
 
 
 
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 JULHO DE 2013 

  Aos vinte e dois dias do mês de Julho de dois mil e treze, pelas dezassete horas, 

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: - A Presidência iniciou este período da 

reunião com uma breve apresentação da XXIII Feira do Livro de Arcos de Valdevez, evento 

cultural a realizar no período de 24 a 28 do mês em curso. Do vasto leque de atividades 

previstas, destacou a apresentação dos livros “Esperança” de Albertina Fernandes, “ Vai levar 

esta mensagem”, de Maria Isabel Garcia e “ A Bruxa de Grade” de Maria Paula Teixeira de 

Queiroz, bem como várias sessões de teatro, dança e cinema. Não obstante não estar 

marcada nenhuma cerimónia oficial de abertura da feira, convidou os senhores vereadores a 

participarem nas diversas atividades programadas, de acordo com a disponibilidade de cada 

um. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fez ainda uma breve alusão ao programa da Feira da Casa e Ofícios Tradicionais de 

Soajo, a realizar nos dias 2 a 4 do próximo mês de agosto, do qual consta a inauguração 

oficial da “ Porta do Mezio do Parque Nacional Peneda Gerês”, com a presença do Gestor do 

Programa Operacional que financiou o projeto. -------------------------------------------------------------- 

 Por fim, deu conhecimento à Câmara que no próximo fim de semana as casas 

regionais visitarão o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 O período antes da ordem do dia prosseguiu com o uso da palavra pelo senhor 

vereador Dr. Júlio Viana. Comunicou então à Câmara Municipal que da leitura de uma 

prestigiada revista sobre vinicultura tinha extraído duas notícias, de sinal contrário: em 

sentido positivo, registou, com agrado, o reconhecimento da excelência dos vinhos verdes, 

realçando numa gama superior, a marca arcuense, o “AFROS”; numa gama inferior, isto é, 



 
 
 
 

com um preço mais acessível, identificou um vinho da Adega Cooperativa de Ponte da Barca, 

integrada, como se sabe, por grande número de produtores locais; negativamente, qualificou 

o facto de na mesma revista se ter atribuído a designação de “Capital de Loureiro” a Ponte de 

Lima, quando os vinhos desta casta com melhor classificação têm origem em Monção e em 

Arcos de Valdevez. Alertou assim para a necessidade de se fazerem todos os esforços para 

impedir que com base em “Slogans” deste tipo se criem junto dos consumidores hábitos de 

consumo assentes em publicidade enganosa. --------------------------------------------------------------- 

 A Presidência agradeceu a intervenção do Dr. Júlio Viana, manifestando 

concordância genérica com o seu teor, e recordou o trabalho que a Câmara desenvolveu há 

alguns anos, visando o lançamento de um vinho da Adega Cooperativa de Ponte da Barca 

com a marca “Terras de Valdevez”, com sucesso comprovado, era então Presidente da 

Cooperativa o Dr. Lino Freitas. Infelizmente, futuros órgãos de gestão, com a participação de 

arcuenses, abandonaram este projeto enveredando por outras estratégias comercias, sem 

que o Município fosse ouvido. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ainda no contexto das noticias positivas para o Concelho, deu nota da referência 

elogiosa publicada no semanário “Expresso”, ao turismo em espaço rural disponível na 

freguesia de Carralcova, aproveitando para manifestar o seu entendimento de que nós temos 

imensas potencialidades, de cariz turístico e económico cujo desenvolvimento depende do 

dinamismo dos empreendedores. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

ata da reunião ordinária de 8 de julho, corrente. ------------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia 17, do mês corrente, que eram de dois milhões e sessenta e dois mil 

setecentos e quarenta e oito euros e cinco cêntimos, de operações orçamentais, e de 

oitocentos e onze mil cento e vinte e um euros e noventa e dois cêntimos, de operações de 

tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo celebrado com a Associação de Golf do 

Norte de Portugal, que tem como objetivo uma candidatura ao estudo do tema “Golfe” na 



 
 
 
 

região do Minho, prevendo a comparticipação deste município do valor de seis mil euros. ----- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo, bem 

como autorizar o pagamento de quatro mil novecentos e sessenta e um euros e trinta 

dois cêntimos, relativo à participação do Município no estudo. ----------------------------------- 

 - Idem, com a Freguesia de Monte Redondo, prevendo a transferência da verba de 

trinta e nove mil duzentos e noventa e três euros, destinado à obra de “ Ampliação do 

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

 - A Câmara, considerando que as partes tinham celebrado em 22.11.2004 um 

protocolo de igual montante destinado a “Pavimentação do Caminho de Santo Amaro à 

Escola”, cuja execução física não foi concretizada, tendo embora o município 

transferido até à presente data quinze mil euros, a título de comparticipação, deliberou:  

  1– Aprovar o protocolo ora presente. ------------------------------------------------------------- 

 2- Revogar o protocolo de 22.11.2004, por acordo com a freguesia, afetando os 

quinze mil euros, transferidos ao novo protocolo. ----------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Junta de Freguesia de Ermelo, prevendo a transferência da verba de 

quatro mil seiscentos e trinta e oito euros, destinada à obra de “Pavimentação do Caminho da 

Fecha a Currais, cujo valor de adjudicação é de oito mil setecentos e cinquenta euros. --------- 

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

respetivas assinaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Ázere, prevendo a transferência da verba de nove mil e 

quinhentos euros, destinada à obra de “Beneficiação do Cemitério Paroquial”, cujo valor de 

adjudicação é de doze mil novecentos e cinquenta e cinco euros. ------------------------------------- 

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

respetivas assinaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Sabadim, prevendo a transferência da verba de dez mil 

trezentos e três euros, destinada à obra de “Reparação do Pavimento do Caminho da 

Covinha”, cujo valor de adjudicação, nove mil setecentos e vinte euros, mais IVA. ---------------- 

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



 
 
 
 

respetivas assinaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Junta de Freguesia de Távora (Santa Maria), prevendo a 

transferência de vinte e três mil euros, destinada à obra de “Requalificação do Caminho da 

Piedade e Casal Diogo e Beneficiação do Caminho da Lage”, cujo valor de adjudicação é de 

vinte e nove mil duzentos e sessenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos. -------------------- 

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

respetivas assinaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Idem, com a freguesia de Távora (S. Vicente), prevendo a transferência da verba de 

seis mil euros destinada a financiar as obras de “ Toponímia da Freguesia”, cujo valor de 

adjudicação é de oito mil seiscentos e setenta euros. ----------------------------------------------------- 

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

seguindo-se as respectivas assinaturas. ------------------------------------------------------------------ 

 - Idem, a celebrar com a Junta de Freguesia de Prozelo, para transporte dos 

alunos do ensino básico da EB de Sabadim, durante o ano letivo de 2013/2014, para o 

circuito – 2A EB1 – Vilafranca /Rio Frio) para a EB de Sabadim, pelo valor diário de cinquenta 

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

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Junta de Freguesia de Soajo, para o transporte de alunos do ensino 

básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para os seguintes circuitos: ------------- 

 3- A EB1 = Vilar Suente e Vilarinho das Quartas para a escola para a escola EB da 

Eira do Penedo na freguesia de Soajo, pelo valor diário de vinte e cinco euros; ------------------- 

 18 A = Vilarinho das Quartas para a EN alunos da EB/S de Arcos de Valdevez, pelo 

valor de trinta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, a celebrar com a Junta de Freguesia de Paçô, para o transporte de alunos 

do ensino básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para os seguintes circuitos:  



 
 
 
 

 1-F EB1= Igreja, para a escola EB de Arcos de Valdevez, pelo valor diário de vinte e 

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

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o Grupo Alerta – Associação Cultural de Teatro, para o transporte de 

alunos do pré – escolar da EB de Távora (Santa Maria), durante o ano letivo de 2012/2013, 

abrangidos pelas freguesias de: Guilhadeses, Tabaçô, Monte Redondo, Souto, Távora (S. 

