
 

  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 SETEMBRO DE 2013 

  Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 – INFORMAÇÕES: - Aberta a reunião, a 

Presidência ditou para a ata a seguinte Declaração: “ Considerando tratar-se da última 

reunião do presente mandato autárquico, quero, neste momento, nas funções de presidente 

da Câmara Municipal, expressar aos senhores Vereadores o meu reconhecimento e gratidão 

pelo trabalho desenvolvido ao longo destes quatro anos. ------------------------------------------------- 

 Foram anos de dificuldades, que exigiram um empenho e esforço redobrados do 

executivo municipal. Creio que nos podemos orgulhar do trabalho que realizamos. As 

iniciativas levadas a cabo, as obras realizadas, são o testemunho da dedicação, trabalho e 

empenhamento que todos tiveram. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Penso ser importante, neste momento, referir que deixamos pagos através do mapa 

de tesouraria deste mês de Setembro todas as facturas entradas até ao dia 17 na 

Contabilidade da Câmara. Isto sem prejuízo de se fazerem ainda pagamentos das entradas 

posteriormente, até ao dia 29. Saldamos todos os nossos compromissos com as Juntas de 

Freguesia, com as Associações e Instituições do concelho. --------------------------------------------- 

 Nesse sentido, creio que honramos sempre os compromissos da Câmara Municipal, 

dignificando as funções que tivemos a honra de exercer por eleição popular, dignificando as 

mesmas com o seu exercício. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Assim, quero agradecer penhoradamente aos senhores Vereadores a confiança que 

sempre me deram para a condução dos assuntos e interesses do Município, que se revelou 

importantíssimo no bom andamento da coisa pública municipal. --------------------------------------- 

 Finalmente, deixo uma palavra aos funcionários do Município pela forma leal com 

que sempre colaboraram com a Câmara Municipal na execução das tarefas e funções de que 



 

  

eram incumbidos. Pessoalmente deixo, nesta última reunião, que encerra 24 anos de 

participação neste executivo, como Vereador e Vice-Presidente e Presidente da Câmara, 

uma palavra de obrigado a todos os que ao longo destes anos comigo trabalharam no 

exercício exigente das funções autárquicas. Apesar das diferenças, sempre com sentido 

apurado do interesse público e da nossa terra, Arcos de Valdevez”. ----------------------------------- 

 De seguida, deu as seguintes informações à Câmara: ------------------------------------------ 

 - De que não foi ontem à Universidade de Lisboa, tendo o evento previsto de 

assinatura de um protocolo com a Faculdade de Arquitectura sido adiado, por entender que 

estando em campanha eleitoral, o mesmo deveria ser assinado pelo novo executivo 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Deu nota dos pagamentos efectuados às Juntas de Freguesia e Associações. Que 

as dívidas de médio e longo prazo se situam no valor de cerca de oito milhões e quinhentos 

mil euros, e que a conta de gerência apresentava um valor de património do domínio público 

e privado do Município de cerca de 160 milhões de euros. ----------------------------------------------- 

 - Que tinha dado indicações aos serviços do encerramento da agenda de 

atendimento público da Presidência. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - Do novo horário de trabalhos do funcionários da Câmara Municipal, a partir do dia 

30 de Setembro, com inicio às 8h30 e encerramento às 12h30; reabertura às 13h30 e 

encerramento às 17h30, em cumprimento da Lei que aumentou para 40 horas de trabalho 

semanal dos funcionários públicos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 - De que no dia 27 pelas 11 horas, teria lugar o acto de tomada da posse 

administrativa de uma parcela de terreno em Cimo de Vila, Portela, necessária à obra de 

“Ligação entre a Praceta de Viragem e a EM 505 – Cimo de Vila – Portela”, que foi objecto de 

declaração de utilidade pública. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 INTERVENÇÕES: - De seguida, usou da palavra o Vereador Júlio Viana, que 

começou por agradecer, nas pessoas dos dirigentes presentes, aos funcionários municipais 

por toda a colaboração prestada durante o mandato. ------------------------------------------------------ 

 Agradeceu também a toda a Vereação, e em especial ao senhor Presidente da 

Câmara, pela forma como decorreu todo o mandato, referindo que os agradecimentos eram 

enormes, pela forma séria como foi feita a discussão dos assuntos, evidenciando que 



 

  

exerceu um mandato de participação e não de mera votação das matérias de interesse do 

Município, enaltecendo o facto de ter trabalhado com pessoas iguais e que sempre o ouviram 

numa relação de colaboração e defesa dos interesses do concelho. ---------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 9 de Setembro, corrente. ------------------------------------------------ 

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

relativos ao dia dezanove, do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e cinquenta mil 

e novecentos euros e oitenta e um cêntimos de operações orçamentais, e de oitocentos e 

vinte e seis mil cento e oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos de operações de 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – PROJECTO DE DECISÃO DE 

ADJUDICAÇÃO – AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – DESVIO DE INFRAESTRUTURAS HISRÁULICAS – REPARAÇÃO DA 

CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/INCÊNDIOS: - dos Serviços a apresentar o 

relatório final para ratificação de adjudicação respeitante à obra em epígrafe, na qual tendo 

em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos e, uma vez que 

reúne as especificações pretendidas para o procedimento, estes serviços propõem nos 

termos do nº 1 do artº 125º do código da contratação pública, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, 

de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma Manuel da Silva Pereira & Filhos, Ldª pelo valor de 

dois mil seiscentos e sessenta euros e quarenta e um cêntimos, mais IVA. ------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a adjudicação da empreitada 

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

 CENTRO ESCOLAR EB1/JI SEDE DO CONCELHO – ACABAMENTOS 

DIVERSOS: - dos Serviços a apresentar o auto de recepção provisória da obra em epígrafe, 

adjudicado à firma Edinorte – Edificações Nortenhas, SA. ----------------------------------------------- 

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

 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA EB2,3S: - Idem, 

respeitante à obra em epígrafe, adjudicado à firma Valentim José Luís & Filhos, SA. ------------ 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 



 

  

MOGUEIRAS – DESVIO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS – REPARAÇÃO DA 

CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/INCÊNDIOS: - dos Serviços a apresentar o 

auto de recepção provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma Manuel da Silva Pereira 

& Filhos, Ldª, pelo valor de dois mil seiscentos e sessenta euros e quarenta e um cêntimos. -- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo auto de 

consignação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO CONCELHO – 

SUBSISTEMA DE AGUIÃ, GUILHADESES, PAÇÔ, PARADA, PROZELO, TABAÇÔ, E 

VILAFONCHE – FASE 2 – 5º GRUPO: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária 

da obra em epígrafe, solicita a recepção definitiva assim como a restituição dos depósitos de 

garantia da obra e cancelamento das garantias bancárias. ---------------------------------------------- 

 Informam, ainda, que o prazo da garantia da obra terminou em 18.07.2013; ------------- 

 O auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 12.09.2013; ----------------------- 

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

de vinte e sete mil cento e oitenta e um euros e sessenta cêntimos; ---------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de mil cento e sessenta e seis euros e 

cinquenta e sete cêntimos, o qual poderá ser restituído ao empreiteiro caso este tenha 

cumprido todas as suas obrigações contratuais. ------------------------------------------------------------ 

        De acordo com a alínea 1 do artº 229º do D.L. Nº 59/99 de 2 de Março, feita a recepção 

definitiva de toda a obra serão restituídos 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 inconveniente no deferimento do pedido da empresa 

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

          - Homologar o auto de recepção definitiva; ----------------------------------------------------------- 

          - Autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos retidos; ----------------------------------- 

          - Autorizar o cancelamento ou a extinção da caução prestada, --------------------------------- 

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

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

retidos a título de reforço de garantia e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 



 

  

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

 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ARCOS DE 

VALDEVEZ – SECTOR NASCENTE – SISTEMA 2 – MEZIO – FASE 1: - dos Serviços a 

informar que a empresa adjudicatária da obra em epígrafe, solicita a recepção definitiva 

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

bancárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam, ainda, que o prazo da garantia da obra terminou em 18.07.2013; ------------- 

 O auto de recepção definitiva da obra foi elaborado em 12.09.2013; ----------------------- 

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

de quarenta e sete mil oitocentos e noventa e três euros e sessenta e cinco cêntimos; ---------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de dois mil novecentos e vinte e sete euros e 

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

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

        De acordo com a alínea 1 do artº 229º do D.L. Nº 59/99 de 2 de Março, feita a recepção 

definitiva de toda a obra serão restituídos 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Mais informam, que de acordo com o auto de vistoria se conclui que a obra apresenta 

deficiências da responsabilidade do empreiteiro, pelo que não são de molde a permitir a 

recepção definitiva da obra. --------------------------------------------------------------------------------------- 

