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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 OUTUBRO DE 2013 

  Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas dezasseis 

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

Município, sob a presidência do Doutor João Manuel do Amaral Esteves, reuniu-se a Câmara 

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

Fernando Pereira Cabodeira, Belmira Margarida Torres Reis, Olegário Gomes Gonçalves, 

José Albano Domingues e Fernando João Fernandes Fonseca, servindo de secretário, o 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Faustino Gomes Soares. ----------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - INTERVENÇÕES: Usou da palavra o 

Vereador Fernando Cabodeira que fez a apresentação de um requerimento dos Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista, a solicitar informações sobre a situação financeira da Câmara 

Municipal, quais as dívidas do Município e respectivas origens, e quais os encargos mensais 

com a mesma; e sobre quem são os actuais dirigentes da In.Cubo e outras pessoas que 

prestam serviços à mesma, e quais as verbas transferidas pela Câmara e outros associados 

desde a sua constituição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Os mesmos Vereadores apresentaram uma Declaração relativa à proposta de 

atribuição de pelouros aos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, considerando ridícula e 

mesmo indigna a atribuição de pelouro denominado de “Recursos Hídricos” ao Vereador 

Fernando Cabodeira e o pelouro da “Justiça” ao Vereador José Albano Domingues, 

declarando que irão assumir o estatuto de oposição construtiva, honesta, coerente e 

responsável, que promova uma gestão mais transparente e mais virada para as pessoas, não 

aceitando os pelouros propostos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 - De seguida interveio o Vereador Fernando Fonseca que apresentou declaração 

escrita relativamente à proposta de atribuição de pelouros, entendo que a mesma está 

inviabilizada à partida e sem condições de ter sucesso pela falta de um enquadramento 

estrutural, pelo que não há condições para aceitar a atribuição do pelouro do 

“emparcelamento” por parte do vereador do CDS-PP. ----------------------------------------------------- 

 - O mesmo Vereador apresentou um pedido de informação sobre a designada casa 
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da família “Ribeiro da Fonte”, sita em S. Bento, na qual ocorreu um incêndio na semana 

passada, se a mesma casa já foi inventariada dado o interesse arquitectónico que revela e 

que medidas preventivas irão ser tomadas para evitar a ocorrência de incêndio e de forma a 

cumprir a legislação sobre incêndios. --------------------------------------------------------------------------- 

 - Apresentou, por último, uma proposta no sentido de que a Câmara Municipal tome 

de imediato as iniciativas para se proceder à pavimentação dos arruamentos do Centro de 

Saúde, e para a limpeza do matagal na zona envolvente. ------------------------------------------------ 

 - Pela Presidência foi informado que, nos termos das disposições do Regimento 

aprovado na primeira reunião deste executivo, a presente proposta seria admitida e 

agendada para a próxima reunião ordinária. ------------------------------------------------------------------ 

 De seguida a Presidência usou da palavra para dizer que lamentava o facto de os 

senhores Vereadores não terem aceitado os pelouros propostos. -------------------------------------- 

 INFORMAÇÕES: - A Presidência deu conhecimento à Câmara dos seguintes 

assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Que no passado sábado esteve no aniversário dos 30 anos da TURIHAB; ------------- 

 - Que, na terça-feira, dia 29 de Outubro, iria decorrer a instalação do conselho 

intermunicipal da CIM Alto Minho; ------------------------------------------------------------------------------- 

 - Que na quarta-feira, dia 30 de Outubro, pelas 17h30, se realizaria na Casa das 

Artes, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal; --------------------------------------------- 

 - Que, na próxima quinta-feira, pelas 17h00, decorreria a eleição dos órgãos sociais 

da Cooperativa Epralima; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Que, na próxima semana iria ter uma reunião com o Ministro do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia e a ANMP sobre o Plano estratégico para os resíduos 

sólidos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Por último informou que no próximo dia 8 de Novembro, às 17h30, haverá uma 

reunião da CIM Alto Minho com o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 

Rural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia vinte e três, do mês corrente, que eram de um milhão cento e setenta e 

quatro mil novecentos e sessenta e cinco euros de operações orçamentais, e de oitocentos e 
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quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e seis cêntimos de operações 

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

 COMPLEXO DESPORTIVO DE GUILHADESES – MINUTA DO CONTRATO: - 

Presente a minuta do contrato administrativo da empreitada relativa à obra “ Reparação e 