Vicente) e Távora (Santa Maria), pelo valor anual de dez mil euros. ----------------------------------- 

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

respectva assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o CRAV – Clube de Rugby de Arcos de Valdevez, para o transporte de 

alunos do ensino básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para os seguintes 

circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9 – Gândara, Santar para a EB de Távora (Santa Maria), pelo valor diário de noventa 

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

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses, para o 

transporte de alunos do ensino básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para 

os seguintes circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1C EB1= Cadorcas, Guilhadeses, para a escola EB de Arcos de Valdevez, pelo valor 

diário de trinta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1D EB1 = Casas Novas – Guilhadeses, pelo valor diário de trinta euros: ------------------ 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o ADECAS – Associação Cultural e Desportiva Aboim/Sabadim, para 

o transporte de alunos do ensino básico e do pré - escolar durante o ano letivo de 2012/2013, 

para os seguintes circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

 2G EB1= Travassos, Senharei para a escola Básica de sabadim, pelo valor diário de 

sessenta e cinco euros; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2F EB1= Portelinha, Sabadim para a escola Básica de sabadim, pelo valor diário de 

cinquenta euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - Para os alunos das pré – primárias das seguintes freguesias: Sabadim, Rio de 

Moinhos,Vilela, São Cosme e São Damião, Gondoriz e Aboim das Choças para o JI de 

Sabadim, pelo valor diário de cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos. ------------------------ 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Associação Recreativa e Cultural dos Amigos de Oliveira, para o 

transporte de alunos do ensino básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para 

os seguintes circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1F EB1= Prova (Paçô) para a escola EB de Arcos de Valdevez, pelo valor diário de 

vinte e cinco euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Associação Cultural e Recreativa Juventude de Vilafonche, para o 

transporte de alunos do ensino básico e secundário durante o ano letivo de 2012/2013, para 

os seguintes circuitos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1A EB1 = Morilhões, Arcos de Valdevez, (S. Paio), para a escola EB da sede, Arcos 

de Valdevez, pelo valor diário de trinta e cinco euros. ------------------------------------------------------ 

 2 O EB1= Figueiredo 8àzere) para a EN 202-2 (Giela) alunos da EB de Sabadim, 

pelo valor diário de dezasseis euros. --------------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez, para o 

transporte de alunos do ensino pré-escolar da EB de Távora(Santa Maria), durante o ano 

letivo 2012/2013, para as seguintes freguesias: ------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

 - Jolda (Madalena), Jolda (S. Paio), Rio Cabrão, Padreiro (Salvador) e Cendufe, pelo 

valor anual de três mil e quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o ARCAS – Associação Recreativa e Cultural de Arcos de Valdevez 

(S. Paio), para o transporte de crianças de Jardim de Infância, durante o ano de 2012/2013, 

para as freguesias de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Extremo, Portela, Álvora, Loureda e Cabreiro para o Jardim de Infância de Sabadim. - 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o Agrupamento de Escolas, para fornecimento de refeições escolares 

aos alunos da EB de Sabadim e da EB de Távora (Santa Maria), no valor de um euro e 

quarenta e seis cêntimos, aos alunos sem escalão, setenta e três cêntimos, aos alunos com 

escalão B e isentos de pagamento alunos de escalão A. ------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o Centro Social e Paroquial de Soajo, para o fornecimento de 

refeições aos alunos do ensino básico no valor de um euro e quarenta e seis cêntimos, aos 

alunos sem escalão, setenta e três cêntimos, aos alunos com escalão B e isentos de 

pagamento alunos de escalão A. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Santa Casa da Misericórdia, para o fornecimento de refeições aos 

alunos do ensino básico no valor de dois euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------  

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

respetiva assinatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – BLOCO XXXV – CAMINHO DE BARBEITOS – 

ÁLVORA: - dos Serviços a informar que a empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, 



 
 
 
 

adjudicatária da empreitada da obra em epígrafe, solicita a liberação da caução, nos termos 

do D.L. Nº 190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------- 

 Informam, ainda, que foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por 

garantia bancária no valor de onze mil cento e dois euros e setenta e oito cêntimos, e outra 

no valor de onze mil cento e dois euros e setenta e seis cêntimos. ------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 04.07.2013 tendo sido lavrado o auto na qual 

conclui que a obra não aparenta à data atual, deficiências da responsabilidade do 

empreiteiro, pelo que sugerem a homologação do auto e liberação das cauções até 60% do 

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

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

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

 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS C E D DO PARQUE EMPRESARIAL DE TABAÇÔ: - 

dos Serviços a informar que a empresa Betominho _ Sociedade de Construções, SA, 

adjudicatária da empreitada da obra referida em epígrafe, solicita a receção definitiva da 

obra, bem como a restituição dos depósitos de garantia e cancelamento das respetivas 

garantias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam ainda que o auto de receção definitiva da obra foi elaborado em 

07.06.2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de doze mil trezentos e oitenta e seis euros e um cêntimos. --------------------------------------------- 

 Foram efetuadas retenções no valor de duzentos e sessenta e um euros e trinta e 

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

as suas obrigações contratuais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, não se vê 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 receção definitiva da 

empreita em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro das quantias 

retidas como reforço de caução e, ainda, autorizar o cancelamento das garantias 

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

 PISCINA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS – CONTA FINAL: - 

dos Serviços a informar que considerando que a obra referida em epígrafe se encontra 

concluída e rececionada provisoriamente em 20-07-2012, pelo que nos termos do artigo 399º 

e 400º do CCP, aprovado pelo DL 18/09, de 29 de janeiro, procedeu-se à elaboração da 

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

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

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

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

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

  O empreiteiro devolveu a conta final definitiva devidamente assinada em 24-04-2013, 

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

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

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

 Valor dos trabalhos adjudicados: quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e 

setenta e oito euros e vinte e três cêntimos, (com IVA: quatrocentos e setenta e cinco euros 

quinhentos e noventa e oito euros e noventa e dois cêntimos). ----------------------------------------- 

 Valor dos trabalhos realizados: quatrocentos e quarenta e oito mil quinhentos e vinte 

e oito euros e vinte e três cêntimos, (com IVA: quatrocentos e setenta e cinco mil 

quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e dois cêntimos). ----------------------------------------- 