                Assim, nos termos do artº 227º e 228º do D.L. Nº 59/99, de 2 de Março, sugerem o 

não rececionar a obra e conceder ao empreiteiro um prazo de 90 dias para correcção dos 

defeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder ao empreiteiro um prazo de 

90 dias para corrigir as deficiências. ------------------------------------------------------------------------ 

 EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM NO C. MUNICIPAL 1304: - dos Serviços a 

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

da Silva Pereira & Filhos, Ldª, pelo valor de dois mil euros. ---------------------------------------------- 

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



 

  

 REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS – TRILHO DAS 

PONTES – SISTELO: - dos Serviços a apresentar o auto de recepção definitiva da obra em 

epígrafe, adjudicada à firma Betominho – Sociedade de Construções, SA. -------------------------- 

 Os Serviços informam que a empresa adjudicatária da empreitada de obra referida 

em epígrafe, vem solicitar a recepção definitiva assim como a restituição dos depósitos de 

garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 31-07-2013. ----------------------------------------- 

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

20-08-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por Seguro Caução n.º 

7100891500218/0 da MAPFRE Seguros Gerais, SA, no valor de nove mil novecentos e trinta 

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

 Informam, ainda, que relativamente à presente empreitada foram efectuadas 

retenções para reforço da garantia prestada no valor total de quatrocentos e vinte e cinco 

euros e quarenta e um 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 recepção 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, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo 

que sugerimos que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

retidos a título de reforço de garantia e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 



 

  

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

 REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS – TRILHO DA 

PROCISSÃO – SISTELO: - dos Serviços a apresentar o auto de recepção definitiva da obra 

em epígrafe, adjudicada à firma Habimonção Construções Lda.---------------------------------------- 

 Os Serviços informam que a empresa adjudicatária da empreitada de obra referida 

em epígrafe, vem solicitar a recepção definitiva assim como a restituição dos depósitos de 

garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 18-06-2013. ----------------------------------------- 

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

03-09-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

340824 do Banco Espírito Santo, no valor de mil novecentos e quarenta e nove euros e 

quarenta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam, ainda, que relativamente à presente empreitada foram efectuadas 

retenções para reforço da garantia prestada no valor total de dezoito euros e cinquenta 

cêntimos (tendo sido libertado 90% dessa restituição em reunião de 26-11-2012), 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 recepção 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, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo 

que sugerimos que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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



 

  

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

retidos a título de reforço de garantia e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 

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

 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NA CRECHE DE PADREIRO: - dos 

Serviços a apresentar a conta final da empreitada em epígrafe, no valor total de trinta e 

quatro mil novecentos e dezanove euros e sessenta e nove cêntimos. ------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final. ------------------------- 

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

BARBEITOS (ALVORA) – RAMAIS B,C,D, E – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: - dos 

Serviços a informar que a firma Sebastião da Rocha Barbosa, Lda., adjudicatária da 

empreitada referida em assunto, vem solicitar que lhe seja concedida prorrogação do prazo 

por 90 dias, apresentando para o efeito um plano de trabalhos modificado e correspondente 

cronograma financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suporta o seu pedido com a necessidade de desmonte cuidado de rocha, que condicionou e 

atrasou os trabalhos de terraplanagem, inviabilizando o cumprimento do plano de trabalhos 

aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A empreitada foi consignada em 28/06/2013, com um prazo de execução de 90 dias. 

O empreiteiro tomou conhecimento da aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 

09/072013, pelo que o prazo de execução da obra termina em 05/01/2014. ------------------------ 

Confirma-se as condicionantes identificadas, que vão remeter os trabalhos de pavimentação 

para o Inverno, no entanto, o empreiteiro poderia ter recuperado o atraso mediante o reforço 

dos meios em obra, atacando várias frentes de trabalho. ------------------------------------------------- 

Considera-se conveniente adiar os trabalhos de pavimentação para uma estação do ano com 

condições climáticas mais favoráveis. -------------------------------------------------------------------------- 

Pelo exposto e porque se entende que o prazo de execução previsto era suficiente para a 

conclusão da empreitada, sugere-se a aprovação do plano de trabalhos modificado e 

correspondente cronograma financeiro, com a salvaguarda que a prorrogação do prazo 

solicitada seja atendida a título GRACIOSO por 90 dias, isto é, até 5 de Abril de 2014, sem 

direito a revisão de preços durante este período. ----------------------------------------------------------- 



 

  

A Chefe de Divisão informa que face ao exposto na informação técnica, e considerando que 

sem uma prorrogação ao prazo de execução da obra, torna-se impraticável a entidade 

executante concluir a mesma, propõem-se que, de acordo com o previsto no n.º2 do art.º 13º 

do DL n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, a câmara conceda uma prorrogação graciosa do prazo de 

execução, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao 

prazo contratual, aprovando o novo plano de trabalhos e cronograma financeiro proposto. ----- 

No entanto e se assim for o entender, pode também optar pela aplicação de multa contratual 

por violação do prazo, nos termos do n.º 1 do art.º 403 do CCP, no montante de 1/mil por dia 

de atraso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Apreciado o pedido e a informação dos Serviços a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Aprovar a prorrogação do prazo solicitada, por 90 dias, a título gracioso; ---- 

 2 – Aprovar o novo plano de trabalhos e o cronograma financeiro proposto na 

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

 REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 101 ENTRE A PRAÇA D. MANUEL I E A ROTUNDA 

DO IC 28: - Idem, para a obra em epígrafe, com a seguinte informação dos Serviços: ---------- 

 A empresa adjudicatária da empreitada de obra referida em epígrafe, vem solicitar a 

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

cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do contrato. --------------------- 

 Sobre o exposto, informo V.ª Ex.ª o seguinte: ----------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 26-08-2013. ----------------------------------------- 

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

26-08-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por Garantias Bancárias 

n.º(s) 332.345  no valor de 119.006,84 Euros do BES, garantia bancária garantia bancária n.º 

2502.003474.193 no valor de 9.976,81 euros da CGD, garantia bancária n.º 2502.004351.193 

no valor de cento e oito mil cento e dez euros e cinco cêntimos da CGD e garantia bancária 

n.º GAR/10301240, no valor de dezassete mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e vinte e 

um cêntimos euros do BPI.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não é devida qualquer 



 

  

restituição de montantes retidos para reforço da garantia prestada. ----------------------------------- 

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

Março, feita a recepção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que de acordo com o auto de vistoria em anexo, concluiu-se que a 

obra apresenta deficiências da responsabilidade do empreiteiro. Os defeitos são substanciais 

e urge serem corrigidos pelo que não são de molde a permitir a receção definitva da obra. ---- 

 Assim, nos termos do artigo 396º e 398º do CCP, sugere-se que o Sr. Presidente, 

despache para efeitos de ser submetido à Câmara, para decisão de homologar o auto no 

sentido de não rececionar a obra e conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 30 dias 

para correção dos defeitos, notificando-o para se pronunciar no prazo de 5 dias. ----------------- 

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

procedendo à recepção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como conceder ao 

empreiteiro um prazo máximo de 30 dias corrigir os defeitos detectados, notificando-o 

para se pronunciar, querendo, no prazo de 5 dias, de acordo com a informação dos 

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

 CENTRO DE INFORMAÇÃO EDIFICIO DOS GUIAS E OFICINA TEMATICA: - Idem, 

respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª.  

 Os Serviços informam a empresa adjudicatária da empreitada de obra referida em 

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

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

 O prazo de garantia da obra terminou em 27-06-2013. ----------------------------------------- 

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

03-09-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por Garantia Bancária n.º 

125-02-1103315 do Banco Millenium, no valor de vinte e três mil trezentos e trinta e três 

euros e oitenta e oito cêntimos e garantia bancária n.º 125-02-1437232 no valor de vinte mil 

setecentos e sessenta e um euros e dois cêntimos. -------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções 



 

  

para reforço da garantia prestada no valor total dezoito mil cento e trinta e oito euros e 

noventa e cinco cêntimos, 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 recepção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que 

sugerimos que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

retidos a título de reforço de garantia e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 

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

 EXPEDIENTE: - do Conselho Directivo dos Baldios de Extremo, a solicitar a 

transferência do NIB relativo ao Parque Eólico da Alagoa de Cima, da Junta de Freguesia do 

Extremo para o Conselho Directivo Baldios Extremo. ------------------------------------------------------ 

 Os Serviços da Divisão Administrativa e Financeira informam o seguinte: ---------------- 

  1. A Câmara Municipal tem procedido a transferências de verbas relativas à 

percentagem recebida pelo Município, pela exploração do parque Eólico da Alagoa de Cima, 

para as freguesias de Alvora, Portela e Extremo, com base no protocolo outorgado em 

13/12/2004, como compensação pela cedência dos terrenos por parte das referidas Juntas 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Vem agora o Conselho Directivo dos Baldios do Extremo indicar número de conta 

destinado à transferência dos valores até aqui recebidos pela respectiva Junta de Freguesia.  

