
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO DE 2013 

  Aos vinte e seis dias do mês de Agosto de dois mil e treze, pelas dezasseis horas 

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

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

a Câmara Municipal, achando-se presentes os senhores Vereadores, Olegário Gomes 

Gonçalves, Júlio Gomes de Abreu Viana 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 Hélder Manuel Rodrigues Barros, Martinho José Pereira de Araújo e José 

Pedro Machado de Matos Teixeira, faltaram por motivos de férias, faltas que foram 

consideradas justificadas, passando-se à apreciação dos seguintes assuntos: -------------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - INFORMAÇÕES: - A Presidência deu 

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

 - De que tinha dado indicações aos serviços para processarem até ao dia 31 do 

corrente, o pagamento dos valores dos protocolos em divida às Juntas de Freguesia, 

relativamente às freguesias objeto de agregação e que serão extintas em 29 de setembro de 

2013. Referiu, em jeito de balanço, que a Câmara Municipal a que presidiu transferiu para as 

juntas de freguesia, para investimentos em caminhos, cemitérios, sedes de junta e iluminação 

pública, cerca de 18 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Que seria inaugurada na próxima semana, provavelmente nos dias 6 ou 7, a Porta 

do Mezio, que se encontra concluída. -------------------------------------------------------------------------- 

- Que no dia 13 de setembro, seria inaugurado o novo pavilhão da escola EB 2/3/S 

de Arcos de Valdevez, e teria lugar a cerimónia da abertura do ano escolar. ------------------------ 

- De que tinha sido dado início à execução da obra da Ecovia. ------------------------------ 

- De que a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa vai ter em 

funcionamento um curso de pós-graduação em arquitetura popular, sendo a parte de trabalho 

de campo feita em Arcos de Valdevez, com a apresentação de um projeto de arquitetura de 

reabilitação de um edifício. Que se prevê a abertura de uma exposição de arquitetura popular 



 
 
 
 
 
 

no dia 23 de setembro, próximo, naquela Faculdade de Arquitetura. ---------------------------------- 

- De que no dia seguinte, o Ministro da Segurança Social visitaria o concelho para 

proceder à inauguração do Parque de Lazer do Centro Social e Paroquial de Grade. ------------ 

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

ata da reunião ordinária de 12 de agosto, corrente. ------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia 21, do mês corrente, que eram de um milhão oitocentos e sessenta e um mil 

seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e quatro cêntimos, de operações orçamentais, e 

de oitocentos e vinte mil duzentos e cinquenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos de 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO – 

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

apresentar o auto de consignação respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma Martins 

& Filhos, SA, pelo valor de duzentos e cinquenta e cinco mil e um euros e oito cêntimos. ------ 

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

 - Idem, respeitante à obra “Centro Escolar de Sabadim – Substituição dos Tetos 

do Refeitório e Bar”, adjudicado à empresa “Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª” pelo 

valor de cinco mil novecentos e oitenta e oito euros e cinquenta cêntimos. -------------------------- 

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

  AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO LUGAR DE CARDIDA EM AGUIÃ: - dos Serviços a informar 

que a empresa Martins & Filhos,SA, adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a 

receção definitiva assim como a restituição dos depósitos de garantia da obra e 

cancelamento das garantias bancárias. ------------------------------------------------------------------------ 

Informam ainda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O prazo da garantia da obra terminou em 30.06.2013; ----------------------------------------- 

 O auto de receção da obra foi elaborado em 08.08.2013; ------------------------------------ 

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

de mil oitocentos e oitenta e quatro euros e setenta cêntimos. Foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia no valor de cento e onze euros e dezoito cêntimos, o qual poderá ser 



 
 
 
 
 
 

restituído ao empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229º do D.L. Nº 59/99 de 2 de março 

e feita a receção definitiva da obra são 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo que não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, 

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

 - homologar o auto de receção definitiva; --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

retidas a titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 

das garantias bancárias prestadas. -------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra de “Subsistema de Saneamento de Aguiã, 