 Valor dos trabalhos a menos/suprimidos: cento e cinquenta euros, (com IVA: cento e 

cinquenta e nove euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões: quinhentos e cinquenta 

euros e sessenta e oito cêntimos, (com IVA: quinhentos e oitenta e três euros e setenta e três 



 
 
 
 

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

 Valor da revisão de preços definitiva: 0,00 euros (com IVA: 0,00 euros) ------------------- 

 Valor final da empreitada: quatrocentos e quarenta e nove mil e setenta e oito euros e 

noventa e um cêntimos, (com IVA: quatrocentos e setenta e seis mil e vinte e três euros e 

sessenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Descontos de garantia no valor de vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro 

euros e quarenta e nove cêntimos, retido durante a execução da empreitada com dedução 

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

 Assim, sugerem a homologação da conta final definitiva da empreitada. ------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final respeitante à 

empreitada em epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SÃO SEBASTIÃO EM CABREIRO, LOMBADINHA EM GONDORIZ – CONSTRUÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CONTA FINAL: - dos 

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

provisoriamente em 06-12-2012, pelo que nos termos do artigo 399º e 400º do CCP, 

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

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

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

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

remetida ao empreiteiro para no prazo máximo de 15 dias a assinar ou deduzir reclamação. -- 

O empreiteiro devolveu a conta final definitiva devidamente assinada em 15-07-2013, não 

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

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

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

 Valor dos trabalhos adjudicados: oitocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e 

oito euros  e seis cêntimos, (com IVA: oitocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito 



 
 
 
 

euros e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor dos trabalhos realizados: oitocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito 

euros e seis cêntimos, (com IVA: oitocentos e vinte e oito mil novecentos e trinta e oito euros 

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

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

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

 Valor da revisão de preços definitiva: dois mil oitocentos e sete euros e vinte e cinco 

cêntimos, (com IVA: dois mil oitocentos e sete euros e vinte e cinco cêntimos). -------------------- 

 Valor final da empreitada: oitocentos e trinta e um mil setecentos e quarenta e cinco 

euros e trinta e um cêntimos, (com IVA: oitocentos e trinta e um mil setecentos e quarenta e 

cinco euros e trinta e um cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Descontos de garantia no valor de quarenta e um mil quinhentos e oitenta e sete 

euros e vinte e seis cêntimos, retido durante a execução da empreitada com dedução em 

cada auto e revisão de preços, a favor do Município. ------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final respeitante à 

empreitada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

MUROS DRENAGENS E OBRAS ACESSORIAS EM CAMINHOS DE VÁRIAS 

FREGUESIAS: - dos Serviços a apresentar o cálculo definitivo da revisão de preços 

respeitantes aos autos de medição nº 1 a 3 da obra em epígrafe, no valor de cento e setenta 

e quatro euros e oitenta e oito cêntimos, ou seja, valor a ser restituído ao município. ------------ 

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

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

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

apresentar o auto de consignação da obra em epígrafe, adjudicada à empresa Duque & 

Duque – Terraplanagens, Ldª, pelo valor de duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e vinte e 

dois euros e quarenta e cinco cêntimos. ----------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

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

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

 EXPEDIENTE: - da Sociedade C & R Ribas Pacheco, a apresentar o relatório de 

recomendações respeitante à gerência de 2012. ------------------------------------------------------------ 

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

 - da Associação de Desenvolvimento das Regiões PNPG, a remeter fatura no 

valor de três mil cento e noventa e três euros e oitenta cêntimos, respeitante à 

comparticipação no projeto POCTFP – Natura/Xurês/Gerês, referente ao ano de 2010. --------- 

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

 - Idem, respeitante à comparticipação interreg IVC referente ao ano de 2010 no valor 

de mil duzentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos, e respeitante ao ano de 2011, 

no valor de setecentos e trinta e seis euros. ------------------------------------------------------------------ 

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

 - Idem, respeitante à comparticipação no projeto ON2 – Gestão e Dinamização da 

Visitação no PNPG, referente ao ano de 2010, no valor de quatro mil novecentos e sessenta 

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

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

 - do Turismo do Porto e Norte de Portugal, a apresentar a ata da Assembleia Geral 

do passado dia 7 de junho e a informar que foram homologados pelo Sr. Secretário de Estado 

do Turismo e publicados na II série do D.R., no dia 5 de julho os estatutos aprovados na 

referida ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 - da CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho, a convidar esta 

Instituição a integrar a lista candidata aos Órgãos Sociais da ADRIL para o biénio 2014/2015.  

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

 - da DGAL, a informar que  por despacho do Sr. Secretário de Estado da 

Administração Local, de 17 de junho de 2013, foi declarada a utilidade pública urgente da 

expropriação da parcela necessária à obra de “Ligação entre a Praceta da Viragem e a EM 



 
 
 
 

505 – Cimo de Vila – Portela”, o qual foi publicado no D.R. II série, nº 128 de 5 de julho. ------- 

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

 - do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 214, desta vila, a apresentar 

propostas de orçamento e caderno de encargos respeitantes ao futuro Centro Escutista, 

solicitadas em 2012,no valor de: ---------------------------------------------------------------------------------  

 Sociarco – noventa e dois mil euros; ----------------------------------------------------------------- 

 ACP- Avelino da Cunha Pereira, no valor de oitenta e sete mil cento e cinquenta 

euros e quarenta e três cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Foram pedidas mais 3 propostas em 2013 às seguintes firmas: ----------------------------- 

 Pintominho, no valor de sessenta e sete mil novecentos e vinte e nove euros; ---------- 

 João Manuel Codeço, no valor de setenta e nove mil trezentos e trinta euros; ----------- 

 Dantas Gomes – Construções, no valor de oitenta mil novecentos e setenta e oito 

euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para a Terraplanagem e Vedação do Terreno à firma J.S. Gomes no valor de nove mil 

novecentos e quarenta e dois euros e setenta e três cêntimos; ----------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de um protocolo 

de apoio nos termos a definir em próxima reunião de Câmara. ------------------------------------ 

 - da Junta de Freguesia de Rio Frio a solicitar um apoio no valor de mil e 

quinhentos euros, para plantação de árvores e ajardinamente na obra de “Redefinição do 

Traçado e Beneficiação do C.M. 1304 – Rio Frio”, que por motivos orçamentais ficaram 

supridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que a Junta de Freguesia vem apresentar uma 

proposta de comparticipação de 50% do valor dos trabalhos de arranjo paisagístico para o 

espaço público exterior em frente ao edifício da sede da Junta de Freguesia, cujo valor total 

orça em três mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A intervenção proposta no projeto inicial contemplava espaços verdes com 

revestimento de grama e colocação de árvores. Dado que a Junta de Freguesia manifestou 

que pretendia que este espaço tivesse um tratamento paisagístico diferente ficou 



 
 
 
 

estabelecido que esta apresentaria uma proposta de intervenção que fosse do seu agrado, 

tendo o executivo camarário em reunião ordinária de 23 de julho aprovado o projeto de 

alteração, no qual foi retirado o tratamento paisagístico para este espaço. -------------------------- 