  3. O artigo 11º da Lei nº 68/93, de 4 de Setembro (Lei dos Baldios), estabelece que 

os baldios são administrados por direito próprio, pelos respectivos compartes, ou por órgãos 



 

  

democraticamente eleitos, podendo, nos termos do artigo 22º, os poderes de administração 

ser delegados na junta de freguesia respectiva. ------------------------------------------------------------- 

  4. De acordo com os elementos disponíveis para a celebração do referido protocolo, 

a gestão dos Baldios do Extremo estava delegada na Junta de Freguesia do Extremo. Por 

outro lado, a Câmara tem vindo a transferir para as referidas Juntas de Freguesia o montante 

correspondente à percentagem de 2,5% a que tem direito sobra a facturação de energia 

produzida no Parque Eólico. Assim, considero que, não sendo este valor receita, de pleno 

direito, nem dos compartes nem da Junta de Freguesia, deverá esta ser chamada a se 

pronunciar sobre o presente pedido, nomeadamente, sobre a eleição e instalação dos órgãos 

próprios da comunidade de compartes, bem como sobre a cessação da delegação da 

administração na Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

  5. Após este esclarecimento, poderá a Câmara ponderar se mantêm ou faz cessar a 

transferência das verbas a que se refere o protocolo outorgado com a Junta de Freguesia. ---- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar que a transferência de valores 

passe a fazer-se para o Conselho Directivo dos Baldios do Extremo, por ser esta a 

entidade que legitimamente administra os baldios, em representação dos respectivos 

compartes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - do Ministério do Ambiente Ordenamento do Território e  Energia a dar 

conhecimento que foi celebrado no dia 7 de Dezembro de 2012 um contrato com a empresa 

Lusorecursos MLG, Ldª , para prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata, 

volframio e estanho, cujo extrato do contrato foi publicado em D.R. De acordo com o artº 6º 

do D.L. Nº 88/90 de 16 de Março.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA: - de João Dias da Silva & Elisabeth Martins, Ldª, 

com sede na Rua Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira, a solicitar a ocupação de 2 

lugares de estacionamento frente ao estabelecimento zona de café na Rua Dr. Joaquim 

Carlos da Cunha Cerqueira nº 51, por um período de 6 meses, para criar uma estrutura 

amovível em madeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Os Serviços da Divisão informam que o pedido de colocação da esplanada aberta 



 

  

com a eliminação de dois lugares públicos de estacionamento deverá ser indeferido, uma vez 

que para além  do espaço público, ser necessário para o aparcamento automóvel, a eventual 

afectação para o fim proposto, interferiria, negativamente, a utilização do espaço público da 

área envolvente, não garantindo as condições de funcionalidade e segurança dos utentes do 

espaço público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deverá ser fixado o prazo de 15 dias para o exercício do direito a audiência prévia, 

nos termos dos art.s 100.º e seguintes do CPA. ------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adoptar o seguinte projecto de decisão: 

“Indeferir o presente pedido, atendendo à informação dos Serviços”. ------------------------- 

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

artigos 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, concedendo, para 

o efeito, um prazo de 15 dias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL - PEDIDO DE APOIO À RECUPERAÇÃO 

HABITACIONAL: - dos Serviços de Acção Social a informar relativamente à situação 

socio-familiar e habitacional respeitante ao agregado de Maria Clara Figueiras Afonso Franco, 

com residência em Sobreiro – Cabreiro. ----------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que Maria Clara Figueiras Afonso Franco é casada e fazem parte do 

seu agregado familiar o marido, Arlindo de Leiras Franco de 55 anos e um filho, o Jorge Dinis 

Afonso Franco de 7 anos de idade. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Maria Clara e Arlindo estiveram emigrados na Suíça durante cerca de 5 anos (entre 

1988 e 1993), tendo regressado a Portugal devido a problemas de saúde de Arlindo, 

relacionados com uma doença de pele, que é prejudicada pelo o clima frio que se faz sentir 

naquele país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já a viver de novo em Portugal, na freguesia de Cabreiro, aí abriram um café, negócio que 

mantiveram durante cerca de 15 anos. ------------------------------------------------------------------------- 

Em 1994 tiveram uma filha, que acabou por falecer aos dois anos de idade, vítima de um 

tumor na barriga e, passados cerca de dez anos, nasceu o Jorge Dinis, sendo, atualmente, o 

único filho do casal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em 2008 este filho sofreu um grave acidente (queda de um muro), que lhe provocou 

um traumatismo crânio encefálico e lhe deixou graves sequelas, nomeadamente, alterações 



 

  

do comportamento, atraso no desenvolvimento e na marcha. Dadas as suas dificuldades de 

mobilização o Jorge Dinis, necessita do apoio permanente de um adulto e diversas ajudas 

técnicas para a manutenção das tarefas do seu dia-a-dia. Desloca-se apenas em cadeira de 

rodas, pelo que a habitação foi sendo alterada aos poucos, de acordo com as necessidades 

do Jorge Dinis e a evolução do seu crescimento. ----------------------------------------------------------- 

 Apesar de contarem com alguns apoios estatais, o que é certo é que tem sido muito 

difícil para esta família suportar todas as despesas, dada a escassez de rendimentos. ---------- 

Após o acidente do filho, resolveram fechar o café, pois não estava a ser possível 

compatibilizar os horários do mesmo com as necessidades do Jorge Dinis, sendo que, mais 

tarde, com o apoio do IEFP e de um familiar que lhes emprestou vinte mil euros e que ainda 

estão a pagar em prestações mensais, abriram um novo negócio, relacionado com a venda 

ambulante de produtos de primeira necessidade. Trata-se de um trabalho cujas receitas são 

incertas, contudo, e em média, auferem cerca de quinhentos euros mensais, sendo esta, 

atualmente, a principal fonte de rendimentos do agregado. Dedicam-se também à agricultura 

de subsistência, criando animais e colhendo produtos que, segundo alegam, em muito 

contribuem para uma boa a gestão do orçamento familiar. ----------------------------------------------- 

  É com estes rendimentos, a que acresce o abono de família do Dinis no valor de 

noventa e cinco euros (pois tem bonificação por deficiência), que tentam fazer face às 

despesas do dia a dia. Só em saúde o agregado apresenta uma despesa fixa mensal de 

cerca de duzentos e trinta e dois euros (medicação, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 

da fala e hipoterapia), que, somando as despesas de água, luz, telefone e gás, no valor de 

duzentos e dezassete euros, totaliza uma despesa fixa mensal no valor de quatrocentos e 

quarenta e nove euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vivem numa casa própria que construíram há mais de 20 anos, com as verbas que 

conseguiram economizar, fruto do trabalho exercido enquanto estiveram emigrados na Suíça. 

A casa é constituída por dois pisos, sendo que, no piso superior, situam-se três quartos, uma 

sala, cozinha e casa de banho e, no piso inferior, situa-se a garagem, bem como, o salão que 

anteriormente serviu de café. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Neste momento a maior dificuldade da família prende-se com a acessibilidade à 

casa, a qual é efetuada através de uma escada com cerca de 25 degraus, o que, tendo em 



 

  

conta a altura e o peso atual do Jorge Dinis, se torna bastante penoso para os pais, pois têm 

que o transportar ao colo. A solução seria construir uma plataforma elevatória, contudo, a 

mesma é extremamente cara para a família poder suportar o seu custo, situação que os 

levou a solicitar o apoio da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, concluem que estão perante um agregado que parece organizado, 

trabalhador e que gere o seu orçamento de forma adequada. Apesar das enormes 

fragilidades e constrangimentos que têm tido ao longo da vida, continuam a lutar de forma a 

proporcionar ao filho a qualidade de vida a que o mesmo tem direito. Sendo assim, e para 

que continuem a ter esta motivação e, sobretudo, condições de saúde adequadas, seria 

importante que pudessem construir a plataforma elevatória de que tanto necessitam, pois iria 

não só facultar a mobilidade do menor, como também o conforto e o bem-estar dos pais. ------ 

 Pelo exposto, e porque de facto não há evidencias de que esta família tenha 

rendimentos para puder suportar a construção da referida plataforma elevatória, propõe-se 

que, no âmbito do “Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Habitacional de Estratos 

Sociais Desfavorecidos”, lhes seja concedido um apoio para o efeito. -------------------------------- 

 Conforme consta do art. 11º do Regulamento acima referido, e dado que o 

rendimento per capita deste agregado é inferior a setenta e cinco euros, propõe-se que o 

apoio a conceder seja a 100%, o que, de acordo com o orçamento mais favorável, 

corresponde a catorze mil euros. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

mil euros, de acordo com a presente proposta dos Serviços. -------------------------------------- 