Guilhadeses, Paçô, Parada, Prozelo, Tabaçô e Vilafonche – Fase 2 – 1º Grupo de Obras 

(Prozelo e Guilhadeses)”, a solicitar a liberação da caução: ------------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra terminou em 16.06.2013; ----------------------------------------- 

 O auto de receção da obra foi elaborado em 15.07.2013; ------------------------------------ 

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

de vinte e dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e vinte e seis cêntimos, tendo sido 

liberada 90% dessa garantia em reunião de 26.11.2012. ------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229º do D.L. Nº 59/99 de 2 de março 

e feita a receção definitiva da obra são 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo que não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, 

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

 - homologar o auto de receção definitiva; --------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

retidas a titulo de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 

das garantias bancárias prestadas. -------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra de “Ampliação e Beneficiação da Rede de 

Abastecimento de Água – Rede de Distribuição de Água ao Vale – Zona Alta da 

Freguesia (Arroteia, Parada, Casal e Souto) – Reservatório de Gontariz”, adjudicado à 

firma Habimonção Construções, Ldª: --------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 06.07.2015; ------------------------------------------- 

 O auto de receção provisória da obra foi elaborado em 06.07.2010; ---------------------- 

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

de quatro mil quinhentos e oitenta e nove euros e setenta cêntimos. ---------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 18.10.2010 tendo sido lavrado o respetivo auto o 

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

empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. Nº 190/2012 de 22 de agosto pode ser 

autorizada a liberação das cauções até 75% do seu montante. ----------------------------------------- 

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

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

como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a presente informação 

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

 - Idem, respeitante ao “ Bloco XLIII – Alargamento e Pavimentação do Caminho 

de Cendufe - Miranda", adjudicada à empresa Agostinho Malheiro Coelho, Ldª: ----------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia da obra termina em 29.07.2016 e 

29.07.2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 O auto de receção provisória da obra foi elaborado em 29.07.2011; ---------------------- 

Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efetuadas  retenções para reforço 

da garantia prestada, no valor total de  onze mil duzentos e oito euros e dez cêntimos. --------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 13.08.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto o 

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

empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. Nº 190/2012 de 22 de agosto pode ser 

autorizada a liberação das cauções até 60% do seu montante. ----------------------------------------- 

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

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

como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a presente informação 

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

 - Idem, respeitante à obra de “ Ampliação e Beneficiação da Rede de 

Abastecimento de Água Reforço da Rede de Distribuição de Água à Freguesia da 

Miranda – Mosteira, Raposeiras e Carvalhal R1”, adjudicada à firma Habimonção: ----------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia da obra termina em 06.07.2015; ------- 

 O auto de receção provisório da obra foi elaborado em 06.07.2010; ---------------------- 

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

de três mil quinhentos e noventa e quatro euros e sessenta cêntimos. ------------------------------- 

 Na conta do empreiteiro não consta qualquer montante a restituir. -------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 13.08.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto, o 

qual não aparenta à data atual deficiências da responsabilidade do empreiteiro. ----------------- 

 Da vistoria realizada conclui – se que a obra não aparenta à data atual, deficiências 

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

22 de agosto pode ser autorizada a liberação das cauções até 75% do seu montante. ---------- 

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

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

como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a presente informação 

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

 REQUALIFICAÇÃO URBANA E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MIOLO DO 

QUARTEIRÃO JUNTO À IGREJA DA MISERICÓRDIA: - dos Serviços a informar que a 



 
 
 
 
 
 

empresa adjudicatária da obra em epígrafe, apresentou as telas finais. ------------------------------ 

 Os Serviços informam que as telas finais apresentadas estão em conformidade com 

o executado em obra, à exceção da folha 3 das instalações elétricas e especiais, relativo às 

tomadas/alimentadores/ terra de proteção. Pelo exposto e considerando que o empreiteiro já 

não se encontra em atividade para proceder ás correções necessárias, sugere-se a 

aprovação das mesmas. Com exceção da supramencionada. ------------------------------------------ 

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

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

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA – BLOCO LXVI – CAMINHO DE ACESSO AO COTO 

