
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE AGOSTO DE 2013 

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

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

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

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

Barros, Martinho José Pereira de Araújo, José Pedro Machado de Matos Teixeira e Belmira 

Margarida Torres Reis, servindo de secretário, o Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira, Faustino Gomes Soares. --------------------------------------------------------------------------- 

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

que o vereador Olegário Gomes Gonçalves e Júlio Gomes de Abreu Viana, faltaram por 

motivos de ordem profissional, faltas que foram consideradas justificadas, passando-se à 

apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: INFORMAÇÕES: Aberta a reunião pela 

Presidência, procedeu-se à entrega das bolsas de estudo do ensino superior para o ano 

letivo 2011/2012, aprovadas na reunião ordinária anterior, no valor global de dez mil e 

oitocentos euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, a Presidência deu conhecimento à Câmara dos seguintes assuntos: ------ 

- Que o projeto de requalificação do Paço de Giela foi objeto de aprovação formal por 

parte da Direção Regional da Cultura do Norte, e que vai ser dado início à primeira fase da 

obra correspondente às escavações arqueológicas; ------------------------------------------------------- 

- Também informou que na passada sexta-feira esteve com o Sr. Ministro do 

Ambiente, na tomada de posse do novo presidente da CCDRN, a quem formalizou o convite 

para a inauguração da Porta do Mezio, a qual está apontada para o dia 7 de Setembro pelas 

10.30; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Deu conta igualmente que a inauguração do Pavilhão Gimnodesportivo deverá ser 

feita por altura da abertura do ano escolar; ------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

- Fez ainda uma avaliação bastante positiva das Festas de Nossa Senhora da Lapa e 

aproveitou para enaltecer o trabalho realizado por parte da organização, deixando uma 

palavra à Folia, ao Pároco Aventino Freitas, ao senhor Arcipreste e demais clero, bem como a 

todas as Associações e Juntas de freguesia que se envolveram na realização das 

festividades. Deu ainda uma palavra de agradecimento ao Vereador Pedro Teixeira pela 

ligação entre o Município e a Folia, e pelos excelentes resultados alcançados pela 

organização das Festas, e à Câmara pelo apoio dado. ---------------------------------------------------- 

- O Vereador Dr. Pedro Teixeira informou a Câmara de que no próximo dia 15 se 

realizará um torneio de futebol do Município, o qual decorrerá na parte da manhã em Paçô e 

à tarde no Estádio da Coutada, com a participação das equipas do Atlético dos Arcos, ARC 

Paçô, CS Portugais de Bordeaux e ADECAS. ---------------------------------------------------------------- 

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

acata da reunião ordinária de 22 de julho, findo. ------------------------------------------------------------ 

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

relativos ao dia sete, do mês corrente, que eram de novecentos e sessenta e dois mil 

quatrocentos e noventa e nove euros e doze cêntimos, de operações orçamentais, e de 

oitocentos e oitenta e quatro mil  novecentos e noventa e um euros e vinte e oito cêntimos, de 

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

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a Freguesia da Gavieira, 

prevendo a transferência da verba de cinco mil e seiscentos euros, destinada a financiar a 

obra de “Construção de Muro de Suporte no Caminho de Barbeito, no Lugar da Igreja”, cujo 

valor de adjudicação é de sete mil trezentos e cinquenta euros. ---------------------------------------- 

 - Idem, com a Freguesia do Couto, prevendo a transferência da verba de quarenta 

e cinco mil e quinhentas euros, destinada à obra de “Rectificação e Requalificação do 

caminho de Fornos” e “Requalificação do caminho do Couto da Costa a Castanheiras”, cujo 

valor de adjudicação é de cinquenta e nove mil quinhentos e três euros e setenta e cinco 



 
 
 
 
 
 
 

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos, 

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

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

alunos do ensino Básico da EB de Sabadim, durante o ano lectivo de 2013/2014 para o 

circuito: “2.B EB1 Enxerto (Rio Frio) para a EB de Sabadim, pelo valor diário de cinquenta 

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

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

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

  - Foi ainda presente o protocolo celebrado com o Centro Recreativo e Cultural de 

Távora (Santa Maria) de transportes escolares do ensino pré-escolar da EB de Távora 

(Santa Maria) durante o ano lectivo 2013/2014 abrangidos pelas freguesias de Guilhadeses, 

