCIAL – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO: - dos Serviços de Acção Social a informar 

relativamente à situação socio-económica e familiar de Maria José Pereira Guedes Amorim, 

residente em Igreja – Velha – S. Paio, deste concelho. --------------------------------------------------- 

 Informam que a requerente pede um apoio para fazer face a despesas com o 

arrendamento, e que fazem parte do agregado o marido e dois filhos menores, e o marido 

encontra-se de baixa, por doença. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Mais informam que este agregado tem um rendimento per capita de cento e quarenta 

e três euros e oitenta e um cêntimos, propõe-se no âmbito da medida do apoio ao 

arrendamento um subsidio mensal de oitenta euros, correspondente a 50% do valor actual da 

renda, o qual deverá ser pago entre Junho e Dezembro de 2013, altura em que se entende 

que o marido já estará a trabalhar e por isso as contas estarão restabelecidas. ------------------- 

 - A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a presente proposta de apoio. ------ 



 

- Idem, respeitante a Marta Marisa Latino Martins Veloso, residente na Rua Padre 

Manuel Himalaia, por ter a seu cargo dois filhos menores e encontrar-se em processo de 

divorcio por violência doméstica. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que este agregado tem um rendimento per-capita de trinta e 

oito euros e trinta e três cêntimos e que propõem no âmbito da medida de apoio ao 

arrendamento um subsidio mensal de cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos, 

correspondente a 75% do valor da renda, o qual deverá ser pago entre Junho e Dezembro de 

2013, altura em que deverá ser avaliado. --------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a presente proposta de apoio. ------ 

 - Idem, respeitante a Liliana Sofia Batista Cerqueira, residente na Rua Dr. Félix 

Alves Pereira, desta vila, que se encontra desempregada e a receber o subsidio de 

desemprego no valor de trezentos e setenta e quatro euros, o qual não é suficiente para 

cobrir todas as despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que tendo em conta que a requerente tem um rendimento per-

capita de setenta e quatro euro, propõe-se no âmbito da medida de apoio ao arrendamento 

um apoio mensal de cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos, correspondente a 

75% do valor total da renda, entre Junho e Dezembro e avaliado no final do ano. ----------------- 

 - A Câmara deliberou, unanimidade, aprovar a presente proposta de apoio. ------ 

 EXPEDIENTE: - do Centro Paroquial e Social de São Jorge, com sede no lugar da 

Igreja, freguesia de São Jorge, a expôr e a requerer o seguinte: --------------------------------------- 

 - O requerente usufrui de um contrato de cedência de superfície do prédio inscrito na 

matriz predial urbana de São Jorge sob o artº 851º. -------------------------------------------------------- 

 Neste prédio com a área total de 4250m2 encontra-se implantado um edifício, 

licenciado pelo alvará nº 91/2008, onde funciona o Lar Centro de Dia e ATL. ---------------------- 

 O prédio tem 2 pisos, 650m2 de implantação e 1420m2 de área bruta; -------------------- 

 A resposta social do lar tem actualmente capacidade para 17 utentes; -------------------- 

 Este nº de utentes em regime de internamente é insuficiente para responder às 

necessidades; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O requerente pretende ampliar as instalações, a fim de permitir aumentar a 

capacidade para 27 utentes em Lar e poder continuar a prestar este tipo de serviços. ----------- 



 

 Assim solicita que a obra seja considerada de interesse público municipal, para 

permitir a ampliação do edifício em 160,00m2, e apresentação do projecto, nos termos do nº 

4 do artº 59º do Regulamento do PDM. ------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços da Divisão informam que a Instituição pretende proceder a obras de 

ampliação das suas instalações actuais, por forma a aumentar a sua capacidade, passando 

dos actuais 17 utentes para 27 utentes. A ampliação implica um aumento da área de solo a 

ocupar por forma a que a área de construção passe de 1420,00 m2 para 1750m2. --------------- 

 A superfície de referência do prédio situada em espaço urbano não é suficiente para 

que a ampliação se situe dentro dos limites estabelecidos pelo PDM. Nesta medida, e 

atendendo ao regime de excepção a que se refere o artº 59º/4 do RPDM, a entidade 

requerente vem solicitar o reconhecimento do interesse público municipal. ------------------------- 

  Assim, no entender destes Serviços, a pretensão poderá considerar-se justificada 

sob o ponto de viste técnico, uma vez que a inserção urbanística da edificação não é 

susceptível de perturbar o equilíbrio volumétrico do conjunto em que se insere, no qual se 

inclui a própria igreja de São Jorge. ----------------------------------------------------------------------------- 