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com a AMA – Associação de 

Amigos do Autismo, prevendo a transferência da verba de nove mil e seiscentos euros, 

destinada a apoiar a concretização e o desenvolvimento das actividades da AMA, junto dos 

indivíduos com Perturbações do Espectro do Autismo do concelho de Arcos de Valdevez. ----- 

 - Idem com o Atlético dos Arcos, que tem como objectivo a promoção e divulgação 

da imagem do “Atletiquinho” e promoção de actividade física “Atlético” inclusive, prevendo um 

apoio no valor de oito mil oitocentos e sessenta e cinco euros. ----------------------------------------- 

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

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



 

  

 - Idem, com a Associação Amigos de Sá, prevendo a transferência da verba de 

dezoito mil oitocentos e trinta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos, a transferir em vinte e 

quatro prestações mensais de setecentos e oitenta e quatro euros e noventa e quatro 

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

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

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

 - Idem, com a Freguesia de Soajo, prevendo a transferência da verba de mil e 

duzentos euros, destinada à realização das actividades com a Feira das Artes e Ofícios 

Tradicionais/2013 que decorreram em Soajo entre os dias 2 e 4 de Agosto. ------------------------ 

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

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

dois mil oitocentos e trinta e dois três mil euros, destinado à obra de “Reconstrução de Muro 

de Suporte no Lugar do Barral”, cujo valor de adjudicação ascende a três mil quinhentos e 

quarenta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, com a Santa Casa da Misericórdia, prevendo a transferência de todos os 

direitos e obrigações da ADESVAL estabelecidos no protocolo de colaboração outorgado 

entre as partes em 14 de Abril de 2009, para a prossecução dos fins estatuários da mesma, 

nomeadamente, a criação de condições financeiras para a aquisição pela mesma de um 

edifício destinado à construção de um Lar Residencial e Centro Comunitário de Apoio a 

pessoas com deficiência, através de uma operação de locação financeira imobiliária, e da 

transferência para a Santa Casa da Misericórdia do valor de um milhão quatrocentos e trinta 

e oito mil duzentos e noventa e sete euros e vinte cêntimos, em dívida à ADESVAL. ------------- 

A referida comparticipação será de cento e vinte e seis mil euros/anuais, em 

prestações mensais, no valor previsível de dez mil e quinhentos euros. ------------------------------ 

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

como autorizar a Presidência a outorgar os mesmos em nome do Município. --------------- 

 CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA: - Presente o contrato de 

promessa de compra e venda a celebrar entre este Município e a Sonorgás – Sociedade de 



 

  

Gás do Norte, SA., na qual este município pretende vender à Sonorgás, o lote de terreno 25, 

com a área de 3 125m2, para industria/armazém/ serviços, sito em Paçô inscrito na 

repartição de Finanças com o nº 1074º e omisso no registo predial, pelo valor de oitenta mil 

euros, o qual se destina a viabilizar a instalação de uma unidade industrial de produção e 

distribuição de gás. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo contrato de 

promessa de compra e venda, bem como autorizar a venda do lote em referência, 

concedendo poderes à Presidência para outorgar em nome do Município a respectiva 

escritura de compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – BLOCO XL – ALARGAMENTO E 

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA COSTA Á COVA DO OURO – PROZELO – 2º FASE: - 

dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada de obra referida em 

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

garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 09-07-2013. ----------------------------------------- 

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

13-08-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por Garantia Bancária n.º 329 

408 do Banco Espírito Santo, no valor de quatro mil quinhentos e quarenta e um euros e 

trinta cêntimos, tendo sido liberado 90% dessa garantia em reunião de 26-11-2012. ------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada 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 recepção 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, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo 

que sugerimos que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------------------------- 



 

  

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

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

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

empreitada em epígrafe, bem como promover, pela forma própria, a extinção das 

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

 ESCOLA BASICA A NORTE DO CONCELHO – CAMINHO DE ACESSO A NORTE: 

- dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada de obra referida em 

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

garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias bancárias para garantia do 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra terminou em 25-08-2013. ----------------------------------------- 

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

12-09-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por Seguro Caução n.º 

7100891500508/0 da MAPFRE - Seguros Gerais, no valor de dois mil trezentos e setenta e 

três euros e noventa e cinco cêntimos.------------------------------------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de cento e quarenta euros e sessenta e seis 

cêntimos (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 recepção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa, pelo que 

sugerimos que a Câmara delibere no sentido de: ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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



 

  

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

empreitada em epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos 

retidos a título de reforço de garantia e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção 

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

 RELATORIO FINAL DE REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS 

DESPORTIVOS E DE LAZER – COMPLEXO DESPORTIVO DE GUILHADESES: - dos 

Serviços a apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual findo o prazo 

concedido, 5 dias úteis, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer reclamação ou 

pedido de esclarecimento à proposta de adjudicação. ----------------------------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. Nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri do procedimento deliberou propor o teor do relatório 

preliminar e propor a adjudicação à empresa Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª, pelo 

valor de quinhentos e quarenta e dois mil cento e quarenta e um euros e quarenta e um 

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

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

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

quarenta e dois mil cento e quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos, mais o IVA, 

por ser o que apresentou a proposta mais favorável, de acordo com o presente 

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – EMPREITADA DE TRABALHOS DE 

REABILITAÇÃO NO EDIFICIO DA OFICINA TEMATICA PORTA DO MEZIO: - dos Serviços 

a informar que se torna necessário proceder à execução de trabalhos de reabilitação no 

edifício a nível dos revestimentos de paredes pavimentos e infraestruturais eléctricas, 

danificadas durante o inverno por inundação das águas pluviais dentro de edifício e tendo em 

conta que o município não possui meios próprios suficientes e especializados que permitam 

dar resposta a esta situação, propõem a execução através de uma empreitada, assim, 

propõem: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Que o valor base seja de seis mil quinhentos e setenta e um euros; ------------------ 

 2 – Que o prazo contratual da obra seja fixado em 15 dias; ----------------------------------- 

 3– Que seja autorizada a abertura do procedimento concursal por ajuste directo, para 



 

  

adjudicação da referida obra, com consulta à empresa Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª 

nos termos da alínea a) do artº 19º do CCP; ----------------------------------------------------------------- 

 4 – Aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento 

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 - Idem, respeitante ao pedido “ABERTURA DE PROCEDIMENTO, PARECER 

PRÉVIO VINCULATIVO E DE CABIMENTO ORÇAMENTAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 

REVISÃO DO PROJETO: REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO CINE-

TEATRO ALAMEDA PARA CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULO”: - dos Serviços a 

informar que nos termos do n.º 2 do artigo 43º do CCP, o projeto REQUALIFICAÇÃO E 

ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO CINE-TEATRO ALAMEDA PARA CENTRO DE ARTES E 

ESPECTÁCULO, elaborado pela empresa EPUR - Assessorias de Urbanismo e Arquitectura 

Lda, considerando a classe e categoria da obra, deve ser objeto de prévia revisão, por 

pessoa singular ou coletiva, devidamente qualificada para a elaboração desse projeto e 

distinta do autor do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, com o intuito de se dar início à execução da REVISÃO DO PROJETO em 

questão torna-se necessário proceder à aquisição de serviços a empresa qualificada, ---------- 

uma vez que não é possível ser assegurado pelos técnicos do Município.--------------------------- 

Assim e face do exposto, propõe: ------------------------------------------------------------------------------- 

 1) Que o serviço em causa seja executado por AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, dado o 

objeto a contratar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Que o PREÇO BASE seja fixado em vinte e quatro mil e quinhentos euros; ---------- 

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do n.º 1 

do artigo 20.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Que o PRAZO DE ENTREGA seja fixado em 120 dias; ------------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, Convite e 



 

  

Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Consulta à empresa JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - Engenharia e Consultoria, 

Lda., por se entender ser uma empresa qualificada e com desempenho considerado 

adequado e não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio; --------------------------------- 

 7) Seja solicitada à DAF-Área Financeira a emissão da respetiva DECLARAÇÃO DE 

CABIMENTO ORÇAMENTAL, para a qual se estima não haver geração de encargos 

financeiros no presente ano económico; ----------------------------------------------------------------------- 

  8) Seja solicitada à Câmara Municipal a emissão de PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO favorável em cumprimento ao disposto no n.º 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 66- 

B/2012, de 31 de Dezembro, para o qual se informa o seguinte: --------------------------------------- 

 - Trata-se da aquisição de serviços de consultoria técnica, 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - 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 vigente em 2012; -------------------- 

pelo que deverá aplicar-se a redução remuneratória nos termos da lei.------------------------------- 