Tabaçô, Monte Redondo, Souto, Távora (S. Vicente) e Távora (Santa Maria), pelo valor anual 

de cem mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Mais foi deliberado revogar o protocolo aprovado na reunião camarária de 22 

de Julho, findo, a celebrar com o Grupo Alerta – Associação Cultural de Teatro, com o 

mesmo objecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EMPREITADA – ROTUNDA NA RUA DRº JOAQUIM CARLOS DA CUNHA CERQUEIRA: - 

Presente para efeito de ratificação, o despacho da Presidência que aprovou a minuta do 

contrato administrativo respeitante à empreitada em epígrafe, adjudicada à firma Martins & 

Filhos, SA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE 

EXECUÇÃO DE PARQUE EMPRESARIAL DE ÁLVORA: - dos Serviços a apresentar o 



 
 
 
 
 
 
 

relatório final de adjudicação, no âmbito do procedimento por ajuste directo para a elaboração 

do projecto de execução do Parque Empresarial de Álvora, na qual findo o prazo concedidos, 

cinco dias úteis, verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou qualquer reclamação 

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

Assim, 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 deliberou, manter o teor do relatório 

preliminar e propor a adjudicação à empresa Engark – EnGª e Arquitectura pelo valor de três 

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os serviços em epígrafe ao 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

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

auto de recepção provisória da obra em epígrafe, adjudicado à empresa Martins & Filhos, SA.  

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

 Idem, respeitante à obra de “Parque Infantil – Jardim dos Centenários”, adjudicado à 

empresa Bricantel – Comercio de Material Eléctrico de Bragança, Ldª. ------------------------------- 

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

 REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS – RENOVAÇÃO DE 

PAVIMENTOS EM SANTA BÁRBARA: - dos Serviços a apresentar o auto de consignação 

da obra em epígrafe, adjudicada à firma Martins & Filhos, SA, pelo valor de cento e quarenta 

e cinco mil oitocentos e quatro euros e dez cêntimos. ----------------------------------------------------- 

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

 - Idem, respeitante à obra de “ CENTRO DE MEIOS AÉREOS – BENEFICIAÇÃO 

DE HELIPISTA”, adjudicada à empresa Pedreira da Franqueira, Ldª, pelo valor de quinze mil 

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 ELABORAÇÃO DE PROJECTO – CENTRO DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO 

DOS PRODUTOS LOCAIS: - dos Serviços a apresentar o programa preliminar respeitante à 

elaboração do projecto para o Centro de Promoção e Valorização dos Produtos Locais, bem 

como a solicitar a emissão de parecer prévio vinculativo da Câmara, para efeitos de abertura 

de procedimento de aquisição de serviços, nos termos do disposto no artigo 75º da Lei nº 66-

B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

preliminar, bem como conceder o parecer prévio favorável à abertura do respetivo 

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

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA E SAUDE DA EMPREITADA DE – ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE 

VALDEVEZ – ACERVO HISTÓRICO: - da Presidência a informar que, com base na no 

relatório do Júri respeitante ao procedimento em epígrafe, decidiu da adjudicação, por ajuste 

directo, ao concorrente José Ferraz & Associados II – Gestão e Fiscalização, Ldª, pelo valor 

de catorze mil euros, mais IVA, bem como aprovou a minuta do contrato, nos termos do nº2 

do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, pelo que submete a ratificação do executivo.  

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

sobre a adjudicação dos serviços, e da aprovação da minuta do contrato. ------------------- 

 - Idem, respeitante ao projecto de execução “Construção de Campos de Ténis da 

Zona Desportiva”, na qual propõem a adjudicação à empresa Engark – Engª e Arquitectura, 

pelo valor de mil oitocentos e quarenta e cinco euros. ----------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com o presente relatório. --------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante ao relatório final para a “Confecção de Refeições Escolares para 

o ano lectivo 2013/2014 – Escola Básica de Arcos de Valdevez”, na qual propõem a 

adjudicação à firma Cerger – Sociedade de actividades Hoteleiras, SA pelo valor de € 



 
 
 
 
 
 
 

1,08/refeição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os serviços em epígrafe ao 

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

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

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

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

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO TRABALHO: - dos Serviços a 

apresentar o relatório final respeitante à adjudicação em epígrafe, na qual findo o prazo 

concedido 5 dias úteis verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou qualquer 

reclamação ou pedido de esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------- 