 A função do edifício admite uma utilização mais intensa do espaço disponível, 

atendendo ainda ao facto do prédio possuir área suplementar fora do perímetro de 

delimitação do aglomerado urbano, utilizável como logradouro. ---------------------------------------- 

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

reconhecimento do interesse público municipal do projecto, de acordo com a 

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

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal para efeitos da declaração 

de Interesse Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no n 4 do artigo 59º do 

Regulamento do PDM de Arcos de Valdevez. ------------------------------------------------------------ 

 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE BAIRROS SOAJO: - dos Serviços a informar que em 

virtude da ocupação de uma parcela de terreno pertencente a João Afonso Fidalgo para a 

estação elevatória, o mesmo pretende uma indemnização no valor de dois mil e oitocentos 

euros, para compensar as obras numa ramada, regadio e um poço inutilizados aquando da 

construção da referida estação elevatória. -------------------------------------------------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição da parcela de 

terreno ocupado, mediante o pagamento do valor reclamado, mediante a formalização 

de auto de expropriação amigável. --------------------------------------------------------------------------- 

 ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO: - de Hans Groenendijk, 

residente em Rio de Moinhos, a solicitar a alteração do contrato de arrendamento da escola 

de Rio de Moinhos para o nome da empresa “Hans Groenendijk, Unipessoal, Ldª”, com a 

informação dos Serviços de que faz a cedência gratuita do imóvel a favor da sociedade 

unipessoal de que é o único sócio, entendem não haver inconveniente no solicitado. ------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de averbamento, de 

acordo com a informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------- 

 ATRIBUIÇÃO DE ABONO PARA FALHAS AO PESSOAL DO MERCADO 

MUNICIPAL: - dos Serviços a informar que devido a ausência do funcionário encarregue da 

gestão de verbas do mercado municipal, tem sido a funcionária Soledade Lima a assumir 

essa responsabilidade, não lhe estando atribuído ainda o abono de perdas. ------------------------ 

O Vereador do Pelouro propõe que o abono para falhas, anteriormente atribuído ao 

funcionário Henrique Veloso, passe a ser atribuído à funcionária Soledade Lima. ----------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do abono para 

falhas, nos termos propostos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 - da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez,  

a solicitar o alargamento do prazo ou a suspensão da candidatura para o “licenciamento de 

veículos para pessoas com mobilidade reduzida”, até esta associação encontrar uma solução 

mais viável para concorrer ao respectivo procedimento. -------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer um prazo de noventa dias 

para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - da FOLIA -  a apresentar o mapa das freguesias que participaram no Cortejo 

Etnográfico, integrado no programa das Festas de Nossa Senhora da Lapa que se realizou 

no dia 11 de Agosto de 2012 no valor total de seis mil euros. ------------------------------------------- 

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

  - do advogado Dr. Manuel Gonçalves a informar que transitou em julgado a 

sentença relativa ao processo na qual é autora o Centrocar – Centro de Equipamentos 



 

Mecânicos, SA e Réu Sousa & Pedreira, Ldª e este Município, a qual julgou extinta a 

instância por inutilidade superveniente da lide, pelo facto de a Ré Sousa e Pedreira, Ldª, ter 

procedido entretanto ao pagamento da quantia peticionada pela autora nos autos. --------------- 

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

 - Idem, a informar que receberam agora o acórdão relativo ao processo, em que são 

autores Alexandre Gonçalves Carvalho e Mulher e réu este município, o qual foi favorável a 

este município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 MURO EM DERROCADA SITO NO LUGAR DE DEVESA – FREGUESIA DO VALE: 

- dos Serviços a apresentar o relatório de vistoria respeitante ao muro em risco de 

derrocada, propriedade de Dalila Fonseca, no qual os técnicos recomendam que o custo 

provável para a reconstrução do muro, dependerá do tipo de solução construtiva e materiais 

a adoptar para o efeito (alvenaria em granito, betão armado, betão ciclópico, gabiões, entre 

outros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 No entanto, admitindo uma solução cujas características técnico-construtivas sejam 

semelhantes às do muro existente (alvenaria de granito), estima-se como custo provável um 

valor na ordem dos trinta mil euros, consideram, ainda, um prazo de 45 dias são suficientes 

para se proceder à reconstrução do muro. -------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do muro para 

proceder a trabalhos de conservação do mesmo, no prazo de 45 dias, uma vez que se 

trata de muro de contenção do terreno e não da estrada, não existindo, por isso, 

qualquer responsabilidade do Município pela sua manutenção. ---------------------------------- 