MOINHO EM MONDÃO – GONDORIZ – PROPOSTA – RETIFICAÇÃO: - dos Serviços a 

apresentar proposta – retificação relativamente à aprovação da Resolução de requerer a 

declaração de utilidade pública de expropriação urgente de duas parcelas de terreno 

necessárias à obra de  “BLOCO LXVI – CAMINHO DE ACESSO AO COTO MOINHO EM 

MONDÃO – GONDORIZ”, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 

 “Por deliberação de 13 de agosto de 2012, esta Câmara Municipal aprovou uma 

Resolução de requerer a declaração de utilidade pública de expropriação urgente de duas 

parcelas de terreno necessárias à obra de “Bloco LXVI – Caminho de Acesso ao Coto 

Moinho em Mondão - Gondoriz”. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Verifica-se que, relativamente à parcela nº 6, existe lapso manifesto na identificação 

do prédio de onde sairá a parcela a destacar, quer quanto ao artigo matricial quer quanto à 

descrição predial, pelo que se torna necessário proceder à sua retificação, através de uma 

nova deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nessa conformidade, propõe-se que a Câmara Municipal retifique a sua referida deliberação 

de 13 de agosto de 2012, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------ 

 b) Bens a expropriar: ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Parcela nº 6, com a área de 157 m2, a destacar do prédio rústico, no lugar de 

Mondão, freguesia de Gondoriz, inscrito na matriz daquela freguesia sob os artigos 967, 968, 

969, 970 e 971, correspondentes ao antigo artigo 3232, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Arcos de Valdevez, sob o nº 308/19870107, a confrontar do norte com ribeiro; do 

nascente, do sul e do poente com caminho, pertencente a Pedro Maria da Costa Fonseca de 



 
 
 
 
 
 

Almeida, residente na Rua Alvares Cabral, 60, Porto. ------------------------------------------------------ 

A referida parcela está devidamente assinalada em planta de localização anexa. ------ 

c) Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: ------------ 

 A previsão dos encargos com a expropriação, que tem por base a quantia que foi 

determinada em avaliação, de acordo com o relatório efetuado pelo Senhor Eng.º Civil Jorge 

Torres, em 22/06/2012, que faz parte integrante desta proposta: --------------------------------------- 

  # Parcela nº 6 – Leiras com monte junto. Classificado como solo apto para 

construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Valor do terreno atendendo à capacidade edificável – cinco mil quatrocentos e 

noventa e cinco euros. Corresponde a € 35,00/m2. -------------------------------------------------------- 

- Valor das benfeitorias – cinco mil quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta 

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

- Valor da indemnização a atribuir – dez mil novecentos e sessenta e seis euros 

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

Os referidos encargos serão satisfeitos pelas dotações orçamentais do ano corrente 

através das rubricas seguintes, na qual têm cabimento adequado, e ficam cativos: --------------- 

- Terrenos – 02.07.01.01; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Benfeitorias – 02.07.01.04.08. ----------------------------------------------------------------------- 

 d) O previsto em instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e 

para a zona da sua localização: ------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos definidos no Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez, publicado no 

Diário da República, II Série, nº 237, de 10 de dezembro de 2007, o terreno onde se localiza 

a parcela a expropriar está inseridos em solo urbano classificado como “área de 

expansão urbana do aglomerado estruturante”. -------------------------------------------------------- 

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

retificação da deliberação de 13 de agosto de 2012, bem como promover a notificação 

da mesma ao proprietário da parcela nº 6, em conformidade. -------------------------------------- 

 EXPEDIENTE: - da Junta de Freguesia de Sistelo, a solicitar um apoio financeiro 

para a realização da tradicional Feira Anual da Cachena e do Garrano da Portela do Alvite, a 

realizar nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2013. -------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

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

financeiro de dois mil e quinhentos euros. ---------------------------------------------------------------- 