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

propor a adjudicação à empresa Serviços de Medicina do Trabalho de Braga, pelo valor de 

vinte mil e cem euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os serviços em epígrafe ao 

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

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

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

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

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – SETOR POENTE: dos Serviços a 

informar que relativamente ao fornecimento em epígrafe, adjudicado à empresa Transcolvia, 

SA em 22.07.2013, findo o prazo de 5 dias para apresentação de documentos de habilitação, 

a mesma não os entregou. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim os Serviços da Divisão Administrativa e Financeira informam o seguinte: -------- 

 1. Complementarmente à presente informação, a falta de apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos no programa de procedimento, por facto imputável ao 

adjudicatário, no prazo estabelecido (5 dias), determina a caducidade da adjudicação 



 
 
 
 
 
 
 

efectuada, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 86º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. Por outro lado, o nº 2 daquele mesmo artigo 86º estabelece que, “sempre que se 

verifique um facto que determine a caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1, o órgão 

competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário relativamente ao qual o 

facto ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, 

ao abrigo do direito de audiência prévia”. ---------------------------------------------------------------------- 

 3. O nº 4 estabelece que, nos casos previstos nos números anteriores, o órgão 

competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 

subsequente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4. Refere-se que no presente procedimento a empresa adjudicatária, Transcolvia – 

Transportes Colectivos de Viana, SA, foi a única proposta admitida, pelo que a decisão de 

caducidade da adjudicação não impõe o dever de adjudicar a proposta seguinte, por falta de 

outros concorrentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5. Verifica-se, assim, em minha opinião, que existe um facto imputável à firma 

adjudicatária que determina a caducidade da adjudicação, por falta de apresentação da 

totalidade dos documentos de habilitação exigidos no procedimento do procedimento em 

apreço, pelo que proponho que a Câmara Municipal, entidade competente para a decisão de 

contratar, decida o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Declarar que existe facto que determina a caducidade da adjudicação – a falta de entrega 

pelo adjudicatário dos documentos de habilitação exigidos, dentro do prazo estabelecido no 

programa de procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Que esse facto seja imputável ao adjudicatário, dado que o mesmo não fez a 

apresentação de qualquer dos documentos exigidos, nem demonstrou justo impedimento que 

pudesse justificar a sua não entrega no prazo determinado; --------------------------------------------- 

c) Que, nos termos do que dispõe o nº 2 do artigo 86º acima transcrito, seja notificada a 



 
 
 
 
 
 
 

empresa adjudicatária relativamente do facto que ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior 

a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. ----------- 

- A Câmara, em concordância com a presente informação dos Serviços, 

deliberou, por unanimidade, declarar que existe facto imputável ao adjudicatário – a 

não apresentação dos documentos de habilitação exigidos, dentro do prazo de cinco 

dias estabelecido no programa de procedimento - que determina a caducidade da 

adjudicação dos serviços de transporte em epígrafe, efectuada por deliberação de 22 

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

Mais deliberou a Câmara que, antes de ser proferida a decisão definitiva, seja 

notificada a empresa adjudicatária, Transcolvia – Transportes Colectivos de Viana, SA, 

para se pronunciar, querendo, por escrito e no prazo de 5 dias, ao abrigo do direito de 

audiência prévia, nos termos das citadas disposições do Código dos Contratos 

Públicos, relativamente à não entrega dos documentos de habilitação, que é causa de 

caducidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante ao sector nascente, adjudicado à empresa Salvador Alves 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam o seguinte: ----------------------------------------------------- 

 1. Complementarmente à presente informação, a falta de apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos no programa de procedimento, por facto imputável ao 

adjudicatário, no prazo estabelecido (5 dias), determina a caducidade da adjudicação 

efectuada, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 86º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Por outro lado, o nº 2 daquele mesmo artigo 86º estabelece que, sempre que se 

verifique um facto que determine a caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1, o órgão 

competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário relativamente ao qual o 

facto ocorreu, fixando-lhe um prazo, não superior a 5 dias, para que se pronuncie, por escrito, 



 
 
 
 
 
 
 

ao abrigo do direito de audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------- 