 9) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a aquisição do referido serviço, condicionado à emissão de declaração de cabimento 

orçamental e parecer prévio vinculativo favorável pela Câmara Municipal. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO, PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 

E DE CABIMENTO ORÇAMENTAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO DE 

EXECUÇÃO: AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS: - dos Serviços a informar que conforme o solicitado superiormente e com o 

intuito de se proceder à aquisição de serviços para o projeto AMPLIAÇÃO E 



 

  

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS, uma vez que não é 

possível de assegurar com os técnicos do Município, propõem o seguinte: ------------------------- 

 1) Que o serviço em causa seja executado por AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, dado o 

objeto a contratar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Que o PREÇO BASE seja fixado em vinte e quatro mil euros; ---------------------------- 

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do n,º 1 

do artigo 20.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Que o PRAZO DE ENTREGA seja fixado em 60 dias; --------------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, Convite e 

Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Consulta à empresa JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - Engenharia e Consultoria, 

Lda., por se entender ser uma empresa qualificada e com desempenho considerado 

adequado e não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio; --------------------------------- 

 7) Seja solicitada à DAF-Área Financeira a emissão da respetiva DECLARAÇÃO DE 

CABIMENTO ORÇAMENTAL, para a qual se estima geração de encargos financeiros no 

presente ano económico; 8) Seja solicitada à Câmara Municipal a emissão de 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO favorável em cumprimento ao disposto no n.º 10 do artigo 

75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, para o qual se informa o seguinte: --------------- 

- Trata-se da aquisição de serviços de consultoria técnica, 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; ------- 

 - 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 vigente em 2012, pelo que 

deverá aplicar-se a redução remuneratória nos termos da lei. ------------------------------------------- 

 9) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a aquisição do referido serviço, condicionado à emissão de declaração de cabimento 

orçamental e parecer prévio vinculativo favorável pela Câmara Municipal. -------------------------- 



 

  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO, PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 

E DE CABIMENTO ORÇAMENTAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - REVISÃO DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO - LIGAÇÃO ENTRE A AV. OSVALDO GOMES E A E.N. 202 - 

PONTE DO OUTEIRO: - dos Serviços a informar que nos termos do n.º 2 do artigo 43º do 

CCP, o projeto LIGAÇÃO ENTRE A AV. OSVALDO GOMES E A E.N. 202 - PONTE DO 

OUTEIRO, elaborado pela Ferreira Lemos Engenharia, considerando a classe e categoria da 

obra, deve ser objeto de prévia revisão, por pessoa singular ou coletiva, devidamente 

qualificada para a elaboração desse projeto e distinta do autor do mesmo.-------------------------- 

 Assim, com o intuito de se dar início à execução da REVISÃO DO PROJETO em 

questão torna-se necessário proceder à aquisição de serviços a empresa qualificada, uma 

vez que não é possível ser assegurado pelos técnicos do Município. --------------------------------- 

Em face do exposto, propõem-se: ------------------------------------------------------------------------------- 

 1) Que o serviço em causa seja executado por AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, dado o 

objeto a contratar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Que o PREÇO BASE seja fixado em quinze mil euros; ------------------------------------- 

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do n,º 1 

do artigo 20.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Que o PRAZO DE ENTREGA seja fixado em 120 dias; ------------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, Convite e 

Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Consulta à empresa JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - Engenharia e Consultoria, 

Lda., por se entender ser uma empresa qualificada e com desempenho considerado 

adequado e não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio; --------------------------------- 

 7) Seja solicitada à DAF-Área Financeira a emissão da respetiva DECLARAÇÃO DE 

CABIMENTO ORÇAMENTAL, para a qual se estima não haver geração de encargos 

financeiros no presente ano económico; ----------------------------------------------------------------------- 



 

  

 8) Seja solicitada à Câmara Municipal a emissão de PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO favorável em cumprimento ao disposto no n.º 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 66- 

B/2012, de 31 de Dezembro, para o qual se informa o seguinte: --------------------------------------- 

- Trata-se da aquisição de serviços de consultoria técnica, 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; ------- 

 - 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 vigente em 2012, pelo que 

deverá aplicar-se a redução remuneratória nos termos da lei. ------------------------------------------- 

 9) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a aquisição do referido serviço, condicionado à emissão de declaração de cabimento 

orçamental e parecer prévio vinculativo favorável pela Câmara Municipal. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – EMPREITADA REABILITAÇÃO 

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – CORRECÇÃO DE TRAÇADOS 

E PAVIMENTAÇÕES EM CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS – SÃO JORGE, GRADE, 

OLIVEIRA, PROZELO E ALVORA: - dos Serviços a informar que nos termos do n.º 2 do 

artigo 43º do CCP, o projeto em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

 Assim, com o intuito de se dar início à execução do procedimento concursal em 

questão torna-se necessário proceder à aquisição de serviços a empresa qualificada, uma 

vez que não é possível ser assegurado pelos técnicos do Município. --------------------------------- 

Em face do exposto, propõem-se: ------------------------------------------------------------------------------- 

 1) Que o serviço em causa seja executado por empreitada, dado a especificidade dos 

trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Que o PREÇO BASE seja fixado em noventa e sete mil trezentos e cinquenta 

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



 

  

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a)do n,º 1 

do artigo 20.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Que o PRAZO DE ENTREGA seja fixado em 150 dias; ------------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, Convite e 

Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Consulta à empresa J. S. Gomes, Ldª por se entender ser uma empresa 

qualificada e com desempenho considerado adequado e não ter atingido o limite financeiro e 

temporal no triénio; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a adjudicação da referida obra. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento de contratação relativos à empreitada em epígrafe, bem como 

autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo, com convite a uma empresa, 

para adjudicação da obra, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------- 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA-  

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA AUTOMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: - dos Serviços a dar conhecimento e a solicitar a respetiva 

aprovação, apresenta-se em anexo e de acordo com o solicitado superiormente, o PROJETO 

para a execução da empreitada de “EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA 

AUTOMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA”, com o intuito de se 

dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação, o qual já dispõe de 

cabimento orçamental (informação interna GSE nº 6753/2013). ---------------------------------------- 

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

estruturas necessárias para automatização dos sistemas de abastecimento de água, 

nomeadamente passagem de cabos e instalação de equipamentos. ---------------------------------- 

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

 1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

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

 2. O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em cento e quarenta e 



 

  

cinco mil euros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 60 dias; -------------------------------------------- 

 4. A aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 a. Convite a enviar às empresas; --------------------------------------------------------------------- 

 b. Caderno de Encargos; -------------------------------------------------------------------------------- 

 5. Abertura de um procedimento por AJUSTE DIRECTO, com consulta a 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) TECNILAB-PORTUGAL - SOC. DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO, 

S.A.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) UNIFLUIDOS - EQUIPAMENTOS PARA FLUIDOS, LDA.; --------------------------------- 

 3) HIDMA - HIDRAULICA E AUTOMACAO, S.A.;------------------------------------------------- 

 6. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------ 

 a) Programa de procedimento; ------------------------------------------------------------------------ 

 b) Caderno de Encargos; -------------------------------------------------------------------------------- 

 c) Projeto de execução; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 7. 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: Luís Manuel de Figueiredo Duarte de Macedo, Maria de La Salete Amorim 

de Abreu e Manuel Gaspar Cerqueira; ------------------------------------------------------------------------- 

  Suplentes: Maria Clara Rodrigues Amorim e Carla Susana Gomes de Araújo; ----------- 

 8. 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. -------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços e, ainda, designar o Júri 



 

  

do procedimento, nos termos do artigo 67º do mesmo CCP, com a composição 

constante da mesma informação. ---------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE TRABALHOS NA PARCELA 18 DA AVENIDA OSVALDO 

GOMES (EX – EN101): - dos Serviços a dar conhecimento e a solicitar a respetiva 

aprovação, apresenta-se em anexo e de acordo com o solicitado superiormente, o PROJETO 

para a execução da empreitada em epígrafe, 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 benfeitorias 

na parcela nº 18, no âmbito do acordo de expropriação de terrenos para a obra de 

requalificação da E.N. 101. A intervenção comtempla a realização de trabalhos de demolição 

de escadas existentes, construção de estrutura para acesso de moradia ao passeio da Av. Dr. 