Beneficiação de Espaços Desportivos e de Lazer – Complexo Desportivo de Guilhadeses”, 

adjudicado à empresa Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª, no valor de quinhentos e 

quarenta e dois mil cento e quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos. ----------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com os votos de abstenção dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a minuta do contrato, nos 

termos do disposto no nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez 

que se mostra prestada a caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------- 

 Os referidos Vereadores declararam abster-se na Ordem de Trabalhos 

relativamente a este assunto e outros a apreciar nesta reunião, uma vez que 

requereram a consulta dos processos em causa, tendo em vista um melhor estudo dos 

mesmos, consulta essa que não lhes foi facultada. ---------------------------------------------------- 

  Mais declararam que, relativamente aos restantes assuntos, que transitavam do 

anterior executivo, se abstinham igualmente, uma vez que não tinham qualquer 

participação nos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------  

  DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CAMINHO DA GUIA – JOLDA (SÃO PAIO): - 

do Presidente da Câmara a informar a Câmara de que aprovou uma peça desenhada, no 

âmbito do pedido de esclarecimentos relativos às empreitadas em epígrafe, pelo que 

submete a ratificação do executivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, ratificar a decisão do Presidente da 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PORTAS DO MEZIO – ESTACIONAMENTO PARA LIGEIROS: - dos Serviços a 

apresentar o auto de receção definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma Betominho – 

Sociedade de Construções, SA. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia terminou em 16.09.2013; ----------------- 

 O auto de receção definitiva da mesma foi elaborado em 27.09.2013; --------------------- 
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 Foi prestada caução no valor de sete mil quatrocentos e quarenta e um euros e trinta 

cêntimos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de trezentos e treze euros e noventa e dois 

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 artº 229º do D.L. nº 59/99, de 2 de 

março, feita a receção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva; ------------------------------ 

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

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a receção definitiva de 

empreitada em epígrafe, bem como a restituição ao empreiteiro das importâncias 

retidas a título de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o 

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

 REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS – ZONA C2 – RUA E 

ESTADIAS DO LUGAR DE CIMA – SISTELO: - dos Serviços a apresentar o auto de 

receção definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma Campos Silva, SA. --------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia terminou em 18.09.2013; ----------------- 

 O auto de receção definitiva da mesma foi elaborado em 01.10.2013; --------------------- 

 Foi prestada caução no valor de seis mil e trinta e sete euros e sessenta e nove 

cêntimos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de seis mil quinhentos e oitenta e quatro 

euros e vinte cêntimos, respeitantes à revisão de preços, tendo sido autorizada a liberação de 

90% em reunião de 22.10.2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 De acordo com o estipulado na alínea 1) do artº 229º do D.L. Nº 59/99, de 2 de 
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março, feita a receção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva; ------------------------------ 

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

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a receção definitiva de 

empreitada em epígrafe, bem como a restituição ao empreiteiro das importâncias 

retidas a título de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o 

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

BLOCO XXXII – PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A CABANAS -SABADIM – 2ª 

FASE: - dos Serviços a apresentar o auto de receção definitiva da obra em epígrafe, 

adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª. ----------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia terminou em 09.07.2013; ----------------- 

 O auto de receção definitiva da mesma foi elaborado em 27.09.2013; --------------------- 

 Foi prestada caução no valor de quatro mil quinhentos e vinte e seis euros e setenta 

e cinco cêntimos e garantia bancária no valor de três mil euros e trinta e sete cêntimos; -------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor total de trezentos e sessenta e nove euros e 

setenta e três 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 artº 229º do D.L. Nº 59/99, de 2 de 

março, feita a receção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva; ------------------------------ 

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

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 
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Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a receção definitiva de 

empreitada em epígrafe, bem como a restituição ao empreiteiro das importâncias 

retidas a título de reforço de caução e, ainda, promover, pela forma própria, o 

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

 BLOCO XXXVI – CAMINHO AGRICOLA DE MORILHÕES – ARCOS (S. PAIO) – 2ª 

FASE: - dos Serviços a apresentar o auto de receção definitiva da obra em epígrafe, 

adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª. ----------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia terminou em 12.08.2013; ----------------- 

 O auto de receção definitiva da mesma foi elaborado em 27.09.2013; --------------------- 

 Foi prestada caução no valor de cento e trinta e sete euros e setenta e dois cêntimos, 

garantia bancária no valor de dois mil e trinta e nove euros e noventa cêntimos e no valor de 

dois mil quinhentos e cinquenta e oito euros e setenta e nove cêntimos. ----------------------------- 