 3. O nº 4 estabelece que, nos casos previstos nos números anteriores, o órgão 

competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 

subsequente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4. Embora para além do prazo estabelecido, o adjudicatário veio juntar documentos 

de habilitação em falta, alegando dificuldades na utilização da plataforma Vortal. Nesse 

pressuposto, entendo não existir um facto imputável à firma adjudicatária que determine a 

caducidade da adjudicação, por falta de apresentação da totalidade dos documentos de 

habilitação exigidos no procedimento do procedimento em apreço, pelo que deverá manter-se 

a adjudicação ao referido concorrente, não operando a caducidade da mesma. ------------------- 

 - A Câmara, em concordância com a presente informação dos Serviços, 

deliberou, por unanimidade, manter a adjudicação dos serviços em epígrafe efectuada 

por deliberação de 22 de julho de 2013, não operando a caducidade da mesma, uma 

vez que o adjudicatário apresentou os documentos de habilitação. ----------------------------- 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 11 CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NA ÁREA URBANA: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à 

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

 Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

e reúbne as especificações pretendidas para o procedimento, propõe-se, nos termos do nº 1 

do artº 125º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo D. L. nº 18/2008, de 29 de 

Janeiro, a adjudicação à firma João Cerqueira Pereira, Ldª pelo valor de dezassete mil 

quatrocentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------------------- 

 Nos termos do nº 2 do artº 125 do CCP, dispensa-se a audiência prévia. ----------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o fornecimento em epígrafe 

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

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 98º 



 
 
 
 
 
 
 

do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar a prestação de caução pelo 

adjudicatário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EXPEDIENTE: - do Vereador do Pelouro a apresentar o programa e orçamento 

relativo à Feira de Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo, no valor de dezoito mil duzentos e 

sessenta e cinco euros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - Idem, respeitante ao evento “Salão de Inovação Rural”, cujo valor ascende a trinta e 

um mil seiscentos e vinte e nove euros, sendo vinte e um mil oitocentos e cinco euros, a 

assumir por este município. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - do Rancho Folclórico de Santa Marinha – Prozelo,  a solicitar apoio para a 

realização do XII Festival Folclórico, levado a efeito no dia 03 de Agosto, pelas 21,30 horas. -- 

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

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

 - Idem, com o Rancho da Associação Recreativa e Cultural de Paçô, para a 

realização do tradicional festival folclórico a levar a efeito no dia 15 de Agosto, inserido nas 

festas em honra do Santíssimo Sacramento. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

 - da UNICEF, a solicitar um apoio deste município, para fazer face a despesas com a 

doença poliomielite. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - da AMI a solicitar um apoio para fazer face com despesas humanitárias desta 

associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 
 
 
 
 
 
 

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

- do Padre Luciano Reis Lima Forte da Costa, arcipreste de Arcos de Valdevez, a 

solicitar a cedência do Centro de Exposições para a realização do encerramento do ano da fé 

a nível arciprestal, a levar a efeito no dia 17 de Novembro, próximo, às 10,30 horas, com uma 

celebração eucarística. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência. -------------------------- 

 - da Fábrica da Igreja Paroquial de Arcos de Valdevez, a solicitar a isenção das 

taxas relativas à ocupação da via pública no montante de seiscentos e vinte e dois euros e 

quarenta e quatro cêntimos, respeitantes ao projecto do arranjo da Igreja Matriz. ----------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que de acordo com a alínea c) do artº 6) do 

regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, as pessoas constituídas na 

ordem jurídica canónica estão isentas do pagamento de taxas relativamente a factos ou actos 

directa e imediatamente destinados à prossecução de fins e actividades religiosas. -------------- 

 Assim, e uma vez que se trata de uma entidade constituída na ordem jurídica 

canónica e que se trata de uma intervenção numa igreja, entendem que o pedido se 

enquadra no regime de isenções, previsto no artº 6º, sendo de acordo com o artº 9º do 

referido regulamento da competência da Câmara a decisão sobre esta matéria. ------------------ 

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

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

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

 PROCESSO Nº 1/2008 – MORADIA UNIFAMILIAR – INFORMAÇÃO PRÉVIA: - de 

José Lopes Afonso, residente em Bouça – Couto a solicitar a renovação do pedido de 

informação prévia, por mais um ano, uma vez que a renovação mantém as condições iniciais 

aprovadas sem qualquer alteração. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que considerando o disposto no nº 3 do artº 17º do 

D.L. Nº555/99 de 16 de Dezembro e suas alterações, entendem que o pedido de renovação 



 
 
 
 
 
 