 ZONA INDUSTRIAL DE PAÇÔ – LOTE 27: - de Marco Ivo Moniz Esteves, 

residente na Breia – Prozelo, deste concelho, empresário em nome individual na área de 

mecânica e eletricista – auto, a solicitar a atribuição do lote nº 27 da Zona Industrial de Paçô, 

para aí instalar uma oficina para manutenção e reparação de veículos automóveis. -------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, afetar ao requerente o referido lote, 

para os fins indicados, em conformidade com o respetivo Regulamento de Venda do 

Direito de Propriedade dos Lotes do Loteamento Industrial de Paçô. --------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO - 

RELATORIO FINAL DE REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE A 

AVENIDA DR. OSVALDO GOMES E O CAMINHO DA ROTA EM PAÇÔ – CAMINHO DA 

ARREMESSA: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe, de 

que 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, 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 por unanimidade, manter o teor 

do relatório preliminar e propôr a adjudicação à empresa Construções Artur Alves de Freitas, 

II, Ldª pelo valor de cento e quarenta e quatro mil e quinhentos euros. ------------------------------- 

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

concorrente Construções Artur Alves de Freitas, II, Ldª, pelo valor de cento e catorze 

mil e quinhentos euros, a que acresce o IVA, de acordo com presente relatório do Júri 

do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - Idem, respeitante à obra “ REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESTRADAS 

MUNICIPAIS 202 – 2, 518, 530 E 530-2”, pelo valor de duzentos e noventa e dois mil 

seiscentos e catorze euros e setenta e dois cêntimos, à empresa Duque & Duque – 

Terraplanagens, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

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

concorrente Duque & Duque, Ldª, pelo valor de duzentos e noventa e dois mil 

seiscentos e catorze euros e setenta e dois cêntimos, a que acresce o IVA, de acordo 

com presente relatório do Júri do procedimento. ------------------------------------------------------- 

 Idem, respeitante à obra “ REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO NOS CAMINHOS 

MUNICIPAIS 1306, 1311-6 E 1323-3”, pelo valor de cento e quarenta e um mil novecentos e 

oitenta e três euros, à empresa Pedreira da Franqueira, Ldª. -------------------------------------------- 

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

concorrente Pedreira da Franqueira, Ldª, pelo valor de cento e quarenta e um mil 

novecentos e oitenta e três euros, a que acresce o IVA, de acordo com presente 

relatório do Júri do procedimento. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DA IGREJA – PAÇÔ: -  

dos Serviços a informar que a empresa Habimonção Construções, Ldª adjudicatária da 

empreitada em epígrafe, solicita a liberação da caução nos termos do D.L. Nº 190/2012, de 

22 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - A obra foi rececionada provisoriamente em 20.07.2009; ------------------------------------ 

 - O prazo da garantia da obra termina em 20.07.2014; ----------------------------------------- 

 - Foi prestada caução aquando da adjudicação no valor de cinco mil cento e sessenta 

e um euros e dez cêntimos; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A vistoria da obra foi realizada em 13.08.203, pelo que pode ser autorizado a 

liberação das cauções até 90% do seu montante, pelo que sugerem a homologação do auto 

e a liberação da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a presente informação 

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

 REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY – CONSTRUÇÃO DE BANCADAS: -  



 
 
 
 
 
 

dos Serviços a apresentar a lista de erros e omissões respeitantes à obra em epígrafe, no 

valor de quatro mil seiscentos e vinte e quatro euros e setenta e quatro cêntimos. ---------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da Presidência sobre 

a aceitação de erros e omissões da empreitada em epígrafe. -------------------------------------- 

 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER – 

COMPLEXO DESPORTIVO DE GUILHADESES: - dos Serviços a apresentar a lista de erros 

e omissões respeitantes à obra em epígrafe, no valor de doze mil seiscentos euros e trinta e 

oito cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da Presidência sobre 

a aceitação de erros e omissões da empreitada em epígrafe. -------------------------------------- 

 REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS 202 -2, 518,530 

E 530-2: - dos Serviços a apresentar a lista de erros e omissões respeitantes à obra em 

epígrafe, no valor de trinta e seis euros e noventa e nove cêntimos. ---------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da Presidência sobre 

a aceitação de erros e omissões da empreitada em epígrafe. -------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES – SETOR POENTE 