 Mais informam que os montantes retidos para reforço de caução prestada foram 

substituídos por garantia bancária. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

março, feita a receção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva; ------------------------------ 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a receção definitiva da 

empreitada em epígrafe, bem como promover, pela forma própria, o cancelamento das 

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

 PONTE SOBRE O RIO VEZ, ACESSOS E LIGAÇÃO Á E.N.202 – GIELA – 

LIGAÇÃO DA FUTURA PONTE SOBRE O RIO VEZ E LIGAÇÃO À E.N. 202 – GIELA: - dos 

Serviços a apresentar o auto de receção definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma 

Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia terminou em 09.07.2013; ----------------- 

 O auto de receção definitiva da mesma foi elaborado em 27.09.2013; --------------------- 
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 Foi prestada caução no valor de trinta e um mil oitocentos e oitenta e quatro euros e 

dezanove cêntimos, garantia bancária no valor de dois mil novecentos e noventa e três euros 

e setenta e seis cêntimos e no valor de trinta e seis mil novecentos e sessenta e quatro euros 

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

 Mais informam que os montantes retidos para reforço de caução prestada foram 

substituídos por garantia bancária, conforme deliberação da Câmara de 30.04.2012. ------------ 

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

março, feita a receção 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. --------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto de receção definitiva; ------------------------------ 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a receção definitiva de 

empreitada em epígrafe, bem como promover, pela forma própria, o cancelamento das 

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

 ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO A LAVANDARIA NO ESTADIO MUNICIPAL: - dos 

Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma 

Obrecol – Obras e Construções, SA. --------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina em 29.01.2015; ------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 29.01.2010; --------------------------------------- 

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

de mil cento e doze euros e quarenta e oito cêntimos. ---------------------------------------------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada nenhuma restituição é 

devida ao empreiteiro relativa a retenções para reforço da garantia prestada. ---------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.10.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. ---- 

 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

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

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

 Assim, sugerem a homologação do auto e a liberação da caução. -------------------------- 
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 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS – ARRANJOS EXTERIORES: - dos 

Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à firma 

Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA. --------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina em 03.10.2021; 03.10.2016 e 

03.10.2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 03.10.2011; ---------------------------------------- 

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

de quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos e 

garantia bancária no valor de quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e 

vinte e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor de mil seiscentos e setenta e um euros e quarenta 

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

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

 A vistoria da obra foi realizada em 19.03.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. ---- 

 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

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

autorizada a liberação das cauções até 30% do seu montante. ----------------------------------------- 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 REABILITAÇÃO CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE AMEVADA – VILELA DE LAGES – 

CABANA MAIOR: - dos Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à obra em 
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epígrafe, adjudicada à firma Campos Silva, SA. ------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina em 28.07.2016. ------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 28.07.2011; ---------------------------------------- 

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

de três mil seiscentos e noventa e sete euros e vinte e sete cêntimos. ------------------------------- 

 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 

para reforço da garantia prestada no valor de três mil quatrocentos e noventa euros e setenta 

e três cêntimos o qual pode ser restituído ao empreiteiro caso este tenha cumprido todas as 

suas obrigações contratuais, dos três mil quatrocentos e noventa euros e setenta e três 

cêntimos retidos já foram restituídos ao empreiteiro 30% no valor de mil e quarenta e sete 

euros e vinte e dois cêntimos no âmbito da vistoria anterior. --------------------------------------------- 

 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

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

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

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 ABERTURA DE VALA PARA INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS E DE 

TELECOMUNICAÇÕES: - dos Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à obra 

em epígrafe, adjudicada à firma Obrecol – Obras & Construções, SA. -------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina 23.09.2014. ----------------------- 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 23.09.2009; --------------------------------------- 

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

de mil e novecentos euros tendo sido autorizada a liberação de 75% em reunião de 

22.10.2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 03.10.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. ---- 

 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. Nº 190/2012 de 22 de agosto, pode ser 
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autorizada a liberação das cauções até 90% do seu montante. ----------------------------------------- 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 MANUTENÇÃO DE PASSADIÇOS SOBRE O TANQUE DA PISCINA MUNICIPAL: - 

dos Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à empreitada em epígrafe, 

adjudicada à firma Obrecol – Obras & Construções, SA. ------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina em 30.01.2014. ------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 30.01.2009; --------------------------------------- 

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

de dois mil cento e sessenta e dois euros e dez cêntimos. ----------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.10.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. ---- 