 

de informação prévia favorável a que se refere a deliberação camarária de dois de Setembro 

de 2010 pode ser deferido correndo novo prazo de um ano, uma vez que se mantém os 

pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão favorável desta Câmara 

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

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

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

 PROCESSO Nº 10/2013 – DESTAQUE: - de Manuel António Xavier Gonçalves, 

residente em Vilar – Cabreiro, a solicitar o destaque da parcela com a área de 889 m2 do 

prédio misto com a área total de 1972m2, sito em Covelinho – Vilar da referida freguesia. ----- 

 Os Serviços informam que o prédio localiza-se em solo urbano – área urbana do 

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

 Assim, são de parecer que a pretensão reúne as condições necessárias para que 

possa ser autorizado o destaque. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Em conformidade com o artº 6º do RJUE, deverá indicar-se na certidão, para efeitos 

de registo que o prédio fica sujeito ao ónus de não poder efectuar novo destaque por um 

prazo de 10 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis designadamente as constantes 

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

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

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

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

 ALARGAMENTO DE HORÁRIO: - de Tiago & Filipa, Ldª, com estabelecimento de 

café na Casa das Artes, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 02 até às 

04 da manhã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que foram solicitados pareceres à DECO, ACIAB, STIHTRSN, 



 
 
 
 
 
 
 

os quais não emitiram parecer, e à Junta de Freguesia, a qual emitiu o parecer desfavorável.  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, determinar que o chefe de divisão 

responsável pela Casa das Artes emita o seu parecer sobre o presente pedido, de 

modo a suportar a decisão camarária. ---------------------------------------------------------------------- 

 ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ÁGUA: - de Cândido Fernandes da Silva a 

solicitar a anulação do contrato de fornecimento de água, cujo titular é a sua mãe, registo nº 

6554/2012 de 21.05.2012, devido ao facto de esta se encontrar num Lar, conforme 

declaração emitida pela Santa Casa da Misericórdia. ------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que só foi possível cessar o contrato em 28.11.2012 por falta 

de acesso para retirar o contador. Mais informamos que o local de consumo foi facturado 

reencontrando-se 6 facturas por liquidar referentes ao período que mediou o pedido e a 

cessação efectiva, o que totaliza o valor de setenta euros e quarenta e um cêntimos. ----------- 

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

 RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: - de Maria 

Amélia Cardoso Monteiro, residente na Rua Vale de Flores, freguesia de Rio Tinto, 

concelho de Gondomar, a solicitar o pagamento do ramal de ligação de água à rede pública 

no valor de quatrocentos e noventa e seis euros e oitenta e um cêntimos, a levar a efeito em 

Vilar Suente Soajo, em virtude de dificuldades económicas pela insolvência da empresa do 

seu marido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que a requerente solicita o pagamento do referido ramal em 10 

prestações, e que de acordo com a deliberação tomada em 09.11.2009 o pagamento em 

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

beneficiária do rendimento social de inserção. O agregado é composto pela requerente, 

marido e dois descendentes. Declarou um rendimento de trinta e três mil quatrocentos e 

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

 Mais informam que o pedido não reúne os requisitos previstos na deliberação 



 
 
 
 
 
 
 

camarária, pelo que se submete à apreciação do executivo. -------------------------------------------- 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de pagamento em dez 

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

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a freguesia de Rio de 

Moinhos prevendo a transferência da verba de sete mil e duzentos euros, destinada à obra 

de “ Reconstrução de três Muros de Suporte a Caminhos Vicinais”, cujo valor de adjudicação 

é de nove mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Freguesia de Aguiã, prevendo a transferência da verba de dez mil 

euros, destinada à obra de “Alargamento e Pavimentação do Caminho de Quintães – 

Saneamento e Pavimentação”, cujo valor de adjudicação é de dezanove mil cento e oito 

euros e dezassete cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

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

doze mil euros, destinada a financiar obras. ------------------------------------------------------------------ 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Carralcova, prevendo a transferência da verba de três 

mil duzentos e oitenta euros, destinada à obra de “ Pavimentação do Caminho de Acesso à 

Capela Mortuária”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

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

euros, destinada a financiar a obra de Rectificação e Pavimentação do Caminho entre a E.N. 