 PROCESSO Nº 5/2013 – DESTAQUE: - de Márcio Manuel Pereira de Araújo, 

residente em Bouça Soeiro, freguesia de Aguiã, deste concelho, a solicitar o destaque da 

parcela de terreno com uma área de 659,00m2 do prédio urbano com a área total de 

1496m2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que o prédio localiza-se dentro do perímetro urbano 

do aglomerado e ambas as parcelas confrontam com a via pública. ----------------------------------- 



 

 Atendendo às exigências do RJUE, são de parecer que a pretensão reúne as 

condições necessárias para que possa ser autorizado o destaque. ------------------------------------ 

 Assim, em conformidade com o artº 6º do RJUE, deverá indicar-se na certidão, para 

efeitos de registo que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prédio fica sujeito ao ónus de não poder efectuar novo destaque por um prazo de 

10 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O destaque da parcela não isenta, na realização de operações urbanísticas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 

dos planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 PROCESSO Nº 9/2012 – DESTAQUE: - Idem, respeitante ao pedido formulado por 

Gonçalo Pereira, residente em Eiras, deste concelho, relativamente à operação de destaque 

de uma parcela de terreno com a área de 4 950,00m2 a destacar do prédio com a área total 

de 72 942,00m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Serviços da Divisão informam que o prédio verifica as restantes condições 

referidas pelo artº 6º do D.L. nº 555/99 alterado pelo D.L. nº 60/07, uma vez que a parcela 

sobrante ultrapassa o triplo da área da unidade de cultura fixada para a região pelo que 

poderá ser autorizado o destaque da parcela. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, em conformidade com o artº 6º do RJUE, deverá indicar-se na certidão, para 

efeitos de registo que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prédio fica sujeito ao ónus de não poder efectuar novo destaque por um prazo de 

10 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O destaque da parcela não isenta, na realização de operações urbanísticas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 

dos planos municipais ou especiais de ordenamento do território, ou outros regulamentos, e 

das normas técnicas de construção. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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



 

 PROCESSO Nº 1/2013 – ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS – ALTERAÇÕES: - 

da Junta de Freguesia de Souto, deste concelho, a solicitar a aprovação do projecto de 

alterações, que esta Junta de Freguesia pretende levar a efeito no prédio sito no lugar da 

Igreja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que a operação urbanística pretendida, está isenta 

de licença nos termos do disposto no art.º 7.º, n.º 1, alínea a), do decreto-lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, e suas alterações, encontrando-se sujeita a parecer prévio não vinculativo da 

câmara municipal, devendo contudo, de acordo com o n.º 6 do referido art.º 7.º, serem 

observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. ---------------------------------------------- 

  Assim entendem que o pedido deve ser submetido a apreciação da Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

projecto, nos termos da referida disposição legal e de acordo com a informação dos 

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

  DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - REABILITAÇÃO CONSERVAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DA E. M. 518 

ENTRE O CRUZEIRO E O CAMPO DE FUTEBOL – AGUIÃ – 2ª FASE: - dos Serviços a 

informar que a empresa Habimonção Construções, Ldª, adjudicatária da empreitada em 

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

 Mais informam que a obra foi recepcionada provisoriamente em 29.04.2010; ----------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 29.04.2015 e em 29.04.2020; ------------------ 

 Foi prestada caução para esta empreitada aquando da adjudicação por garantia 

bancária no valor de cinco mil cento e oitenta euros; ------------------------------------------------------ 

 Relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções para reforço da 

garantia prestada no valor total de duzentos e noventa e nove euros e sessenta e oito 

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

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

 A vistoria da obra foi realizada em 20.05.2013, tendo sido lavrado o respectivo auto. - 



 

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

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

de Agosto, pode ser autorizada a liberação da caução até 75% do seu montante. ---------------- 

 Assim sugerem a homologação do auto e a 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BLOCO XXXIX – CAMINHO DE ACESSO AO LUGAR DE VILAR – CABREIRO – 3ª 

FASE: - Idem, respeitante à empreitada em epígrafe, adjudicada à firma Habimonção 

Construções, Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informam que a obra foi recepcionada provisoriamente em 14.04.2008; ---------------------- 

 - O prazo da garantia da obra termina em 14.04.2013; ----------------------------------------- 

 Foi prestada caução para esta empreitada aquando da adjudicação por garantia 

bancária no valor de mil e cinquenta e nove euros e oitenta cêntimos; ------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efectuadas quaisquer retenções 

para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro.  A 

vistoria da obra foi realizada em 09.05.2013, tendo sido lavrado o respectivo auto. --------------- 