– CADUCIDADE DA ADJUDICAÇÃO: - dos Serviços a informarem que o adjudicatário dos 

serviços de transportes escolares em epígrafe foi notificado da adjudicação e solicitados os 

documentos de habilitação no dia 29.07.2013. Terminado os prazos para apresentação dos 

documentos, os mesmos não foram apresentados. O adjudicatário foi notificado da 

caducidade da adjudicação no dia 14.08.2013, sendo-lhe concedido um prazo de 5 dias para 

se pronunciar e o qual decorrido o prazo de audiência prévia do CCP não foi apresentada 

qualquer pronuncia pela empresa adjudicatária Transcolvia, SA. --------------------------------------- 

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

1. Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 86º do Código dos Contratos 

Públicos, declarar a caducidade da adjudicação dos serviços de transporte em 

epígrafe, efetuada por deliberação de 22 de julho de 2013, por facto imputável ao 

adjudicatário – a não apresentação dos documentos de habilitação exigidos, dentro do 

prazo de cinco dias estabelecido no programa de procedimento; -------------------------------- 

2. Em face dessa caducidade, e uma vez que no presente procedimento a empresa 



 
 
 
 
 
 

adjudicatária, Transcolvia – Transportes Coletivos de Viana, SA, foi a única proposta 

admitida, pelo que a decisão de caducidade da adjudicação não impõe o dever de 

adjudicar à proposta seguinte, por falta de outros concorrentes, nos termos do nº 4 

daquele mesmo artigo 86º, revogar a decisão de contratar, com a consequente extinção 

do presente procedimento de contratação; --------------------------------------------------------------- 

3. Autorizar a abertura de um novo procedimento de concurso público para 

adjudicação dos serviços em epígrafe, com um prazo mínimo legal para apresentação 

de propostas, atendendo ao aproximar do novo ano letivo, e aprovar as respetivas 

peças do procedimento, e, ainda, designar o Júri com a mesma composição do que 

agora se extingue. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COM VISTA AO 

RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: - Pela 

Presidência foi apresentada a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

 “O Município de Arcos de Valdevez possui no seu mapa de pessoal um lugar 

ocupado com a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, 

com a categoria de Técnico Superior, e cujo contrato a termo resolutivo certo caducará em 

setembro de 2013, uma vez que não é legalmente possível qualquer renovação do mesmo, 

considerando-se que as tarefas exercidas irão manter-se tornando-se assim necessário 

salvaguardar o posto de trabalho para o efeito. -------------------------------------------------------------- 

Entende-se que tal relação jurídica corresponde, efetivamente, a uma necessidade 

permanente do serviço, pelo que não se justifica o recurso a novo recrutamento para a 

constituição de relação jurídica por tempo determinado ou determinável. ---------------------------- 

Nestes termos e em face da evolução global dos recursos humanos do Município e do estudo 

justificativo da necessidade de recrutamento, apresento a seguinte proposta tendo como 

fundamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A necessidade de recrutamento por tempo indeterminado justifica-se pelo seguinte: -- 

1. O posto de trabalho – Técnico Superior com a área de formação académica de 

Administração Pública, encontra-se previsto no Mapa de Pessoal e está situado 

num setor de carência, com atividades de caracter permanente e imprescindíveis 

para o bom funcionamento do serviço. -------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

2. Esta necessidade resulta do imperativo de criar novos mecanismos de 

modernização administrativa que garantam uma maior aproximação dos serviços 

aos cidadãos, bem como de rever e aperfeiçoar os sistemas internos de gestão e 

aplicação de métodos e instrumentos relativos aos vários domínios de atividade 

do Município, nomeadamente de racionalização, simplificação, reengenharia e 

desmaterialização dos processos e procedimentos administrativos; do 

atendimento e secretariado. ---------------------------------------------------------------------- 

b) Fundamentação da impossibilidade de ocupação de posto de trabalho nos termos 

dos n.ºs 1 a 5 do art.º 6.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, 55-A/2010 de 31 de dezembro, e 64-B/2011 de 30 de dezembro. ----------- 