 Da verificação no local do arranjo paisagístico levado a cabo pela Junta, verificou-se 

que aplicaram um revestimento em pedra decorativa de seixo rolado em mármore branco 

aplicado sobre manta sintética e plantação de diversas espécies arbustivas de pequeno 

porte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O arranjo realizado parece-me adequado tratando-se de uma solução limpa e de 

baixo custo de manutenção, apesar do maior investimento inicial, pelo que não se vêem 

inconvenientes na aprovação da proposta apresentada. -------------------------------------------------- 

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

 - do advogado Dr. Gonçalves, a informar relativamente ao processo em que é autor 

Alexandre Gonçalves Carvalho e mulher e réu este município, no qual o Acordão do Tribunal 

Central Administrativo confirmou a sentença da 1ª instancia quanto à verificação da 

prescrição do direito de indemnização. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 - da freguesia de Paçô,  a solicitar um apoio para fazer face a despesas com o 

tradicional concurso de gado, a levar a efeito no dia 15 de agosto. ------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 

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

 - do Infarmed, a solicitar o parecer relativamente à mudança das instalações da 

Farmácia Arcuense, sita na Rua Cerqueira Gomes, para a Rua Conselheiro Pinto Osório, nº 

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de instalações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - da ACAPO,  a informar que o valor da renda desta Instituição, baixou, a partir de 1 

de julho, corrente, em virtude de acordo com o senhorio, devido a um processo de obras, 

passando de novecentos e quarenta e sete euros para setecentos e cinquenta euros. ---------- 



 
 
 
 

 Assim, a contribuição deste município passará de oitenta e quatro euros e cinquenta 

e sete cêntimos para sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos. ------------------------------------ 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o mesmo apoio no valor de 

oitenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos. --------------------------------------------------- 

 REFEIÇÕES ESCOLARES – PARECER VINCULATIVO: - dos Serviços a solicitar o 

parecer vinculativo relativo ao procedimento concursal para o fornecimento de refeições 

escolares para o ano letivo de 2012/2013, estimando-se o respetivo preço contratual de vinte 

e sete mil novecentos e sete euros e vinte cêntimos em 2013 e quarenta e três mil 

novecentos e doze euros e oitenta cêntimos, em 2014. --------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o parecer prévio vinculativo. - 

 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

ESCOLARES – CIRCUITOS DO SETOR NASCENTE: - dos Serviços a apresentar o 

relatório final respeitante à 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, aprovado pelo 

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

preliminar e propôr a adjudicação à empresa Salvador Alves Pereira & Filhos, Ldª pelo valor 

de duzentos e setenta e nove euros/dia. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS DO 

SETOR POENTE: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à 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, aprovado pelo 

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



 
 
 
 

preliminar e propor a adjudicação à empresa Transcolvia, SA, pelo valor de trezentos e 

cinquenta e nove euros/dia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 TABELA DE ESCALÕES 2013/2014: - dos Serviços a apresentar para aprovação a 

tabela de escalões relativa à componente de apoio à família do pré- escolar, para vigorar no 

ano lectivo 2013/2014, conforme lista anexa.----------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos escalões de 

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

 BOLSAS DE ESTUDO ANO LETIVO 2011/2012: - Presentes a lista de candidatos a 

bolsa de estudo para o ano letivo 2011/2012: ---------------------------------------------------------------- 

N.º CANDIDATO PROPOSTA 

1 Ana Sofia Aragão R. Pereira 50 

2 Ana Sofia de Amorim P. Gomes 50 

3 António Martins Fernandes 65 

4 Cátia Filomena Quintas Pinto 60 

5 César Manuel Sousa da Rocha 60 

6 Claudina Sofia Gomes Martins 75 

7 Diana Silva Pereira 65 

8 João Carlos Braga Simões 0 

9 Johanna Christina Florêncio Matos 60 

10 Jorge André Oliveira Cerqueira 50 

11 Jorge Araújo Rocha 60 

12 Liliana Fernandes Gonçalves 65 

13 Manuel Alexandre Sousa Pereira 60 

14 Rafaela da Silva Pereira 65 

15 Ricardo Rodrigues Gomes 50 

16 Rita Rodrigues Borges 60 



 
 
 
 

17 Romão Paulo Amor. Fern. Araújo 50 

18 Sophia Sabrina Florêncio Matos 60 

19 Stephanie Cerqueira da Silva 75 

 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição das respetivas 

bolsas de estudo, aos referidos candidatos. ------------------------------------------------------------- 

 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL – APOIO PARA RECUPERAÇÃO HABITACIONAL: - 

dos Serviços a apresentar a situação sócio-económica e familiar respeitante ao pedido de 

apoio no âmbito do regulamento municipal de apoio à recuperação habitacional de estratos 

sociais desfavorecidos, na qual o agregado familiar é composto pela requerente Maria de 

Lurdes, marido e 4 filhos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Mais informa que Maria de Lurdes nunca exerceu nenhuma atividade remunerada, 

apenas se dedicando à agricultura de subsistência e Salustiano o marido há cerca de 2 anos 

que está desempregado. O agregado subsiste às despesas do dia a dia com os rendimentos 

provenientes da prestação familiar e das pensões de invalidez dos filhos no valor de 

seiscentos e noventa e três euros e trinta e três cêntimos. ----------------------------------------------- 

  O rendimento per capita do agregado é de setenta e dois euros. ---------------------------- 

 Vivem numa casa, propriedade de familiares, a qual não reúne as condições mínimas 

de conforto e salubridade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  Recentemente Maria de Lurdes herdou uma habitação na qual iniciou algumas obras 

de recuperação, contudo, não conseguiram concluir os trabalhos por falta de rendimentos, 

pelo que estes Serviços propõem um apoio a 100% no valor de nove mil novecentos e oitenta 

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

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o respetivo apoio, de acordo 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM NO 

CM 1304: - dos Serviços a apresentar proposta para o fornecimento em epígrafe, na qual 

concorreu a firma Manuel da Silva Pereira & Filhos, Ldª no valor de dois mil euros. -------------- 



 
 
 
 

 Informam, ainda, que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos propõem a adjudicação à firma Manuel da Silva Pereira & Filhos, Ldª pelo 

valor de dois mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação à referida firma, 

pelo valor indicado, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------------------------- 

 RELATÓRIO FINAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE DA EMPREITADA DE EXPANSÃO DA 

REDE DE ECOVIAS DA CIM – ALTO MINHO – ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a 

apresentar o relatório final respeitante à aquisição dos serviços em epígrafe, na qual findo o 

prazo concedido, 5 dias, verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou reclamação 

ou pedido de esclarecimentos à proposta de adjudicação. ----------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos o júri deliberou, 

manter o teor do relatório preliminar e propor a adjudicação à firma Speed of Light, 

Engeneering Consulting, Design and Supervision, Unipessoal, Ldª, pelo valor de cinquenta e 

sete mil duzentos e quarenta e seis euros e sessenta cêntimos. --------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação à firma referida, 

pelo valor indicado, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------------------------- 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA E SAUDE DA EMPREITADA – REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO 

DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a informar que dando cumprimento ao 

disposto no n.º 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, solicita-se à 