 Assim sugerem a homologação do auto e a liberação da caução. --------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar ao auto de recepção 

definitiva da empreitada, bem como autorizar o cancelamento da caução, de acordo 

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

 FORNECIMENTO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O 

PARQUE INFANTIL DO TRASLADÁRIO: - Idem, respeitante à empreitada em epígrafe, 

adjudicada à firma Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamentos Rodoviários, SA. ------- 

  Foi prestada caução para esta empreitada aquando da adjudicação por garantia 

bancária no valor de dois mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos. ----------- 

Foram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do contraente. -------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efectuadas quaisquer retenções 

para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro.  -----

 Assim sugerem a homologação do auto e a liberação da caução. --------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar ao auto de recepção 

definitiva da empreitada, bem como autorizar o cancelamento da caução, de acordo 

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

 BLOCO XXXV – CAMINHO CENTRAL DE SELIM – GONDORIZ: - dos Serviços a 

informar que a firma Habimonção solicita a liberação da caução. -------------------------------------- 

  Os Serviços informam que: ----------------------------------------------------------------------------- 

 - A obra foi recepcionada provisoriamente em 23.04.2009; ------------------------------------ 

 - O prazo de garantia da obra termina em 23.04.2014; ----------------------------------------- 

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

de e onze mil duzentos e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos. ------------------------------ 

 A vistoria foi realizada em 09.05.2013. -------------------------------------------------------------- 

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

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

Agosto pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do seu montante; ------------------ 

 Assim sugerem homologação do auto e liberação da garantia. ------------------------------ 

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

 BLOCO XXXV – LIGAÇÃO DE VILABOA – GONDORIZ A CARRALCOVA: - da 

firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, a solicitar a liberação da caução de 75%. --------------- 

 Os Serviços informam que: ----------------------------------------------------------------------------- 

 - A obra foi recepcionada provisoriamente em 15.04.2010; ------------------------------------ 

 - O prazo de garantia da obra termina em 15.04.2015; ----------------------------------------- 

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

de seis mil duzentos e trinta e três euros e trinta e oito cêntimos. -------------------------------------- 

 Informam que o montante retido no valor de seis mil duzentos e catorze euros foi 

substituído por garantia bancária; ------------------------------------------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 20.05.2013; --------------------------------------------------- 



 

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

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

Agosto pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do seu montante; ------------------ 

 Assim sugerem homologação do auto e liberação da garantia. ------------------------------ 

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

 REDIFINIÇÃO DO TRAÇADO E BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1304 EM RIO FRIO: - da 

firma MSP & Filhos, Ldª a apresentar a conta final da obra em epígrafe, no valor de cento e 

sessenta e três mil e noventa e um euros e quarenta e três cêntimos. -------------------------------- 

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

 EXECUÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA DO CIARV – CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ: - dos Serviços a informar que de acordo 

com o solicitado superiormente, torna-se necessário a aprovação de parecer prévio 

vinculativo para efeitos de se promover o lançamento do procedimento concursal com vista à 

aquisição do seguinte serviço: ------------------------------------------------------------------------------------ 

DESIGNAÇÃO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJECTO DE 

ARQUITETURA DO CIARV – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ”. -- 

VALOR BASE: setenta e quatro mil euros (S/ IVA), já considerando uma redução em 10% da 

posição remuneratória, nos termos do Decreto-Lei nº209/2009 de 3 de Setembro, alterado 

pela Lei nº 3-B/2010 de 28 de Abril. 

PRAZO: 60 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aquisição dos serviços em epígrafe, de acordo com a informação dos Serviços. ---------- 

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

Serviços a apresentar o auto de consignação da obra em epígrafe, adjudicada à firma Lúcio 

da Silva Azevedo & Filhos, SA, no valor de duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos 

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

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

 EXECUÇÃO DE UM MURO NO C.M. 1251 (LARGO DA CRUZ VELHA – 



 

GAVIEIRA): - dos Serviços a informar relativamente á abertura de propostas para a 

execução em epígrafe, tendo concorrido António Salvador Lourenço Cerqueira no valor de 

cinco mil setecentos e cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não carece 

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

procedimento, estes serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da 

Contratação Pública a adjudicação à firma António Salvador Lourenço Cerqueira, pelo valor 

de cinco mil setecentos e cinquenta euros. ------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os trabalhos ao concorrente 

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

 - Idem, respeitante ao procedimento de “CENTRO DE MEIOS AÉREOS – 

BENEFICIAÇÃO DE HELIPISTA”, a Pedreira da Franqueira, Ldª, pelo valor de quinze mil 

quatrocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos. ------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os trabalhos ao concorrente 