 
 
 
 
 
 
 

303 e o lugar do Tanchado”, cujo valor de adjudicação é de dezassete mil trezentos e sete 

euros e sessenta e oito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o C.N.E. - Agrupamento 214 Arcos de Valdevez, prevendo a 

transferência da verba de oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um euros, destinada a 

financiar as obras de “Recuperação do Edifício da Ex- Escola Primária de Rodelas, Rio Frio, 

para o Centro Escutista e Terraplanagem e Vedação do Terreno envolvente”, cujo valor 

ascende a noventa e cinco mil setecentos e oitenta e um euros e trinta e três cêntimos.--------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia do Couto, prevendo a transferência da verba de quarenta e 

cinco mil e quinhentos euros, destinada a financiar as obras de “Rectificação e Requalificação 

do Caminho de Fornos”, cujo valor de adjudicação é de trinta e oito mil setecentos e noventa 

e um euros e vinte e cinco cêntimos, e “ Requalificação do Caminho de Couto da Costa e 

Castanheiras”, cujo valor da adjudicação é de vinte mil setecentos e doze euros e cinquenta 

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

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Rio de Moinhos, prevendo a transferência da verba de 

sete mil e duzentos euros, destinada a financiar as obras de “Reconstrução de Três Muros de 

Suporte a Caminhos Vicinais, cujo valor da adjudicação é de nove mil euros. ---------------------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Gavieira, prevendo a transferência da verba de cinco mil 

e seiscentos euros, destinada a financiar as obras de “ Construção de Muro de Suporte no 



 
 
 
 
 
 
 

Caminho de Barbeito, no lugar da Igreja, cujo valor da adjudicação é de sete mil trezentos e 

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

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Tabaçô, prevendo a transferência de doze mil euros, 

destinada a financiar “ A Aquisição do Terreno onde está Construída a Sede da Junta”. --------- 

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

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO – ADENDA: - Presente a adenda ao protocolo celebrado com o 

Corpo Nacional de Escutas – Agupamento nº 214, em 14.11.2011, na qual este município 

cedeu, em regime de comodato, ao segundo outorgante, o prédio urbano, onde funcionou a 

escola básica de Rodelas da freguesia de Rio Frio, deste concelho, acrescentando que a 

referida cedência abrange, igualmente, uma parcela de terreno adquirida em 19 de Março de 

2013, com a área de 1126m2 confinante com o edifício escolar e que passa a fazer parte 

integrante do logradouro do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao referido protocolo.  

 DIVISÃO DE AMBIENTE - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO 

VEZ: - Presente o projecto de decisão final respeitante ao ajuste directo para a elaboração do 

projecto de arquitectura do Centro de Interpretação Ambiental do Rio Vez, na qual findo o 

prazo de 5 dias, se verificou 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, o júri deliberou 

manter o teor do relatório preliminar e a adjudicação à empresa CNLL, Ldª pelo valor de 

setenta e três mil setecentos e cinquenta euros. ------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar de acordo com o presente 

relatório. Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato. ---------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - EMPREITADA BLOCO XLVI – CAMINHO DA 

GUIA (JOLDA SÃO PAIO): - dos Serviços a apresentar o projecto de execução para a 

empreitada em epígrafe, com o intuito de se dar inicio ao procedimento concursal tendente à 

sua adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pretende-se o alargamento e pavimentação do caminho da Guia que liga a freguesia 

de Jolda (S. Paio) à freguesia de Jolda (Madalena), com uma extensão de cerca de 550 

metros, este caminho encontra-se presentemente em terra batida, sendo de grande 

importância pois para além de servidão aos terrenos e habitações existentes e do 

encurtamento de distâncias e tempos de percursos, permitirá o acesso de ambulâncias e 

bombeiros. O perfil transversal tipo do caminho terá uma largura de 5 metros, dos quais 4 

metros para a faixa de rodagem, 0,60 para valetas e 0,40 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, propõem: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Que seja autorizado a abertura de um procedimento por concurso público para 

adjudicação da obra; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2 – Que a obra seja executada por empreitada; -------------------------------------------------- 

 3 – Que o valor base seja fixado em cento e dez mil euros; ------------------------------------ 

 4 – Que o prazo contratual da obra seja fixado em 300 dias; --------------------------------- 

 5 -Que de acordo com o definido na alínea b) do artº 19º do D.L. Nº 18/2008, de 29 

de Janeiro, que aprova o CCP seja adoptado como procedimento prévio à contratação o 

concurso público sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------ 

 6 – O critério de adjudicação seja o da proposta com preço mais baixo. ------------------ 

 7 – A aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

nomeadamente programa de procedimento e caderno de encargos; ---------------------------------- 

 8 – Que de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 67º do CCP, o júri responsável 



 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Cerqueira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 9 – Que, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º sejam delegadas no júri 

todas as competências com excepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. -------------------- 

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

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

2. Autorizar a abertura de procedimento de concurso público com vista à 

adjudicação da empreita em epígrafe; ---------------------------------------------------------------------- 

3. Designar o Júri do procedimento de acordo com a constituição proposta na 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS – REFORMULAÇÃO DA E.N. 