Osvaldo Gomes e a construção de um tanque. -------------------------------------------------------------- 

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

 1. O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em doze mil e quinhentos 

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

 2. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 60 dias; -------------------------------------------- 

 3. A aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 a. Convite a enviar às empresas; --------------------------------------------------------------------- 

 b. Caderno de Encargos; -------------------------------------------------------------------------------- 

 4. Abertura de um procedimento por AJUSTE DIRECTO, com consulta à empresa 

Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, nos termos da alínea a) do artº 19º do CCP. O convite a 

esta empresa justifica-se face à urgência da intervenção, esta ter mostrado disponibilidade 

imediata para a intervenção e não ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio. ---------- 

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

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

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços e, ainda, designar o Júri 



 

  

do procedimento, nos termos do artigo 67º do mesmo CCP, com a composição 

constante da mesma informação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – EMPREITADA CENTRO LOGISTICO 

MUNICIPAL – OBRAS DE URBANIZAÇÃO: - dos Serviços a dar conhecimento e a solicitar 

a respetiva aprovação, apresenta-se em anexo e de acordo com o solicitado superiormente, o 

PROJETO para a execução da empreitada em epígrafe, com o intuito de se dar início ao 

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

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

hidráulica na intersecção com a E.N. 303, entretanto desclassificada, arruamento de acesso e 

respectivas infraestruturas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 2 – Que a referida obra seja executada por empreitada dado a especificidade dos 

trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3 - O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em cem mil euros; -------- 

 2. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 120 dias; ------------------------------------------ 

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

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

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

pela condução dos procedimentos para a formação de 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 Soares; ----------------------------------------------- 

 5 – Que de acordo com o nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas no júri todas as 

competências, com a excepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. ----------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 



 

  

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços e, ainda, designar o Júri 

do procedimento, nos termos do artigo 67º do mesmo CCP, com a composição 

constante da mesma informação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – EMPREITADA PARQUE URBANO DO PAÇO 

DE GIELA – REABILITAÇÃO DO CONJUNTO HISTORICO EDIFICADO: - dos Serviços a 

dar conhecimento e a solicitar a respetiva aprovação, apresenta-se em anexo e de acordo 

com o solicitado superiormente, o PROJETO para a execução da empreitada em epígrafe, 

com o intuito de se dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação. ---------- 

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

 1 – A obra pública seja executada por empreitada, dado a especificidade dos 

trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 – Que seja autorizado pelo executivo a abertura de um procedimento por concurso 

limitado por prévia qualificação para a adjudicação da referida obra; ---------------------------------- 

 3 - O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em novecentos e 

noventa e nove mil seiscentos e trinta euros; ----------------------------------------------------------------- 

 2. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 450 dias; ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

 Efetivos – Maria Isabel Pereira Dantas; Jorge Humberto Amorim e Manuel Gaspar 

Soares Cerqueira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Suplentes: Nuno Soares e Faustino Soares; ------------------------------------------------------- 

 5 – Que de acordo com o nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas no júri todas as 

competências, com a excepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. ----------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, de acordo com a informação dos 

Serviços bem como autorizar a abertura de procedimento de concurso público, nos 

termos da alínea b) do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, atendendo aos 



 

  

prazos da candidatura a fundos comunitários. Mais foi deliberado designar o Júri do 

procedimento, nos termos do artigo 67º do mesmo CCP, com a composição constante 

da mesma informação dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, ainda, por unanimidade, que a presente decisão de 

contratar e a correlativa adjudicação ficam condicionadas à obtenção de co-

financiamento a aprovar em sede de fundos comunitários no âmbito do ON.2. ------------- 

 A formalização do contrato de financiamento assume-se, pois, como factor 

decisivo e determinante para a decisão de contratar e futura adjudicação da 

empreitada, pelo que se define expressamente que a não aprovação da candidatura 

apresentada para obtenção de financiamento comunitário constitui causa de não 

adjudicação, nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 79º do 

Código dos Contratos Públicos, na medida em que essa eventual não aprovação 

tornaria impossível a execução da empreitada por falta de recursos financeiros 

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

Sem a decisão da candidatura ao financiamento referido, a entidade 

adjudicante não tomará qualquer decisão sobre a adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa ou sobre a não adjudicação. ------------------------------------ 

 PARECER PREVIO VINCULATIVO E DE CABIMENTO ORÇAMENTAL – 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DO PROJECTO – CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL PORTA DO MEZIO – EDIFÍCIOS TEMÁTICOS: - 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 tendo em vista a realização de um contrato de aquisição de serviços 

para a obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O preço base seja fixado em quarenta e cinco mil euros. -------------------------------------- 

 Que seja adoptado como procedimento prévio à contratação o ajuste directo, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do nº 1 

do artº 20º do CCP; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que o prazo de entrega seja fixado em 120 dias. ------------------------------------------------ 

 A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente convite e 



 

  

caderno de encargos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A consulta à empresa Paulo Pimenta – Arquitectura e Urbanismo, por se entender ser 

uma empresa qualificada e com desempenho considerado adequado e não ter atingido o 

limite financeiro e temporal no triénio. -------------------------------------------------------------------------- 

 Seja solicitado a emissão da respectiva declaração de cabimento orçamental para  

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 PARECER PREVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CIARV - CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ: - 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 e abertura 

de procedimento, tendo em vista a realização de um contrato de aquisição de serviços para a 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CIARV - CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ.--------------------------------------------------------------- 

 A referida prestação de serviços tem um prazo de execução de 3 meses, tendo por 

base o projeto de arquitetura elaborado para o mesmo. -------------------------------------------------- 

Nesse sentido informa-se que: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 a) Trata-se de uma aquisição de serviços para execução dos projetos de 

especialidades para o CIARV, sendo que os serviços não dispõe de meios humanos 

habilitados suficientes para assegurar a elaboração dos mesmos, dadas as funções afetas 

aos técnicos do quadro da Câmara Municipal, as quais não lhes permitem dar resposta a esta 

tarefa. Pelo exposto, propõe-se que a mesma seja realizada com recurso a aquisição de 

serviços a uma empresa da especialidade. ------------------------------------------------------------------- 

 b) É indispensável solicitar a declaração de cabimento orçamental emitida pela área 

financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c) Sugere-se a escolha do procedimento concursal por AJUSTE DIRETO com 

consulta a 3 empresas da especialidade, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 20º do 

Decreto-lei n.º 18/2008, de 29/01, que aprova o CCP. ----------------------------------------------------- 



 

  

 d) Relativamente ao cumprimento do disposto no n.º 1 do já citado artigo 76.º, trata-

se de um contrato a celebrar de objecto idêntico a outro contrato já celebrado por este 

município em 2012 e em execução, importando no entanto referir que nenhum dos 

convidados ao procedimento é contraparte em contrato vigente. Pelo exposto, considerando 

que há lugar à redução em 10% da posição remuneratória, nos termos do Decreto-Lei 

nº209/2009 de 3 de Setembro, alterado pela Lei nº 3-B/2010 de 28 de Abril, estima-se o valor 

dos honorários em setenta e quatro mil euros. --------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – PARECER PREVIO VINCULATIVO E DE 

CABIMENTO ORÇAMENTAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DO 

PROJECTO – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL PORTA DO MEZIO – 

ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO: - 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 tendo em vista a 

elaboração do projecto em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------- 

 O preço base seja fixado em cinquenta e cinco mil euros. ------------------------------------- 

 Que seja adoptado como procedimento prévio à contratação o ajuste directo, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do nº 1 

do artº 20º do CCP; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que o prazo de entrega seja fixado em 120 dias. ------------------------------------------------ 

 A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente convite e 

caderno de encargos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A consulta à empresa Paulo Pimenta – Arquitectura e Urbanismo, por se entender ser 

uma empresa qualificada e com desempenho considerado adequado e não ter atingido o 

limite financeiro e temporal no triénio. -------------------------------------------------------------------------- 

 Seja solicitado a emissão da respectiva declaração de cabimento orçamental para a 

qual se estima não haver geração de encargos financeiros no presente ano económico. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 



 

  

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 PROCEDIMENTO CONCURSAL – RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO 

NA RUA DO LIRA: - dos Serviços a informar que da análise ao projeto elaborado pelo GAT 

relativo à reconstrução e ampliação de edifício na Rua do Lira para instalação da Sede da 

Junta de Freguesia, concluiu-se que, algumas das opções tomadas não se revelam as mais 

adequadas, quer em termos funcionais e/ou programáticos, quer ao nível da própria 

otimização do projeto. Como tal, até para melhor adequar o projeto aos conteúdos 

programáticos estabelecidos e à atual conjuntura económica, sugere-se a retificação e 

consequente alteração do projeto. Não obstante, até porque estes serviços não dispõem de 

recursos com competência técnica para a elaboração dos diferentes projetos, 

nomeadamente, os das especialidades (infraestruturas), propõe-se, a contratação de 

entidade externa ao município para a elaboração do projeto de alterações. ------------------------- 

 Para o efeito, estima-se o valor de quinze mil euros (+ I.V.A.). ------------------------------- 