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

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, de acordo com o nº 2 do artigo 98º do 

Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar à prestação de caução. ------- 

 EXPEDIENTE - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 

ALTERAÇÕES AO REGIME VIGENTE: - da Associação de Municípios a dar 

conhecimento das alterações que o governo pretende fazer relativamente à promoção das 

actividades de enriquecimento curricular, bem como a posição do Conselho Directivo desta 

Associação, tomada na reunião do dia 20 de Maio. -------------------------------------------------------- 

 - A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 

 - da Direcção do Atlético dos Arcos AD, a solicitar ao a cedência definitiva do 

autocarro, mediante a celebração de protocolo. ------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de contrato de 

cedência para o efeito, de acordo com a deliberação anteriormente proferida de doação 

do veículo àquele Clube. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - da Junta de Freguesia de Monte Redondo, a solicitar um apoio para fazer face a 

despesas com o apoio no transporte para a realização do passeio de convívio sénior às 



 

cidades da Régua e Lamego no dia 01 de Junho, próximo, apresentando um orçamento da 

empresa Salvador Alves Pereira, no valor de quatrocentos e vinte e quatro euros, para o 

efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A ser presente à próxima reunião. --------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL – HABITAÇÃO SOCIAL DE 

SÃO JORGE: - dos Serviços de Educação a informar relativamente à situação familiar de 

Aurora Gonçalves Neiva, residente na casa nº 3, cuja dívida das rendas da casa ascende a 

quatro mil euros, desde 2009. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços de Acção Social informam o seguinte: ---------------------------------------------- 

  A 7 de Janeiro de 2010, Alberto Carlos Neiva Rodrigues, filho de Aurora Gonçalves 

Neiva, inquilina da Habitação Social de S. Jorge, casa nº 3, solicitou que a titularidade do 

arrendamento passasse para o seu nome, comprometendo-se a pagar as dividas de renda 

em atraso em prestações mensais de sessenta e sete euros que, somado o valor da renda 

(oitenta e três euros), perfaziam um mensalidade de cento e cinquenta euros. ---------------------  

Alberto Carlos, residia com a mãe e mais três irmãos, todos adultos, contudo, era o único que 

tinha rendimentos regulares pois trabalhava como empregado da construção civil. --------------- 

2 – A 25 de Janeiro de 2010 a Câmara deliberou autorizar o pagamento em 

prestações, formulado por Alberto Carlos Neiva Rodrigues, contudo, decidiu que a titularidade 

do arrendamento só passaria para o seu nome, caso o mesmo cumprisse o plano de 

pagamentos a que se propôs. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – A 28 de Fevereiro de 2011 os serviços informaram a Câmara, que Alberto Carlos 

Neiva Rodrigues, apesar de notificado, não tinha cumprido o plano de pagamento das rendas 

em atraso, e que desde Novembro de 2008 a Novembro de 2010, apenas tinha pago uma 

renda (Maio de 2010), sendo que o valor da dívida era, na altura, de dois mil e nove euros e 

cinquenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – A 13 de Junho de 2011, a Câmara, de acordo com a informação dos serviços de 

ação social, deliberou, intentar uma acção de despejo do imóvel arrendado, com base no não 

pagamento das rendas, bem como autorizar os serviços competentes a providenciarem a 

institucionalização da idosa residente, a qual, necessitava de cuidados adequados. ------------- 



 

5 – A 20 de Julho de 2011, Alberto Carlos, dirigiu-se aos serviços de ação social, 

juntamente com o Presidente da Junta de Freguesia de S. Jorge, tendo solicitado mais uma 

oportunidade para pagamento da divida, pois tinha ficado desempregado e não estava a 

conseguir honrar o seu compromisso. -------------------------------------------------------------------------- 

Perante esta situação, foi estipulado um novo plano de pagamentos que o mesmo aceitou e 

se comprometeu a cumprir. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – A 9 de Janeiro de 2012, perante a informação dos serviços de que Alberto Carlos 

não estava a cumprir o plano de pagamentos, a Câmara deliberou, autorizar o pagamento da 

divida em doze prestações mensais. --------------------------------------------------------------------------- 

8 - Desde então, Alberto Carlos, deu apenas duzentos e cinquenta euros, sendo que 

a divida total, em Abril de 2013, ascende os quatro mil euros. ------------------------------------------ 