 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

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

autorizada a liberação das cauções até 90% do seu montante. ----------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto e a libertação da caução. ------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 PISCINA MUNICIPAL – IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAVA-PÉS E ESPELHO DE 

ÁGUA: - dos Serviços a solicitar a liberação da caução, respeitante à obra em epígrafe, 

adjudicada à firma Obrecol – Obras & Construções, SA. ------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que o prazo da garantia termina em 29.01.2015. ------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 29.01.2010; --------------------------------------- 

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

de mil seiscentos e três euros e doze cêntimos. ------------------------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.10.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. ---- 
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 A mesma concluiu que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade do 

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

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

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem 

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

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

 CENTRO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS – ARRANJOS EXTERIORES: - dos 

Serviços a apresentar a conta final definitiva respeitante à empreitada em epígrafe, no valor 

de oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois euros e vinte e cinco 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a conta final da empreitada. --- 

 RELATORIO FINAL – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO – 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E.B. 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ – EDIFICIO 

POLIVALENTE E EDIFICIOS ESCOLARES: - Presente o relatório final respeitante à 

adjudicação do fornecimento em epígrafe, na qual foi presente a proposta apresentada por 

Luís Avelino da Silva Coutinho Ramos, pelo valor de vinte e nove mil novecentos e cinquenta 

euros, mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma 

Luís Avelino da Silva Coutinho Ramos, pelo valor de vinte e nove mil novecentos e cinquenta 

euros, a que acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, 

dispensa-se audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a aquisição do projeto em 

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

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

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “TRABALHOS NA PARCELA 18 DA E.N. 101”, 

relativamente à adjudicação da empreitada em epígrafe, na qual foi presente a proposta 

apresentada por Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, pelo valor de doze mil quatrocentos e 

treze euros e setenta cêntimos, mais IVA. --------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, pelo valor de doze mil quatrocentos e treze euros e 

setenta cêntimos, a que acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º 

do CCP, dispensa-se audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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

 - Idem, respeitante à obra de “ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO – 

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS”, 

relativamente à adjudicação do fornecimento em epígrafe, na qual foi presente a proposta 

apresentada por José Ferraz & Associados – Serviço de Engª e Consultadoria, pelo valor de 

vinte e três mil novecentos e noventa euros, mais IVA. ---------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

José Ferraz & Associados, pelo valor de vinte e três mil novecentos e noventa euros, a que 

acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se 
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audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a aquisição do projeto em 

epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação 

dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “REFORÇO DE INFRAESTRUTURAS DE 

ELETRICIDADE NA ÁREA URBANA”, relativamente à adjudicação da empreitada em 

epígrafe, na qual foi presente a proposta apresentada por Monteadriano – Engª e 

Construção, SA, pelo valor de sessenta mil trezentos e setenta e cinco euros e oitenta e sete 

cêntimos, mais IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma 

Monteadriano – Engª e Construção, SA, pelo valor de sessenta mil trezentos e setenta e 

cinco euros e oitenta e sete cêntimos, mais IVA, a que acresce o IVA à taxa legal, pelo que 

nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se audiência prévia. ------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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

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

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

URBANOS – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS”, na qual foi presente a 

proposta apresentada por Terra & Pedra – Terraplanagens, Ldª, pelo valor de cinquenta e 
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sete mil quatrocentos e noventa e três euros, mais IVA. -------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

Terra & Pedra, pelo valor de cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e três euros, mais 

IVA, a que acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, 

dispensa-se audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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

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

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “ TRABALHOS DE REABILITAÇÃO NO EDIFICIO DA 

OFICINA TEMÁTICA – PORTA DO MEZIO”, na qual foi presente a proposta apresentada por 

Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, pelo valor de seis mil quinhentos e setenta e um euros, 

mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, pelo valor de seis mil quinhentos e setenta e um euros, 

mais IVA, a que acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, 

dispensa-se audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira, José Albano Domingues e Fernando Fonseca, adjudicar a 

empreitada em epígrafe ao concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a 

presente informação dos serviços. -------------------------------------------------------------------------- 
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 - Idem, respeitante à obra de “REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO 

DE VIAS MUNICIPAIS – CORREÇÃO DE TRAÇADOS E PAVIMENTAÇÕES EM 

CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS – SÃO JORGE, GRADE, OLIVEIRA, PROZELO E 

ALVORA” na qual foi presente a proposta apresentada por J. S. Gomes, Ldª, pelo valor de 

noventa e sete mil e cem euros, mais IVA. -------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