Câmara Municipal a emissão de PARECER PRÉVIO VINCULATIVO favorável, tendo em vista 

a celebração de um contrato de aquisição de serviços de serviços de fiscalização e 

coordenação de segurança e saúde (Fase de Obra) da empreitada: REQUALIFICAÇÃO DO 

DESTACAMENTO DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ. ------------------------------------------------ 

Mais informam que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Trata-se da aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança, 

relativamente à verificação do disposto no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 



 
 
 
 

fevereiro, alterada pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 

34/2010, de 2 de setembro e 55-A/2010, de 31 de dezembro, trata-se de trabalho não 

subordinado, para o qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação 

jurídica de emprego público; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) foi emitida pela DAF-Área Financeira a respetiva declaração de cabimento orçamental que 

se junta em anexo (saída GSE 5057/2013); ------------------------------------------------------------------ 

c) A escolha do procedimento de AJUSTE DIRETO deve-se ao facto do preço base se conter 

abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do n,º 1 do artigo 20.º do Código dos 

Contratos Públicos bem como as entidades a convidar serem consideradas adequadas para 

a prestação dos serviços; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Relativamente ao cumprimento do disposto no n.º 1 do já citado artigo 75.º, trata-se de um 

contrato a celebrar de objeto idêntico a outro contrato já celebrado por este município em 

2012, importando no entanto referir que nenhum dos convidados ao procedimento é 

contraparte em contrato vigente. --------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o parecer prévio vinculativo à 

abertura do procedimento, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------ 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA E SAUDE DA EMPREITADA – REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO 

DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a informar o seguinte: ----------------------- 

 A empreitada «REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO DA GNR DE ARCOS DE 

VALDEVEZ» com um prazo de execução da obra de 365 dias foi adjudicada no passado dia 

13 de maio, prevendo-se a sua consignação a breve prazo. --------------------------------------------- 

 Considerando que o Município não dispõe de recursos humanos que permitam 

assegurar a fiscalização e coordenação da segurança e saúde deste tipo de obra e com a 

afetação e especialidade que a mesma exige, torna-se necessário a aquisição deste tipo de 

serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 1) Que seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por ajuste direto, 



 
 
 
 

para a aquisição dos referidos serviços, condicionado à emissão do parecer prévio vinculativo 

favorável pela Câmara Municipal (saída GSE 5883/2013); ----------------------------------------------- 

 2) Que de acordo com o definido na alínea do n.º 1 do artigo 20º do CCP, seja 

adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO; ------------------------------ 

 3) Que o VALOR BASE seja fixado em quarenta e nove mil euros; ------------------------- 

 4) Seja aprovado por V.ª Ex.ª as peças do procedimento em anexo, nomeadamente 

convite e caderno de encargos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 5. A abertura de um procedimento por ajuste direto, com consulta às seguintes 3 

empresas por se entender serem empresas da região com experiência neste tipo de serviço e 

cujo limite financeiro no triénio não foi atingido: -------------------------------------------------------------- 

        1. HPN - Consultores de Engenharia, S.A.-------------------------------------------------------------- 

        2. JORGE RIBEIRO TORRES - Engenharia, Fiscalização e Coordenação de Segurança, 

Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        3. SE - Serviços Engenharia, Lda.------------------------------------------------------------------------- 

 6. Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

            Efetivos: Maria Isabel Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Cerqueira; ------------- 

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

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

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

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

 1. Aprovar o projeto de execução e as peças do respetivo procedimento; --------- 

 2. Autorizar a abertura do procedimento por ajuste direto com a consulta às 

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

 3. Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do Código 

dos Contratos Públicos, com a composição proposta na informação dos Serviços. ------ 

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – REPARAÇÃO E 



 
 
 
 

BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER – COMPLEXO 

DESPORTIVO DE GUILHADESES: - dos Serviços a informar que se torna necessário 

proceder à abertura de procedimento para a execução da empreitada em epígrafe, para a 

qual propõem o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Seja autorizado a abertura de um procedimento por concurso público; -------------------- 

 O preço base de quinhentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos euros; ---------------- 

 O prazo fixado em 180 dias; ---------------------------------------------------------------------------- 

  Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

            Efetivos: Maria Isabel Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Cerqueira; ------------- 

            Suplentes: Ana Maria Esteves e Faustino Soares; ------------------------------------------------ 

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

    1 - Aprovar a abertura de um procedimento por concurso público; ------------------- 

       2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA – REABILITAÇÃO DE 

PAVIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS 202-2, 518, 530 E 530-2: os Serviços a 

informar que se torna necessário proceder à abertura de procedimento para a execução da 

empreitada em epígrafe, para a qual propõem o seguinte: ----------------------------------------------- 

 Seja autorizado a abertura de um procedimento por concurso limitado por prévia 

qualificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O preço base de trezentos e quarenta e nove mil; ----------------------------------------------- 

 O prazo fixado em 90 dias; ----------------------------------------------------------------------------- 

  Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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



 
 
 
 

            Efetivos: Maria Isabel Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Cerqueira; ------------- 

            Suplentes: Ana Maria Esteves e Faustino Soares; ------------------------------------------------ 

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

     1 - Aprovar a abertura de um procedimento por concurso limitado por prévia 

qualificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO – REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL: - dos 

Serviços a informar que se torna necessário proceder à abertura de procedimento para a 

aquisição de serviços em epígrafe, para a qual propõem o seguinte: --------------------------------- 

 Seja autorizado a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO; ------------------- 

 O preço base de trinta e dois mil e quinhentos euros; ------------------------------------------- 

 O prazo fixado em 60 dias; ----------------------------------------------------------------------------- 

  Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

            Efetivos: Maria Isabel Dantas, Carlos Alberto Machado e Manuel Cerqueira; ------------- 

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o parecer prévio vinculativo à 

abertura do procedimento, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------ 

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

    1 - Aprovar a abertura de um procedimento por ajuste direto; -------------------------- 

    2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY – 



 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE BANCADAS: - dos Serviços a informar que se torna necessário 

proceder à abertura de procedimento para a execução da empreitada em epígrafe, para a 

qual propõem o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Seja autorizado a abertura de um procedimento por concurso público; -------------------- 

 O preço base de trezentos e quarenta e sete mil e quinhentos euros; ---------------------- 

 O prazo fixado em 180 dias; ---------------------------------------------------------------------------- 

  Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

            Efetivos: Maria Isabel Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Cerqueira; ------------- 

            Suplentes: Ana Maria Esteves e Faustino Soares; ------------------------------------------------ 

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

    1 - Aprovar a abertura de um procedimento por concurso público; ------------------- 

   2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA – BLOCO XLVI – 

CAMINHO DO LARGO DOS PORTAIS – SOUTO: - dos Serviços a informar para 

conhecimento e respetiva aprovação, respeitante ao projeto de execução para a empreitada 

«BLOCO XLVI - CAMINHO DO LARGO DOS PORTAIS - SOUTO», com o intuito de se dar 

início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação.------------------------------------------