 De acordo com o Código da Contratação Pública, trata-se da aquisição de serviços 

de engenharia, cujo procedimento para a sua contratação carece da emissão de parecer 

prévio vinculativo por parte da Câmara Municipal - n.º 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, 

de 31 de Dezembro. Nestes termos, informa-se do seguinte: ------------------------------------------- 

  a) pretende-se a aquisição de serviços de Serviços de Engenharia (71300000-1), 

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) 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 Contractos Públicos, bem como o facto de se reconhecer que as empresas a convidar 

são idóneas, com competência e capacidade técnica para responder em tempo oportuno e de 

forma satisfatória às exigências e condições deste tipo de procedimento; 

 c) quanto ao cumprimento do disposto no n.º 1 do já citado artigo 75.º, este não se 



 

  

aplica face à especificidade do projeto e tipo de procedimento a adotar. ----------------------------- 

  Pelo exposto, com vista à abertura do correspondente procedimento concursal, 

solicita-se o respetivo cabimento orçamental. ---------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO, PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 

E DE CABIMENTO ORÇAMENTAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DO 

PROJETO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ - 

EDIFÍCIO POLIVALENTE E EDIFÍCIOS ESCOLARES: - dos Serviços a informar que 

conforme o solicitado superiormente e com o intuito de se proceder à aquisição de serviços 

para elaboração do projeto REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE 

VALDEVEZ - EDIFÍCIO POLIVALENTE E EDIFÍCIOS ESCOLARES, uma vez que não é 

possível de assegurar com os técnicos do Município, propõem: ---------------------------------------- 

 1) Que o serviço em causa seja executado por AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, dado o 

objeto a contratar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2) Que o PREÇO BASE seja fixado em trinta mil euros; ---------------------------------------- 

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do n,º 1 

do artigo 20.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Que o PRAZO DE ENTREGA seja fixado em 120 dias; ------------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, Convite e 

Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Consulta à empresa LUIS AVELINO DA SILVA COUTINHO RAMOS, por se 

entender ser uma empresa qualificada e com desempenho considerado adequado e não ter 

atingido o limite financeiro e temporal no triénio; ------------------------------------------------------------ 

 7) Seja solicitada à DAF-Área Financeira a emissão da respetiva DECLARAÇÃO DE 

CABIMENTO ORÇAMENTAL, para a qual se estima não haver geração de encargos 

financeiros no presente ano económico; ----------------------------------------------------------------------- 

 8) Seja solicitada à Câmara Municipal a emissão de PARECER PRÉVIO 



 

  

VINCULATIVO favorável em cumprimento ao disposto no n.º 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 66- 

B/2012, de 31 de Dezembro, para o qual se informa o seguinte: --------------------------------------- 

 - Trata-se da aquisição de serviços de consultoria técnica, 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; ------- 

 - 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 vigente em 2012, pelo que 

deverá aplicar-se a redução remuneratória nos termos da lei. ------------------------------------------- 

 9) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a aquisição do referido serviço, condicionado à emissão de declaração de cabimento 

orçamental e parecer prévio vinculativo favorável pela Câmara Municipal. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

 REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ – 

REDIFINIÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS: - dos Serviços a informar que em 17 de 

Junho de 2013 foi celebrado o contrato de empreitada de - Requalificação do Destacamento 

da GNR, com um prazo de execução de 365 dias de acordo com o plano de pagamentos 

apresentado pela adjudicatária e tendo em conta o referido prazo de execução da obra, foi 

inscrita na Cláusula Décima do contrato uma repartição de encargos prevendo-se para o ano 

de 2013 o valor de duzentos e noventa mil quinhentos e vinte e seis euros e noventa e seis 

cêntimos, correspondente a 4 meses de pagamentos, e o restante para o ano de 2014.--------- 

 Neste momento o contrato está no Tribunal de Contas a aguardar o Visto prévio para 

se poder fazer a consignação da empreitada. ---------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o tempo já decorrido - mais de 3 meses, e a expectativa de que não haverá 

pagamentos ao empreiteiro antes do mês de Novembro, propõe-se que a Câmara aprove 

uma redefinição dos encargos repartidos, mediante alteração da referida Cláusula Décima, 

sendo o valor a comprometer para o ano corrente de noventa e quatro mil quatrocentos e 



 

  

onze euros e noventa e seis cêntimos, correspondente a 2 meses, e o restante para o ano de 

2014, a efectivar por Adenda ao contrato inicial.------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redefinição da repartição de 

encargos para o corrente ano, alterando-se, em conformidade, a cláusula décima do 

contrato celebrado, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------------------------- 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA: REVITALIZAÇÃO 

E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E 

ARRUAMENTOS: - dos Serviços a informar para conhecimento e respetiva aprovação, o 

projeto de execução para a empreitada «REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

URBANOS - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS» com o intuito de se dar 

início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação, dado que Município não possui 

meios próprios suficientes que permitam a sua execução por administração direta. -------------- 

 Com a empreitada em referência, pretende-se a execução de obras de reabilitação 

de passeios que visam contribuir para a melhoria das vias em prol do aumento da segurança, 

mobilidade e acessibilidade dos peões. A intervenção incide ao nível dos passeios e 

arruamentos, com o levantamento do revestimento existente, limpeza e preparação da base e 

aplicação de revestimento em betuminoso, microcubo e caldeiras. Inclui ainda trabalhos 

diversos, reimplantação de um ecoponto, retificação de muros e vedações para proteções 

dos peões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 1) A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

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

 2) O VALOR BASE seja fixado em cinquenta e sete mil e quinhentos euros; ------------- 

 3) De acordo com o definido na alínea a) do artigo 19º do Decreto-lei n.18/2008, de 

29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE 

DIRECTO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 120 dias; ------------------------------- 

 5) Consulta à empresa TERRA & PEDRA - TERRAPLANAGENS, LDA, por se 

entender ser uma empresa adequada para este tipo de trabalho, cujo limite financeiro no 

triénio não foi atingido e ter mostrado disponibilidade para a intervenção.---------------------------- 



 

  

 6) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente convite, 

caderno de encargos e projeto de execução; ----------------------------------------------------------------- 

 7) Seja autorizado por V.ª Ex.ª, a abertura de um procedimento por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra. ------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO – EMPREITADA -  REFORÇO DE 

INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE NA ÁREA URBANA: - dos Serviços a informar 

para conhecimento e respetiva aprovação, o projeto de execução para a empreitada 

«REFORÇO DE INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE NA ÁREA URBANA», com o 

intuito de se dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação. ------------------- 

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

 1) A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

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

 2) O VALOR BASE seja fixado em sessenta e sete mil e quinhentos euros; -------------- 

 3) Seja adotado como procedimento prévio à contratação o AJUSTE DIRETO, em 

virtude do preço base se conter abaixo dos limites financeiros previstos na alínea a) do artigo 

19.º do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 120 dias; ------------------------------- 

 5) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente, convite, 

caderno de encargos e projeto, ---------------------------------------------------------------------------------- 

 6) Seja consulta à empresa MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONTRUÇÕES 

SA. O convite a esta empresa justifica-se face a especificidade da intervenção, esta ter 

mostrado disponibilidade para a intervenção e não ter atingido o limite financeiro e temporal 

no triénio; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7) Seja autorizada por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento por AJUSTE DIRETO, 

para a adjudicação da referida obra. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 



 

  

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA: REABILITAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CORREÇÃO DE TRAÇADOS E 

PAVIMENTAÇÕES EM CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS - S.JORGE, GRADE, 

OLIVEIRA, PROZELO E ALVORA: - dos Serviços a informar que para conhecimento e 

respetiva aprovação, o projeto de execução para a empreitada, «REABILITAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CORREÇÃO DE TRAÇADOS E 

PAVIMENTAÇÕES EM CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS - S.JORGE, GRADE, 

OLIVEIRA, PROZELO E ALVORA» com o intuito de se dar início ao procedimento concursal 

tendente à sua adjudicação, dado que Município não possui meios próprios suficientes que 

permitam a sua execução por administração direta. -------------------------------------------------------- 

Com a empreitada em referência, pretende-se a execução de obras de 

pavimentação, correção de traçado e reposição de valas em diversos caminhos municipais, a 

fim de garantir vias rodoviárias locais condicentes com as necessidades atuais das 

populações. As diversas intervenções a realizar serão de alargamento e regularização da 

plataforma, pavimentação em betuminoso, drenagens, demolição e reconstrução de muros 

em alvenaria e ramadas e a reposição de pavimentos em valas da rede de abastecimento de 

água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 1) A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

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

 2) O VALOR BASE seja fixado em oitenta e um mil setecentos e cinquenta euros; ----

 3) 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 

DIRECTO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 150 dias; ------------------------------- 

 5) Consulta à empresa J.S.GOMES, LDA, por se entender ser uma empresa 

adequada para este tipo de trabalho, cujo limite financeiro no triénio não foi atingido e ter 