9 – Perante o exposto, e tratando-se de um agregado em que os diversos elementos 

masculinos adultos, parecem apresentar um deficit cognitivo associado a graves problemas 

de consumo excessivo de bebidas alcoólicas e gestão inadequada dos rendimentos, propõe-

se o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que José Luís Neiva Rodrigues, Jorge de Neiva Rodrigues e Alberto Carlos Neiva 

Rodrigues, sejam retirados do agregado de Aurora Gonçalves Neiva, impedindo-os desta 

forma, de qualquer direito à posse da casa, na eventualidade do falecimento da progenitora; - 

- que apenas integre o agregado de Aurora Gonçalves Neiva, a filha, Maria das 

Neves Neiva Rodrigues, a qual é a única cuidadora da mãe que é doente de Alzheimer, 

sendo também a única responsável pelo pagamento das despesas da casa, gerindo para isso 

a reforma de Aurora; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  - que seja atualizado o valor da renda em função da reforma de Aurora, a qual 

passará para trinta euros e cinquenta cêntimos mensais; ------------------------------------------------ 

- que o pagamento da divida seja efetuado em prestações mensais no valor de 

cinquenta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

informar que face ao estado de ruína em que se encontra o edifício localizado na Rua Dr. 



 

Carlos Cunha, torna-se 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 com a elaboração dos projectos de 

especialidades, pelo solicitam face à urgência da situação a contratação de serviços de 

engenharia a entidade externa ao município, estimando-se o valor de nove mil e quinhentos 

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento 

para a aquisição dos referidos serviços. ------------------------------------------------------------------- 

 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – PROCESSO Nº 1/2009: - da firma Margisol – 

Operações sobre Imóveis, Ldª, com sede na Rua Soares Pereira, a solicitar a substituição da 

garantia bancária referente à caução prestada pelas obras de Urbanização do Loteamento 

sito em Casal Soeiro – Vilafonche, cuja recepção provisória das obras foi efectuada em 

11.12.2012 por depósito a favor do Município, no valor de mil cento e quarenta euros de 

acordo com a redução de garantia bancária de 90% do montante actual. ---------------------------- 

Os Serviços da Divisão informam que o promotor vem requerer a substituição da  

garantia bancária, referente à caução  no montante de onze mil e quatrocentos euros,  em 

vigor   no âmbito das obras de urbanização da operação de loteamento a que respeita o 

alvará n.º 3/2010,  já rececionadas provisoriamente por deliberação camarária de 11 de 

Dezembro de 2012,   por um depósito bancário a favor do Município. De acordo com o 

disposto no art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, uma das formas de 

caução é a de depósito em dinheiro a favor do Município, pelo que considero que o pedido de 

substituição da forma da caução pode ser autorizado. ---------------------------------------------------- 

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

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

LE-EDI – 3/2013  –   LICENCIAMENTO  DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA: - 

Presente o requerimento apresentado por Durval Alves Fernandes Gave, a solicitar o 

licenciamento da operação urbanística de reconstrução e alteração de um edifício de 

habitação para a instalação de um estabelecimento de bebidas, sito no lugar de Portela de 

Alvito, freguesia de Sistelo. Os Serviços informam, relativamente ao projeto de arquitetura, 



 

que o processo está instruído com o parecer favorável da ARS – ULSAM, e que cumpre as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis à instalação de estabelecimento de bebidas. 

Relativamente às disposições previstas no Regulamento do Plano Director Municipal, 

informam que a operação se conforma com o referido Regulamento, sendo de admitir a 

fundamentação apresentada pelo requerente quanto à dispensa previsto no n.º 3 do art.º 54.º 

do RPDM, para a do dimensionamento de dois dos seis lugares de estacionamento 

automóvel estabelecidos como mínimos, estando sujeita à compensação pecuniária definida 

no Regulamento Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidades, aprovar o projeto de 

reconstrução e alteração da habitação para a instalação de um estabelecimento de 

bebidas, dispensando o dimensionamento de dois lugares de estacionamento, uma vez 

que o espaço se encontra servido por este tipo de infraestruturas, ficando sujeita à 

compensação pecuniária definida em Regulamento Municipal. ----------------------------------- 

 LE-TUR – 4/2013  –   LICENCIAMENTO  DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA- 

EMPREENDIMENTO TURÍSMO RURAL: - Presente o requerimento apresentado por Rosa 

da Piedade Dantas dos Reis Faria, a solicitar a aprovação do projeto de arquitetura relativo à 

reconstrução e ampliação de uma edificação, para empreendimento de Turismo Rural – Casa 

de Campo, sita na Quinta do Passal, freguesia de Vilela. Os Serviços informam que o projeto 

se conforma com o RPDM e demais normas legais e regulamentares aplicáveis, no que 

concerne às características e condições das infraestruturas públicas existente consideram 

que o projeto de arquitetura relativo à operação urbanística de ampliação e alteração da 

edificação para empreendimento turístico em espaço rural – Casa de Campo, poderá ser 

aprovado, desde que o promotor se comprometa a realizar os trabalhos necessários ao 

alargamento e beneficiação da infraestrutura pública, assumindo todos os encargos inerentes 