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

largo dos portais em Milhundos, na freguesia de Souto, com uma extensão de cerca de 245 

metros. Todos os troços a intervir encontram-se presentemente em terra batida, sendo de 

grande importância pois para além da servidão aos terrenos e habitações existentes permitirá 

o acesso de ambulâncias e bombeiros. O perfil transversal-tipo do caminho terá uma largura 

de 4,00 metros, dos quais 3 m para a faixa de rodagem, 060 para valetas e 0,40 m para 

berma em betão. Os trabalhos incidem sobre a plataforma para regularização desta, 



 
 
 
 

construção de muros de suporte, vedações, drenagens, pavimentação, sinalização e obras 

acessórias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 3. Que o VALOR BASE seja fixado em sessenta e dois mil e duzentos euros; ----------- 

 4. Que o PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 270 dias; ------------------------- 

 5. Que de acordo com o definido na alínea a) do artigo 19º do Decreto-lei n.º 

18/2008, de 29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação 

o AJUSTE DIRETO; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6. Consulta a pelo menos 3 empresas para salvaguardar o princípio da transparência, 

imparcialidade e igualdade. Por se entender serem empresas especialistas neste tipo de 

trabalho, cujo limite financeiro no triénio não foi atingido, propõem-se consulta às seguintes 

empresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1) ARTUR ALVES DE FREITAS II, LDA.---------------------------------------------------------- 

 2) HABIMONÇÃO - CONSTRUÇÕES, LDA------------------------------------------------------ 

 3) MARTINS PRESTIGE II - CONSTRUÇÕES, LDA-------------------------------------------- 

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

nomeadamente convite e caderno de encargos; ------------------------------------------------------------ 

 8. Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

 EFETIVOS: Maria Isabel Pereira Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Gaspar 

Soares Cerqueira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SUPLENTES: Ana Maria Esteves e Faustino Gomes Soares. -------------------------------- 

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



 
 
 
 

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

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

    1 - Aprovar a abertura de um procedimento por ajuste direto; -------------------------- 

   2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA DE 

REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NOS CAMINHOS MUNICIPAIS 1306, 1613 E 1323 – 3: - 

dos Serviços a informar para conhecimento e respetiva aprovação, respeitante ao projeto de 

execução para a empreitada «REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NOS CAMINHOS 

MUNICIPAIS 1306, 1613 E 1323-3», com o intuito de se dar início ao procedimento concursal 

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

 Com o projeto de execução em referência, pretende-se a execução de trabalhos de 

pavimentação em betão betuminoso a quente em vários troços de caminhos municipais do 

Município, que se encontram a necessitar de intervenção. A área de pavimento em faixa de 

rodagem a reabilitar é de 15.750 m2, que corresponde a uma extensão de cerca de 3,6 kms. 

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

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

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

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

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

 3. Que o VALOR BASE seja fixado em cento e quarenta e três mil euros; ---------------- 

 4. Que o PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 90 dias; 

 5. Que de acordo com o definido na alínea a) do artigo 19º do Decreto-lei n.º 

18/2008, de 29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação 

o AJUSTE DIRETO; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6. Consulta a pelo menos 3 empresas para salvaguardar o princípio da transparência, 

imparcialidade e igualdade. Por se entender serem empresas especialistas neste tipo de 



 
 
 
 

trabalho, cujo limite financeiro no triénio não foi atingido, propõem-se consulta às seguintes 

empresas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1) ARTUR ALVES DE FREITAS II. ------------------------------------------------------------------- 

 2) PEDREIRA DA FRANQUEIRA, LDA ------------------------------------------------------------ 

 3) SBR - CONSTRUÇÕES, LDA ---------------------------------------------------------------------- 

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

nomeadamente convite e caderno de encargos; ------------------------------------------------------------ 

 8. Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável 

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

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

EFETIVOS: Maria Isabel Pereira Dantas, Jorge Humberto Amorim e Manuel Gaspar Soares 

Cerqueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUPLENTES: Ana Maria Esteves e Faustino Gomes Soares. ------------------------------------------- 

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

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

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

    1 - Aprovar a abertura de um procedimento por ajuste direto; -------------------------- 

   2 - Designar o Júri do respetivo procedimento, nos termos do artº 67º do 

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

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

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NA ÁREA URBANA: - dos Serviços a informar que se torna necessário a abertura 

de um procedimento para o fornecimento em epígrafe. ---------------------------------------------------  

Assim solicitam a adopção de um procedimento por fornecimento, por ajuste directo, com o 

valor base de dezassete mil e quinhentos euros, com consulta à empresa de especialidade 

João Cerqueira Pereira, Ldª e para constituição do júri os seguintes elementos: ------------------ 

 Engª Sérgia Ligeiro a presidir, Eng.º Luís Macedo e Dr. Manuel Gaspar como 

membros efectivos; suplentes Dr. Faustino Soares e Eng.ª Clara Amorim. -------------------------- 



 
 
 
 

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

bem como autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo, tendo em vista a 

adjudicação do fornecimento em epígrafe, de acordo com a presente informação dos 

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

 ROTUNDA NA RUA DR. JOAQUIM CARLOS DA CUNHA CERQUEIRA: - dos 

Serviços a apresentar o relatório final respeitante à análise das proposta, na qual se concluiu 

que considerando que não foram alteradas quaisquer das pontuações parciais e finais dos 

concorrentes, propondo a sua aprovação e a adjudicação à empresa Martins & Filhos, SA 

pelo valor de duzentos e cinquenta e cinco mil e um euros e oito cêntimos. ------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação à referida firma 

pelo valor indicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

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

apresentar o auto de consignação da obra em epígrafe, no valor de dezanove mil novecentos 

e oitenta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - Idem, respeitante à obra “CAMINHO DE ACESSO A COTO DO MOINHO 

(GONDORIZ) E CAMINHO DE BARBEITOS (ALVORA) – RAMAIS B, C, D, E F”, adjudicado 

à firma Sebastião da Rocha Barbosa, no valor de cento e quarenta e quatro mil cento e trinta 

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “EXECUÇÃO DE UM MURO NO C M 1251 (LARGO 

DA CRUZ VELHA – GAVIEIRA”, adjudicado à firma António Salvador Lourenço Cerqueira, 

no valor de cinco mil setecentos e cinquenta euros. -------------------------------------------------------- 

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

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE SUZÃO EM TABAÇÔ: - 

dos Serviços a informar que a empresa Betominho - Sociedade de Construções, SA, 

adjudicatária da empreitada de obra referida em epígrafe, vem solicitar a receção definitiva 



 
 
 
 

assim como a restituição dos depósitos de garantia da obra  e cancelamento das respetivas 

garantias bancárias para garantia do contrato.--------------------------------------------------------------- 

 Sobre o exposto, informam o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 16-05-2013. ----------------------------------------- 

 O Auto de Receção Definitiva da obra que se apresenta em anexo, foi elaborado em 

03-06-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro caução n.º 

100.012.069 da Cosec - Companhia de Seguros de Crédito, S.A.,  no valor de seis mil 

trezentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos.----------------------------------------------------- 

  Informam, ainda, que relativamente à presente empreitada foram efetuadas 

retenções no valor de cento e noventa e dois euros e cinquenta cêntimo (Revisão de Preços), 

o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas 

obrigações contratuais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artigo 229º do D.L. n.º 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva, bem como autorizar a 

restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra.  