J. S. Gomes, Ldª, pelo valor de noventa e sete mil e cem euros, mais IVA, a que acresce o 

IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se audiência 

prévia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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

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

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA OSVALDO GOMES E 

A E. N. 202 – PONTE DO OUTEIRO”, na qual foi presente a proposta apresentada por José 

Ferraz & Associados, no valor de catorze mil novecentos e noventa euros, mais IVA. ------------ 

 Os Serviços informam que tendo em consideração que a proposta apresentada não 

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

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

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma, 

José Ferraz & Associados, pelo valor de catorze mil novecentos e noventa euros, mais IVA, a 

que acresce o IVA à taxa legal, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se 

audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 
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Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a presente informação dos 

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

 REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY – CONSTRUÇÃO DE BANCADAS: - 

Presente o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual os Serviços concluem que 

em face da ordenação das propostas considerando a classificação obtida face à exaustiva 

apreciação de todos os fatores de ponderação que foram objeto de análise pelo júri do 

procedimento, deliberou propor a intenção de adjudicação da empreitada à firma Predilethes 

– Construções, Ldª, pelo valor de trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e 

cinco euros e noventa e nove cêntimos, mais IVA. ---------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

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

 EXECUÇÃO DE MUROS E DRENAGENS NO C. M. 1304: - Presente o auto de 

receção provisória da obra em epígrafe, adjudicado à firma Manuel da Silva Pereira & Filhos, 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto. --------------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra “REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 

VIAS MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE – SABADIM, EIRAS E 

GIELA”, adjudicado à firma SRB – Construções, Ldª. ----------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto. --------------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra de “ PORTAS DO MEZIO – PISCINA EXTERIOR”, 

adjudicado à firma J. S. Gomes, Ldª. --------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto. --------------------------------- 

 EXPEDIENTE: - da Confraria do Vinho Verde a informar que foram nomeados 

como responsáveis concelhios da Confraria do Vinho Verde o Dr. Eduardo Francisco Brandão 

Machado Cruz e Dr. Adelino Carlos Vilela Pereira Portela. ----------------------------------------------- 
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 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 - do Ministério da Saúde, a enviar para parecer o mapa de turnos das farmácias do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. ------------------------ 

- da Guarda Nacional Republicana,  a solicitar a cedência do pavilhão municipal, a 

título gratuito, preferencialmente às quartas-feiras das 18 às 19 horas. ------------------------------ 

 O Responsável dos Serviços informa que existe disponibilidade para o horário 

indicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência solicitada, de 

acordo coma informação do senhor Vereador do Pelouro. ------------------------------------------ 

 - da Medidata- Net – Sistemas de Informação para a Autarquia, a informar que o 

contrato de manutenção SIGMA renova-se para o dia 14 de dezembro e sofrerá um 

agravamento de 2,8% correspondente à taxa de inflação, passando para mil duzentos e 

sessenta e cinco mil e cinquenta e três cêntimos. ----------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da divisão informam que o presente contrato refere-se ao software para 

a gestão das empreitadas de obras públicas municipais, tratando-se de uma aplicação 

indispensável para os Serviços, pelo que sugerem a sua renovação. --------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira, José Albano Domingues e Fernando Fonseca, autorizar a 

renovação do contrato em referência, de acordo com a informação dos Serviços. -------- 

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

 PROCESSO Nº 5/1999 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO: - de Alfredo Castro 

Gonçalves, a solicitar vistoria ao loteamento sito em Rochina – Giela. ------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que o pedido de receção das obras de urbanização 

não reúne condições de aprovação, uma vez que após a receção provisória da obra foram 

realizados trabalhos de abertura de valas, na área verde e passeios, junto do lote 3, que não 

se encontram devidamente executados, não assegurando o local as condições mínimas de 

segurança para peões. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deverá ser concedido um prazo para o exercício do direito a audiência prévia, nos 

termos dos art.º 101 e seguintes do CPA. --------------------------------------------------------------------- 
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 - A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, adotar o seguinte projeto de decisão: 

“Indeferir o presente pedido de receção definitiva, atendendo à informação dos 

serviços de que foram realizados trabalhos após a receção provisória, que não se 

encontram devidamente executados”. ---------------------------------------------------------------------- 

 Mais foi deliberado proceder à audiência prévia do requerente, nos termos do 

disposto nos artigos 101º e seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, 

concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis para o efeito. -------------------------------------------- 

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

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

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

minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 57º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

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