à sua execução, nos termos do preceituado no art.º 25.º do RJUE, devendo o referido projeto 

merecer a prévia aprovação pelas entidades envolvidas, por forma a garantir a cumprimento 

do regime jurídico de segurança contra incêndios, ficando a emissão de alvará de construção 

condicionada à celebração de contrato relativo ao cumprimento das condições assumidas e à 

apresentação de caução adequada. ---------------------------------------------------------------------------- 



 

- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de 

arquitetura, de acordo a informação dos serviços. ----------------------------------------------------- 

 LE-TUR –6/2013  –   LICENCIAMENTO  DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA- 

EMPREENDIMENTO TURÍSMO RURAL: - Presente o requerimento apresentado por José 

Pinto Rodrigues, a aprovação do projeto de arquitetura relativo à reconstrução e ampliação 

de uma edificação, para empreendimento de Turismo Rural – Agro-Turismo, sita no Lugar de 

Sucães, freguesia de Prozelo. Os Serviços informam que o projeto se conforma com o RPDM 

e demais normas legais e regulamentares aplicáveis, relativamente à declaração da Junta de 

Freguesia de Prozelo, trabalhos previstos para a infraestrutura, entendo que o projeto de 

arquitetura relativo ao empreendimento de turismo rural – Agro-Turismo, sito no lugar de 

Sucães, freguesia de Prozelo, reúne as condições de ser aprovação, devendo a emissão da 

autorização ser condicionada conclusão dos trabalhos previstos realizar pela Autarquia na 

referida infraestrutura pública. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de 

arquitetura, de acordo a informação dos serviços. ----------------------------------------------------- 

 PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA DA ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA E CULTURAL DE PAÇÔ: - da Secretaria-geral da Presidência do Conselho 

de Ministros a solicitar, com vista a prosseguir a instrução do processo relativo ao pedido em 

epígrafe, o parecer do Município sobre a utilidade pública daquela associação. ------------------- 

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

parecer, a remeter à Presidência do Conselho de Ministros: “PARECER - A Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, nos termos e para efeitos do disposto no nº 3 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 460/77, de 7 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei nº 391/2007, de 13 de Dezembro, declara emitir parecer favorável ao pedido de 

declaração de utilidade pública formulado pela Associação Recreativa e Cultural de 

Paçô, com os seguintes fundamentos: --------------------------------------------------------------------- 

1 – Trata-se de uma colectividade, sem fins lucrativos, que desde a sua 

fundação tem desenvolvido uma actividade de carácter essencialmente cultural e 

desportivo de assinalável relevância em termos locais e regionais. ----------------------------- 



 

2 – Reconhece-se o trabalho meritório da Associação em prol do 

desenvolvimento sócio desportivo da população juvenil do concelho e da região, 

através da participação em competições dos vários escalões etários, exercendo um 

importante papel ao nível da formação das camadas jovens, contando na presente 

época desportiva com 8 escalões de formação, 162 atletas inscritos e 25 responsáveis.  

3 – Para além do trabalho formativo, a Associação tem desenvolvido um papel 

importante no âmbito da comunidade em que se insere, assumindo uma colaboração 

estreita com outras instituições, em especial com o Município, nos domínios cultural, 

recreativo e desportivo, através da participação em diversos eventos, com assinalável 

expressão, nomeadamente na promoção e divulgação do folclore e da etnografia do 

concelho, através do seu Rancho de Folclore, composto por um grande número de 

membros e com dezenas de actuações anuais em festivais no país e no estrangeiro, e 

a organização anual do Torneio de Futebol Adrien Silva, com a participação de 30 

equipas nacionais e estrangeiras dos diversos escalões. ------------------------------------------- 

4 – O trabalho que a referida Associação tem vindo a desenvolver e o seu 

impacto na comunidade arcuense justificam plenamente a emissão de parecer 

favorável à declaração de utilidade pública, que agora se emite”. -------------------------------- 

 PARECER GENÉRICO VINCULATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NA 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇAO DE SERVIÇOS: - da Presidência a 

apresentar proposta nos termos do nº 10 do artigo 75º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro, de parecer genérico favorável vinculativo da Câmara, para a celebração e 

renovação de contratos de aquisição de serviços para o ano de 2013. ------------------------------- 