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

 - Idem, respeitante à obra “ BLOCO XL – PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO 

LUGAR DA DEVESINHA – MIRANDA”, com a seguinte informação dos Serviços: -------------- 

 A empresa Martins & Filhos, S.A., adjudicatária da empreitada de obra referida em 

epígrafe, vem solicitar a receção definitiva assim como a restituição dos depósitos de garantia 

da obra e cancelamento das respetivas garantias bancárias para garantia do contrato. --------- 



 
 
 
 

 Sobre o exposto, informam o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 27-05-2013. ----------------------------------------- 

 O Auto de Receção Definitiva da obra que se apresenta em anexo, foi elaborado em 

05-07-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por Garantia Bancária n.º 8615 

do Barclays Bank PLC, no valor de onze mil novecentos e noventa e seis euros. ----------------- 

 Não foram efetuadas quaisquer retenções para reforço da garantia prestada, pelo 

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

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artigo 229º do D.L. n.º 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva, bem como autorizar a 

restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra.  

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

 - Idem, respeitante à obra de “RENOVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO – VALETA E ESPAÇOS ADJACENTES – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES”, com a seguinte inormação dos Serviços: ------------------------------------- 

 A empresa MonteAdriano - Engenharia e Construção, S.A., adjudicatária da 

empreitada de obra referida em epígrafe, vem solicitar a receção definitiva assim como a 

restituição dos depósitos de garantia da obra  e cancelamento das respetivas garantias 

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

 Sobre o exposto, informam o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 13-06-2013. ----------------------------------------- 

 O Auto de Receção Definitiva da obra que se apresenta em anexo, foi elaborado em 



 
 
 
 

28-06-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro caução n.º 

100.012.405 da Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, S.A, no valor de doze mil 

duzentos e oitenta e quatro euros e quatro cêntimos.------------------------------------------------------ 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções no 

valor de quatrocentos e setenta e três euros e noventa e sete cêntimos euros (Revisão de 

Preços), o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas 

obrigações contratuais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artigo 229º do D.L. n.º 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva, bem como autorizar a 

restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra.  

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

 - Idem, respeitante à obra “LIGAÇÃO DA LAMELA À E.N.202 EM GIELA”, com a 

seguinte informação dos Serviços: ------------------------------------------------------------------------------ 

 A empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª., adjudicatária da empreitada de obra 

referida em epígrafe, vem solicitar a receção definitiva assim como a restituição dos 

depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias bancárias para 

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

 Sobre o exposto, informam o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 04-05-2016. ----------------------------------------- 

 O Auto de Receção provisório da obra que se apresenta em anexo, foi elaborado em 

04-05-2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 

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

de vinte e sete mil duzentos e sessenta e oito euros e quarenta e três cêntimos e no valor de 

vinte e seis mil trezentos e setenta euros e vinte e oito cêntimos. -------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 04.07.2013.---------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artigo 229º do D.L. n.º 59/99, de 2 de 

março, feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva, bem como autorizar a 

restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra.  

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

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

título de reforço de caução até 60% do seu montante e, ainda, promover, pela forma 

própria, o cancelamento das garantias bancárias, de acordo com a informação dos 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS: - dos Serviços a apresentar o 

auto de vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma 

Martins & Filhos, SA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

FREGUESIAS DE TABAÇÔ, RIO FRIO, VILAFONCHE, JOLDA MADALENA E SOUTO: 

- dos Serviços a informar que o valor provisório da revisão de preços dos autos de medição 

n.º 1 a 4 da obra supracitada é de mil quinhentos e setenta e dois euros e vinte e seis 

cêntimos - (menos Mil quinhentos e setenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), ou seja, 

valor a ser restituído ao Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 EXPEDIENTE: - da Junta de Freguesia de Soajo, a apresentar as contas relativas 



 
 
 
 

ao pagamento da funcionária do Jardim de Infância, conforme protocolo, respeitantes aos 

meses de Outubro, novembro e dezembro de 2012, no valor de novecentos e quarenta e sete 

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

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

 - de Carlos Alberto Galvão Cerqueira, sócio – gerente da empresa Traços & 

Expressões, Unipessoal, Ldª a solicitar um lote  de terreno na Zona Industrial, para aí instalar 

a sua sede.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Vereador do Pelouro informa que se trata de uma empresa com sede em Braga, 

armazém em Vila do Conde e que se dedica à comercialização, transporte e montagem de 

materiais de construção, com destaque para obras de remodelação de pavilhões industriais e 

comerciais, tendo em 2012 faturado cerca de oitocentos mil euros. Para além do movimento 

exportador que irá gerar a partir de Arcos de Valdevez, este investimento potencia também o 

valor acrescentado local, nomeadamente através do relacionamento comercial que a 

empresa tem com empresas locais, entre as quais se destacam a Granivez e a Alumínios 

Lousada. O promotor é natural de Prozelo (Arcos de Valdevez) e a empresa emprega 15 

colaboradores, sendo a perspetiva de deslocalizar para Arcos de Valdevez a sua sede e toda 

a atividade da empresa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para o efeito, a empresa carece de um lote industrial com área de implantação de 

1.000 m2, pelo que se sugere a atribuição dos lotes nº D5 e D6 do Parque Empresarial das 

Mogueiras, que deverão ser anexados por via de alteração ao loteamento em questão. -------- 

 Uma vez que os lotes D5 e D6 já tinham sido atribuídos oportunamente, mas não 

havendo atualmente interesse nos mesmos por parte das empresas a quem foram atribuídos, 

solicita-se que a Câmara Municipal revogue as suas deliberações originais, substituindo as 

mesmas por uma nova deliberação de atribuição dos referidos lotes a este promotor, que 

pretende avançar a curto prazo com o investimento. -------------------------------------------------------  

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar as deliberações de 28.09.2009 

que atribuiu afetar o lote D6, a empresa Mário Fernando Dias, Sociedade Unipessoal, 

Lda., e a deliberação de 12.04.2010 que efetou o lote D5 a firma DF Publicidade, Lda. ---- 



 
 
 
 

Mais foi deliberado, atribuir os referidos lotes a empresa Traços & Expressões, 

Unipessoal, Lda, de acordo com a respetiva informação. ------------------------------------------- 

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

 GSE – 5434/2013 - ALTERAÇÃO DE TRAÇADO DE CAMINHO PÚBLICO:   

Presente o pedido  apresentado por Rosa Maria  Laureano, na qualidade de proprietária dos 

prédios sitos no lugar de Paradela, freguesia de Soajo, descritos  na Conservatória do 

Registo Predial de Arcos de Valdevez sob os n.ºs 1184/19920121, 1363/19920923 e 

3508/20100303 e inscritos na matriz predial rústica, da respetiva freguesia, sob os artigos 