 Considera-se que em rigor, neste momento, e em face da inexistência de reservas de 

recrutamento constituídas, não é possível garantir a ocupação deste posto de trabalho nos 

termos dos n.ºs 1 a 5 do art.º 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. ------------------------- 

O procedimento obedecerá aos critérios preferenciais, em que o recrutamento iniciar-

se-á de entre trabalhadores que possuam uma relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, e se tal não permitir o preenchimento do posto de trabalho 

necessário, o recrutamento far-se-á de entre titulares de relações jurídicas de 

emprego público por tempo determinado ou determinável ou de entre indivíduos sem 

relação jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Relativamente ao requisito da al. c) do artigo 66.º do Orçamento de Estado 2013, 

demonstração da cabimentação orçamental do encargo com o recrutamento em 

causa, junta-se a respetiva informação de cabimento. ---------------------------------------- 

d) A demonstração do cumprimento pontual e integral dos deveres de informação 

previstos no artigo 50.º da Lei 2/2007, de 15 de janeiro e respetivas alterações, 

previsto na al. d), comprova-se pelos mapas anexos. ------------------------------------------- 

e) Cumprimento das medidas de redução de trabalhadores: ------------------------------------- 

Face ao exposto na Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro e a Lei n.º 66-B/2012 de 31 

de dezembro, o Município pretende demonstrar o cumprimento das medidas de 

redução mínima estabelecidas, tendo em vista o cumprimento do PAEF. ----------------- 



 
 
 
 
 
 

No ano 2012, estipulava o Orçamento de Estado (OE), de acordo com a al. c) do n.º 

1 do art.º 48.º, que até ao final do 3º trimestre do ano 2012, as autarquias locais que 

tenham mantido ou aumentado o número de trabalhadores relativamente aos 

existentes em 31 dezembro 2008, tenham que reduzir, no mínimo, em 3%, o número 

de trabalhadores existentes em 31 dezembro de 2011. ---------------------------------------- 

No final do ano 2011, registou-se um total de 230 trabalhadores do Município, não 

contabilizando para efeitos de redução, o pessoal no domínio da educação, conformo 

estipula o n.º 5 do art.º 48.º do OE. Aplicando a taxa de redução de 3%, o Município 

teria que reduzir em 7 o número de trabalhadores. Até ao final do 3º trimestre do ano 

2012, esta entidade reduziu em 8 o número de postos de trabalho existentes, pelos 

motivos de aposentação, exoneração, falecimento e consolidação na categoria no 

âmbito da mobilidade interna. -------------------------------------------------------------------------- 

No final do ano 2012, registou-se um universo de 222 trabalhadores do Município, 

mantendo de fora o pessoal no âmbito da educação. ------------------------------------------- 

Cumprindo com o exposto no n.º 1 do artigo 65.º da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de 

dezembro, esta entidade viu-se obrigada a reduzir, no mínimo, em 2% o número de 

trabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro 2012. Assim, aplicando a 

referida taxa de redução, o Município terá que reduzir 4 trabalhadores. 

Presentemente, verifica-se que esta entidade já reduziu em 5 o número de postos de 

trabalho, sendo o número de trabalhadores de 217. --------------------------------------------- 

Analisado este requisito, esta entidade encontra-se em cumprimento. --------------------- 

Nestes pressupostos, e atendendo ao caráter de urgência e excecionalidade, 

submeto à apreciação e aprovação desta Câmara Municipal, tendo em vista a 

obtenção de autorização de abertura de recrutamento, por parte da Assembleia 

Municipal, nos termos do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, 

conjugado com o n.º 2 do art.º 66.º da Lei 66-B/2012, de 31 dezembro”. ----------------- 

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

recrutamento, bem como remeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de 

autorização ao abrigo e nos termos do disposto no nº 2 do artº 66º da Lei nº 66-B/2012, 

de 31 de dezembro, e nos nºs 6 e 7 do artº 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro. -- 