202: - dos Serviços a apresentar proposta relativamente à alteração de trabalhos, sem 

qualquer custo adicional ao trabalho. A alteração consiste essencialmente na redução do nº 

de luminárias previstas e a adoção de tecnologia LED de eficiência muito superior. -------------- 

 Desta alteração resultam quantidades de trabalhos acrescidos, contratuais e novos, 

no valor de vinte e cinco mil seiscentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos, e trabalhos 

suprimidos no valor de vinte e cinco mil setecentos e noventa e dois euros e cinquenta e 

quatro cêntimos, com redução do valor contratual em cento e sessenta euros e noventa e 

quatro cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Pelo exposto e considerando o interesse público, propõe-se a aprovação da 

alteração apresentada nos termos do artº 311 e seguintes do CCP, aprovado pelo D.L. Nº 

18/2008 de 29 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de trabalhos da 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS – REFORMULAÇÃO DA E.N. 

202 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: - dos Serviços a informar que se torna necessário a 

prorrogação do prazo de execução da obra em epígrafe, pelo que propõem que de acordo 

com o previsto no nº 2 do artº 13 do D.L. Nº 6/2004, de 6 de Janeiro, conceda uma 

prorrogação graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer acréscimo do valor da 

revisão de preços em relação ao prazo contratado, pelo período de 21 dias. ----------------------- 

 No entanto e se assim for o entender da Câmara pode também optar pela aplicação 

de multa contratual nos termos do nº 1 do artº 403º do CCP, no montante de 1/ml por dia de 

atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação solicitada, pelo 

período de 21 dias, a título gracioso, de acordo com a informação dos Serviços. ---------- 

 EMPREITADA ARQUIVO MUNICIPAL – REVISÃO DE PREÇOS: - dos Serviços a 

informar que a empresa Habitilima – Sociedade de Construções, SA, adjudicatária da 

empreitada em epígrafe, solicita a revisão de preços no valor de quinze mil trezentos e quinze 

mil trezentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos. -------------------------------------------- 

 Da análise do cálculo realizado pela fiscalização o valor definitivo da revisão de 

preços aferido e que propõe que seja aprovado é de treze mil quinhentos e seis euros e 

noventa e sete cêntimos, não sendo de aceitar o valor reivindicado pelo empreiteiro, em 

virtude deste ter considerado no cálculo um plano de pagamentos diferente do aprovado pelo 

dono da obra, os meses correspondentes à prorrogação graciosa do prazo de execução e 

coeficientes de actualização desajustados nos autos 1 e 2. ---------------------------------------------- 

 Pelo exposto propõe que seja aprovado o valor definitivo, no valor proposto. ------------ 

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



 
 
 
 
 
 
 

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

 2.ª ALTERAÇÃO AO 1.º LOTEAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ: - 

dos Serviços a remeterem uma proposta de abertura de procedimento da 2.ª alteração ao 

primeiro loteamento do Parque Empresarial de Paçô, que, incide sobre a alteração ao limite 

da área de intervenção do loteamento, na sequência da aquisição pelo Município de duas 

parcelas de terreno e permitirá a formalização de 5 novos lotes e a submissão a registo deste 

loteamento industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nos termos do disposto no n.º3 do artigo 48.º do RJUE este procedimento de 

alteração deve incluir a abertura de um período de audiência prévia ou comunicação a todos 

os interessados, que dispõem do prazo de 30 dias para se pronunciarem. ------------------------- 

 - Apreciadas as peças escritas e desenhadas apresentadas, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento da 2.ª alteração ao 

1.º loteamento do Parque Empresarial de Paçô e a audiência prévia, destinada à 

participação dos interessados por um período de 30 dias. ------------------------------------------ 

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

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

Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada em 

minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim, Faustino Gomes Soares, que a elaborei. ---------------------------------------------------------------  