7368,7366 e 7364 e de promotora das operações urbanísticas em curso no Município, 

relativos à construção de  empreendimento turístico – apartamentos turísticos 4 * e  à 

instalação de equipamento destinado a lazer, incluindo piscina, ginásio e bar de apoio, a que 

respeitam os processos n.º CP-TUR -1/2013 e CP-EDI – 5/2013, respetivamente, a  solicitar 

a alteração do traçado do caminho público que confronta com os prédios de que é 

proprietária e a consequente alteração fundiária dos mesmos decorrente da permuta e 

cedências das áreas  previstas para a proposta de traçado do caminho em causa. --------------- 

Os serviços informam que o pedido tem enquadramento nos PMOT´s aplicáveis, uma vez  

que a pretensão é compatível com o   Plano Diretor Municipal,  podendo a mesma ser 

autorizada  desde que a proprietária dos prédios e  promotora  dos empreendimentos, se 

comprometa a  realizar os trabalhos necessários   ou a assumir os encargos inerentes à sua 

execução, bem como os encargos de funcionamento das infraestruturas por um período 

mínimo de 10 anos, de acordo com o definido no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro e suas alterações, devendo para o efeito ser celebrado contrato de 

urbanização, nos termos do art.º 55.º do supracitado diploma.------------------------------------------- 

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

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

 CP-TUR - 1/2013: - Presente o pedido de admissão de comunicação prévia, 

apresentado por Rosa Maria Laureano, a solicitar a apreciação sobre a admissão da 

comunicação prévia de um Empreendimento Turístico – Apartamentos Turístico , no lugar de 



 
 
 
 

Paradela, freguesia de Soajo, solicitando que numa primeira  fase, que sejam apreciadas  as 

normas legais, regulamentares e técnicas relativas ao projeto de arquitetura,  os Serviços 

informam o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1 - A operação urbanística incide sobre três prédios distintos, sobre os quais decorre 

em simultâneo um pedido de alteração fundiária no Município – Entrada 5434/2013; ------------ 

 2 – Os prédios em causa enquadram-se ao nível dos PMOT´s aplicáveis – PDM, na 

seguinte classe de solos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordenamento: Solo Rural- Espaço Florestal – Área Florestal Integrado Projeto Sumidouro 

Carbono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                 - Espaço Florestal de Protecção-------------------------------------------------------------------- 

                  - Espaço Atividades Compatíveis – Proposta – Área de Paradela ----------------------- 

    Área Abrangida por Planos de Ordenamento Eficazes - POPNPG 

- Condicionantes: Recursos Ecológicos – Áreas Protegidas – PNPG---------------------------------- 

                    - Rede Natura 2000 – ZPE------------------------------------------------------------------------- 

                     -Reserva Ecológica Nacional--------------------------------------------------------------------- 

 3 – Consta o processo pareceres das entidades que tutela as áreas em causa, bem 

como as entidades com competência no licenciamento da operação: --------------------------------- 

INCF – Parecer favorável condicionado; ----------------------------------------------------------------------- 

Turismo de Portugal – parecer favorável - "...classificação do empreendimento como 

Apartamentos Turísticos DE 4****, e fixa-se agora, também em projeto, a capacidade máxima 

de 19 camas fixas/utentes, distribuídas por 10 unidades de alojamento (1 das quais adaptada 

para pessoas com mobilidade condicionada)..”--------------------------------------------------------------- 

USLAM – parecer favorável. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 - A pretensão enquadra-se nos disposto nos art.ºs 48.º e seguintes do Plano Diretor 

Municipal, pelo que poderá a mesma ser viável desde que observadas os condicionalismos a 

que respeitam os pareceres das entidades externas, e as demais normas técnicas e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente as previstas nos Decretos-Leis n.ºs 220/2008, 

163/2008 e 124/2006 e suas alterações e seja autorizado o pedido a que respeita GSE – 



 
 
 
 

Entrada 5434/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comunicação prévia, de 

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

 CP-EDI - 5/2013: - Presente o pedido de admissão de comunicação prévia, 

apresentado por Rosa Maria Laureano, a solicitar a apreciação sobre a admissão da 

comunicação prévia para a construção de Equipamento destinado a lazer, incluindo piscina, 

ginásio e bar de apoio, no lugar de Paradela, freguesia de Soajo, os Serviços informam o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 - A operação urbanística incide sobre três prédios distintos, sobre os quais decorre 

em simultâneo um pedido de alteração fundiária no Município – Entrada 5434/2013; ------------ 

 2 – Os prédios em causa enquadram-se ao nível dos PMOT´s aplicáveis – PDM, na 

seguinte classe de solos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordenamento: Solo Rural- Espaço Florestal – Área Florestal Integrado Projeto Sumidouro 

Carbono.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               - Espaço Florestal de Protecção---------------------------------------------------------------------- 

                - Espaço Atividades Compatíveis – Proposta – Área de Paradela. ------------------------ 

  Área Abrangida por Planos de Ordenamento Eficazes - POPNPG- Condicionantes: 

Recursos Ecológicos – Áreas Protegidas – PNPG----------------------------------------------------------- 

                 - Rede Natura 2000 – ZPE--------------------------------------------------------------------------- 

                  -Reserva Ecológica Nacional----------------------------------------------------------------------- 

 3 – Consta o processo pareceres das entidades que tutela as áreas em causa, bem 

como as entidades com competência no licenciamento da operação: --------------------------------- 

INCF – Parecer favorável ------------------------------------------------------------------------------------------ 

USLAM – parecer favorável condicionado. -------------------------------------------------------------------- 

 4 - A pretensão enquadra-se nos disposto nos art.ºs 48.º e seguintes do Plano Diretor 

Municipal, pelo que poderá a mesma ser viável desde que observados os condicionalismos a 

que respeita o parecer da entidade externa, e as demais normas técnicas e regulamentares 

aplicáveis, nomeadamente as previstas nos Decretos-Leis n.ºs 220/2008, 163/2008 e 



 
 
 
 

124/2006 e suas alterações e seja autorizado o pedido a que respeita GSE – Entrada 

5434/2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA: - de Rosalina da Graça da 

Costa Brito Correia, a solicitar a ocupação da via pública para instalação de esplanada de 

apoio ao estabelecimento de restauração e bebidas “Sandes & Baguetes”, localizado na Rua 

Plácido de Abreu, Arcos (Salvador) com uma área de 18,90m2. ---------------------------------------- 

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

entendem que o pedido de ocupação da via pública deverá ser indeferido uma vez que a 

solução apresentada é incompatível com as características do espaço urbano em causa, para 

além que implicaria a eliminação de dois lugares de estacionamento automóvel, numa área 

central da vila. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam ainda que ocorreu reunião com titular da exploração do estabelecimento na 

qual foi proposto uma solução alternativa, que passaria pela colocação da esplanada numa 

outra área contígua ao edifício, devendo para o efeito a requerente apresentar os elementos 

necessários à formalização da ocupação do referido espaço. ------------------------------------------- 

 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor o indeferimento do 

pedido de acordo com a informação dos Serviços, bem como aprovar a solução 

alternativa proposta pelos Serviços. ------------------------------------------------------------------------ 

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

encerrou a reunião eram dezoito horas e trinta minutos. -------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada em 

minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Davide Canossa Gomes, que a elaborei. ---------------------------------------------------------------------- 

 