Parecer genérico vinculativo da Câmara na celebração de contratos de 

aquisição de serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, estipula no artigo 75.º, para o ano de 2013, a 

obrigatoriedade de existência de parecer prévio vinculativo para a celebração ou renovação 

de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços da Administração Pública 

abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada 



 

pelas Leis nºs 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 3 -B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de 

Setembro, 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro; --- 

Estas exigências têm aplicação aos contratos de tarefa e de avença, nos termos já previstos 

no artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, bem como à contratação de aquisições de outros 

serviços, designadamente de consultadoria técnica, o que traduz que a maioria das 

aquisições de serviços realizadas para assegurar o normal funcionamento dos serviços estão 

sujeitas a este requisito legal; ------------------------------------------------------------------------------------- 

No n.º 10 do referido artigo 75º estatuiu-se que “Nas autarquias locais, o parecer previsto no 

n.º 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos requisitos previstos 

nas alíneas a) e c) do nº 5, bem como da alínea b) do mesmo número, com as devidas 

adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 

28 de Abril”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desta forma, tanto a celebração dos contratos de prestação de serviços, designadamente na 

modalidade de tarefa e avença, e os contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a 

consultadoria técnica, como a respectiva renovação, estão sujeitas a parecer vinculativo do 

órgão executivo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para os serviços do Estado foi publicada no Diário da República do dia 17 de Janeiro a 

Portaria nº 16/2013, que regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 

Pública, previsto no n.º 4 do artigo 75º da Lei n.º 66-B/2012, acima referida. ----------------------- 

Embora tal regulamentação não seja aplicável à Administração Local, não pode deixar de 

entender-se que a contratação abrangida por aquele diploma estava sujeita a parecer prévio 

do órgão executivo, de carácter concreto ou genérico; ---------------------------------------------------- 

No âmbito do Município de Arcos de Valdevez deve garantir-se que são criados instrumentos 

destinados a assegurar eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública, 

estabelecendo-se uma autorização genérica para efeitos de parecer prévio vinculativo. -------- 

Proponho que, em face do exposto, e ao abrigo das disposições legais supra citadas, 

que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------- 



 

1. Para efeitos do previsto no n.º 10 do artigo 75º da mencionada Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro, e nos nºs 4 e 5 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada 

pelas Leis nºs 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de 

Setembro, 55-A/2010, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, e 

pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro, conceder parecer genérico favorável à 

celebração e renovação de contratos de prestação de serviços, nos casos seguintes: ----------- 

a) Contratos de aquisição de serviços cujo procedimento seja o do ajuste directo em 

regime simplificado; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefas e de avença, bem 

como os contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica, desde 

que não seja ultrapassado o montante anual de cinco mil euros sem IVA, a contratar com a 

mesma contraparte. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As contratações ou renovações de prestações de serviços a coberto da autorização prévia 

concedida nos termos do número anterior não se poderão fazer sem confirmação de 

cabimento orçamental a efectuar pelo Serviço de Contabilidade, depois de verificado o 

cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 3º da Portaria n.º 16/2013, quando 

aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Será dado conhecimento à Câmara Municipal, até ao término do mês seguinte ao trimestre 

a que dizem respeito, da lista dos contratos de aquisição de serviços celebrados ao abrigo do 

parecer genérico a conceder, com expressa referência aos respectivos valores de 

adjudicação e cabimento orçamental. -------------------------------------------------------------------------- 

4. O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todas as aquisições de serviços que 

se enquadrem nas situações anteriores que, por via de celebração ou renovação, produzam 

efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2013. --------------------------------------------------------------------- 

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

   ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – REVITALIZAÇAO E 

VALORIZAÇAO DE ESPAÇOS URBANOS – RENOVAÇAO DE PAVIMENTOS EM SANTA 

BARBARA: - dos Serviços a apresentar o projecto de execução para a empreitada em 

epígrafe, com o intuito de se dar inicio ao procedimento concursal tendente a sua 

adjudicação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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

 PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: - Por proposta da Presidência, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, antecipar para o dia 6 de Junho, Quinta-Feira, às 16:30 horas, a 

realização da próxima reunião ordinária prevista para o dia 10, em virtude de este dia 

coincidir com feriado nacional e se tornar necessário deliberar sobre uma impugnação 

administrativa do procedimento de adjudicação do Quartel do Destacamento da GNR, cujo 

prazo termina naquele dia 6. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 