 
 
 
 
 
 

 PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO A TITULAR DE CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO NOS TERMOS DO ARTº 24º, DA LEI Nº 49/2012, DE 

29 DE AGOSTO: - Pela Presidência foi apresentada a seguinte proposta de atribuição de 

despesas de representação de pessoal dirigente - Chefe de Divisão de Ambiente e Serviços 

de Gestão: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“1. O Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, alterado, que procedeu à adaptação à 

Administração Local do regime previsto na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos 

da Administração central, regional e local do Estado; -------------------------------------- 

2. Que, por força do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º- A daquele diploma, era 

reconhecido ao pessoal dirigente da Administração Local o direito à perceção do 

suplemento remuneratório denominado despesas de representação, no montante 

fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhes igualmente 

aplicáveis as correspondentes atualizações anuais; --------------------------------------------- 

3. A publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu a nova 

adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, alterada, revogando o 

Decreto - Lei n.º 93/2004; ------------------------------------------------------------------------- 

4. Que, muito embora no disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, 

esteja prevista a possibilidade dos titulares de cargos de direção superior de 1.º 

grau e de direção intermédia de 1.º e 2.º graus continuarem a ser abonados pelo 

aludido suplemento remuneratório, no montante fixado para o pessoal dirigente 

da administração central, sendo-lhes igualmente aplicáveis as correspondentes 

atualizações anuais, a sua atribuição depende, agora, de decisão da assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal; ---------------------------------------------- 

5. Que aquele diploma entrou em vigor em 30 de agosto de 2012, e não tendo 

fixado qualquer regime transitório relativamente à matéria aqui tratada, pode 

presumi-se que o disposto no referido artigo 24.º é de aplicação imediata; --------- 

6. Que a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez aprovou, em 31 de dezembro 

de 2012, por proposta da Câmara Municipal, a concessão do abono de despesas 



 
 
 
 
 
 

de representação aos cargos de direção intermédia de 2º grau já existentes no 

Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Que entendo que o pessoal dirigente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

deve ter um tratamento idêntico no que toca às despesas de representação, não 

se justificando uma discriminação negativa para cargos análogos; -------------------- 

8. Assim, proponho à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez que, no uso da 

competência que lhe é conferida pelo disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 

49/2012, proponha à Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez que seja 

atribuído, ao titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão 

de Ambiente e Serviços de Gestão, Luís Manuel Figueiredo Duarte de Macedo, a 

atribuição das despesas de representação, com efeitos a partir de 1 de setembro 

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

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

atribuição de despesas de representação ao chefe de divisão da Divisão de Ambiente e 

Serviços de Gestão do Município, bem como submeter a mesma a aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº 2 do artº 24 da Lei nº 49/2012, de 

29 de agosto, e na alínea r) do nº 2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com 

a redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------- 

 RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DO PROJETO DO 

CENTRO COMUNITÁRIO DE GUILHADESES: - do Centro Paroquial e Social de 

Guilhadeses, em resposta à informação técnica de 2070872013, referente ao processo P-

PC88/2000, a requerer em conformidade com o nº 4 do artigo 59º do PDM de Arcos de 

Valdevez, o reconhecimento de interesse público municipal para o Centro Comunitário de 

Guilhadeses, edifício destinado a Creche e Jardim de Infância, designado por “Cantinho 

Alegre”, na medida em que relativamente aos parâmetros urbanísticos a considerar para 

efeitos de verificação de conformidade com o disposto na redação atual das alíneas b e c) do 

nº 1 do artigo 59º do regulamento do PDM de Arcos de Valdevez no referido edifício são 

excedidos, com informação dos Serviços Técnicos de que a pretensão poderá ser viabilizada, 

em regime de exceção, no que respeita ao número de pisos e cércea propostos, desde que 

seja reconhecido o interesse municipal do referido projeto. --------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

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

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

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

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal para efeitos da declaração 

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

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

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

encerrou a reunião eram dezoito horas e dez 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. --------------------------------------------------------------- 

 