 

  

mostrado disponibilidade para a intervenção. ---------------------------------------------------------------- 

 6) A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente convite e 

caderno de encargos e projeto de execução; ----------------------------------------------------------------- 

 7) Seja autorizado por V.ª Ex.ª, a abertura de um procedimento por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra. ------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e as 

peças do procedimento da empreitada em epígrafe, bem como autorizar a abertura de 

procedimento de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – APOIO TÉCNICO: - dos Serviços a solicitar que 

dando cumprimento ao disposto no nº 10 do artº 75º, da Lei nº 66 – B/2012, de 31 de 

Dezembro, a solicitar a emissão de parecer prévio vinculativo tendo em vista a realização de 

um contrato de aquisição de serviços para o acompanhamento técnico de alteração de 

Planos Municipais de Ordenamento do Território do Concelho de Arcos de Valdevez. ------------ 

 Mais informam que se trata da aquisição de serviços para o acompanhamento 

técnico de alteração de Planos Municipais de Ordenamento do Território do Concelho de 

Arcos de Valdevez, para o município, relativamente à verificação do disposto no nº 4 do artº 

35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alteradas pela Leis nºs 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 e 64-B/2011, de 30 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) Em anexo à presente informação a declaração de cabimento orçamental emitida 

em 23 de Setembro de 2013 na informação ____2013; --------------------------------------------------- 

c) A escolha do procedimento de ajuste directo 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 e de ainda se poder proceder à escolha da entidade a convidar bem 

como a entidade a convidar ter tido ao longo do ultimo triénio um desempenho considerado 

muito adequado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 d) Relativamente ao cumprimento do n.º 1 do já citado artigo 75.º constata-se que o 



 

  

contrato a celebrar não se enquadra porque não se trata de renovação nem de celebração de 

contrato com idêntico objecto e, ou contraparte pelo que não se aplica o disposto no art. 27.º 

da já citada Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro. -------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo ao 

presente procedimento de contratação, bem como autorizar a abertura de 

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

CONTA FINAL – CENTRO DE MEIOS AEREOS: - dos Serviços a apresentar a 

conta final respeitante à obra em epígrafe, no valor de catorze mil oitocentos e vinte e seis 

euros e trinta e oito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final. ------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra “Reparação das Células do Reservatório de Faquelo”, 

no valor de quarenta e três mil e cinquenta e um euros e sessenta e três cêntimos. -------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final. ------------------------- 

 LOTEAMENTO DE VALVERDE E INFRAESTRUTURAS BASICAS AO LOTE 48: - 

dos Serviços a apresentar o auto de recepção provisória da obra em epígrafe. -------------------- 

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

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

 CENTRO DE MEIOS AEREOS – BENEFICIAÇÃO DE HELIPISTA: dos Serviços a 

apresentar o auto de recepção provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma Pedreira da 

Franqueira, Ldª.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 EXPEDIENTE: - da Atlântica – Associação Florestal dos Vales do Minho, Coura, 

Ancora, Vez e Lima, a informar dos valores orçamentados resultantes do Incêndio Florestal 

(26.08.2013) ocorrido na freguesia de Sá deste concelho, no valor de trinta e sete mil euros. - 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, incumbir o Vereador Martinho Araújo 

de apurar junto daquela Associação quais os custos efectivos que a mesma não tem 

possibilidade de suportar, tendo em vista a eventual atribuição de apoio municipal para 

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

 - da CIM Alto Minho a apresentar o valor relativo ao montante das comparticipações 

relativas ao projecto “E-Compras E–Arquivos, que entre outros teve como objectivo a 



 

  

informatização dos arquivos/bibliotecas municipais e o co-financiamento das plataformas 

electrónicas de compras públicas dos municípios, cujo montante por município é de cinco mil 

setecentos e dezanove euros e cinquenta cêntimos, pelo que solicitam a respectiva 

transferência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

respectivo pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MERCADO MUNICIPAL: de Vitoria Cerqueira Barbosa e Maria da Assunção 

Fernandes da Silva, a solicitar a troca das lojas nºs 11 e 12 do Mercado Municipal pela loja 

nº 15, com a informação favorável do Vereador do Pelouro. --------------------------------------------- 

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

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

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

 P-PC – 88/2000  –   LICENCIAMENTO  DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA EDIFICÍO 

CANTINHO DO ALEGRE – CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA: - Presente o requerimento 

apresentado pelo Centro Paroquial e Social de Guilhadeses a solicitar ao licenciamento da 

operação urbanística de construção de uma edificação denominada Cantinho do Alegre, 

destinada à instalação de Creche/Jardim de Infância, no lugar de Igreja, freguesia de 

Guilhadeses. Os Serviços Municipais informam que a pretensão mereceu parecer favorável 

das entidades externas consultadas, nos termos da legislação aplicável, insere-se em prédio 

localizado no PDM -  Ordenamento  em   solo urbano -  aglomerado estruturante, quanto às  

Condicionantes em   -  Zona de Sensibilidade Acústica -  Zonas Mistas e de  Infraestruturas - 

Rede de Esgotos ; Rede Rodoviária Nacional (EN), enquadrável nas disposições previstas 

nos art.ºs 53.º, 54.º e 59.ª do RPDM, pelo que e uma vez que se trata de uma obra de 

interesse público municipal, conforme deliberação da Assembleia Municipal, de 11 de 

Setembro de 2013, será de admitir a solução de 3 pisos e cércea proposta, nos termos do 

disposto no n.º 4 do citado art.º 59.º, e de aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 

disposto no art.º 20.º do RJUE. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento da presente 

operação urbanística, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------------- 

 P-PC – 147/2007  –  LICENCIAMENTO  DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA EDIFICÍO: 



 

  

- Presente o requerimento apresentado pelo Centro Paroquial e Social de Guilhadeses a 

solicitar ao licenciamento da operação urbanística de construção de uma edificação 

destinada à instalação de um equipamento social de ATL – Actividades de Tempos 

Livres/Interage e de um Serviço Domiciliário/SAD, no lugar de Igreja, freguesia de 

Guilhadeses. Os Serviços Municipais informam que a pretensão mereceu parecer favorável 

das entidades externas consultadas, nos termos da legislação aplicável, insere-se em prédio 

localizado no PDM -  Ordenamento  em   solo urbano -  aglomerado estruturante, quanto às  

Condicionantes em   -  Zona de Sensibilidade Acústica -  Zonas Mistas e de  Infraestruturas - 

Rede de Esgotos ; Rede Rodoviária Nacional (EN), enquadrável nas disposições previstas 

nos art.ºs 53.º, 54.º e 59.ª do RPDM, sendo de aprovar o projeto de arquitetura, nos termos 

do disposto no art.º 20.º do RJUE. ------------------------------------------------------------------------------ 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento da presente 

operação urbanística, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------------- 

 ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: - de Maria Isabel de Sousa 

Cerqueira, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento 

comercial sito na Prova – Paçô, deste concelho, das 02 às 04 horas. --------------------------------- 

 Os Serviços informam que foram solicitados os pareceres às Entidades previstas no 

artigo 5º/1 do R. H.F.E.V.P.P.S. Mais informamos que a Junta de Freguesia emitiu parecer 

favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento requerido, de 

acordo com a informação dos Serviços, e tendo em conta o parecer favorável da Junta 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BOLSAS DE ESTUDO 2012/2013: - Pelo Vereador do Pelouro foi apresentada a 

seguinte proposta de atribuição dos apoios relativos às bolsas de estudo do ensino superior 

para o ano lectivo de 2012/2013: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Candidatos Valor Mensal 

Ana Sofia de Amorim Pereira Gomes 50,00 

Bruno Maurício Fernandes da Silva 57,50 

Bruno Soares Dantas 65,00 



 

  

Cátia Filomena Quintas Pinto 57,50 

Diana Silva Pereira 65,00 

Diana Patrícia Figueiras Costa 75,00 

Fábio Manuel Barros e Silva 65,00 

Inês Sofia de Caldas Marinho 57,50 

Ivo Daniel Amorim Fernandes 65,00 

João Alexandre Costa Oliveira 50,00 

Magno Josué Alves Campos 50,00 

Marta Daniela Dias Alves 75,00 

Patrícia da Cunha Rodrigues 57,50 

Paulo Nuno Ribeiro Aguiam 50,00 

Rafaela da Silva Pereira 65,00 

Romão Paulo Amorim Fernandes Araújo 50,00 

Suse Cláudia Alves da Rocha 75,00 

Tiago Barros Gomes 50,00 

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

atribuição das Bolsas de Estudo, de acordo com o respectivo Regulamento. --------------- 

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

encerrou a reunião eram dezanove horas. -------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 


