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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 NOVEMBRO DE 2013 

  Aos onze dias do mês de Novembro 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 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 DA VEREAÇÃO: - Usou 

da palavra o Vereador Fernando Cabodeira que se referiu a uma carta recebida das Juntas 

de Freguesia de Jolda (S. Paio), Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, relativamente à obra do 

Caminho da Guia – Jolda (S. Paio), no sentido de saber perante os factos relatados e a 

tomada de posição das três freguesias, de que a obra aquela obra, no valor de cento e dez 

mil euros não serve praticamente ninguém, ainda mais num momento de crise social, 

financeira e económica, sendo inusitada, não fazendo qualquer sentido, se a Câmara poderia 

fazer alguma coisa para a substituir por outras mais importantes para aquelas freguesias. ----- 

 A Presidência informou que a obra em causa tinha o procedimento em curso, 

decorrendo o prazo para apresentação de propostas, pelo que teria de ser devidamente 

analisada a possibilidade de anulação do procedimento de contratação. ---------------------------- 

 - O Vereador José Albano Domingues leu uma Declaração dos Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista relativa ao assunto constante da Ordem do Dia da última reunião, 

sobre a cedência do pavilhão municipal, a título gratuito, à Guarda Nacional Republicana, que 

aqui se dá como reproduzida e fica a fazer parte integrante desta acta como Anexo 1. Referiu 

ainda que entendiam que as declarações produzidas deveriam ficar a constar da ata. ----------- 

 - Interveio de seguida o Vereador Fernando Cabodeira que leu um documento em 

que os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista pretendem que lhes seja prestado um 

conjunto de informações, que fica arquivado com Anexo 2. ---------------------------------------------- 
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 Pela Presidência foram dadas as respectivas informações. ----------------------------------- 

 - O Vereador Fernando Fonseca fez uma referência às notícias sobre acções 

criminosas a que não estamos habituados no nosso concelho, nomeadamente, sobre o rapto 

do médico António Veloso, tendo questionado até que ponto a Câmara Municipal podia junto 

das autoridades competentes influenciar o controlo e referenciação das pessoas. ---------------- 

 - O mesmo Vereador fez a entrega de um requerimento (Anexo 3), a solicitar 

informação escrita sobre contratos de arrendamento em que o Município é arrendatário, 

contratos de locação e contratos de prestação de serviços. --------------------------------------------- 

 Solicitou ainda a emissão de parecer jurídico sobre se as propostas apresentadas 

pelos membros da Câmara poderiam ser votadas na própria reunião ou se teriam que ser 

agendadas para o efeito para a reunião seguinte. ---------------------------------------------------------- 

 INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: - A Presidência deu conhecimento à Câmara 

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

 - De que foi dada indicação do nome do Presidente da Câmara como representante 

do Município na Parque Nacional Peneda-Gerês; ----------------------------------------------------------- 

 - De que a Câmara recebeu já a Adenda ao protocolo de Cedência do edifício do 

Quartel da GNR de Arcos de Valdevez, outorgada com a Direcção-Geral de Infra-estruturas e 

Equipamentos do Ministério da Administração Interna, e devidamente homologada pelo 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna; ----------------------------------- 

 - Da obtenção do Visto do Tribunal de Contas, na passada sexta-feira, no contrato de 

empreitada de requalificação do edifício do Destacamento da GNR de Arcos de Valdevez, 

pelo que poderia promover-se a consignação da obra, para dar início aos trabalhos; ------------ 

 - De que, hoje mesmo, a Câmara apresentou um conjunto de candidaturas a fundos 

comunitários para o financiamento de obras municipais, destacando a segunda fase da 

ECOVIA, cuja abertura de procedimento de concurso público e correlativa adjudicação havia 

decidido, condicionada à obtenção de co-financiamento comunitário, bem como do apoio 

dado a candidaturas da ARDAL e de Fábricas da Igreja; -------------------------------------------------- 

 - De recepção na passada quinta-feira, do Consulado no Porto da Republica 
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Bolivariana da Venezuela, em Arcos de Valdevez, para colocar uma oferenda floral junto à 

estátua de Simón Bolivar localizada na Rua Dr. António Pimenta Ribeiro; --------------------------- 

  - Deu conta à Câmara da posição do Município que, no âmbito da consulta pública, 

que decorreu até ao dia 7 do corrente, remeteu à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, relativamente ao projecto de Decreto–Lei sobre o Regime de Organização e 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais, posição esta igualmente transmitida ao Ministério da 

Justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara tomou conhecimento e deu a sua concordância à posição 

transmitida, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

 - Pelo Vereador do Pelouro, Hélder Barros, foi feita a entrega à Câmara do relatório 

sobre a situação financeira do Município e dadas as devidas explicitações dos valores 

constantes do mesmo, na sequência do pedido formulado pelos Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Foram ainda apresentados à Câmara os projectos relativos às obras de 

Requalificação do Destacamento da GNR de Arcos de Valdevez, que aguarda a consignação 

dos trabalhos, e da segunda fase das Ecovias do Alto Minho, em fase de abertura de 

procedimento de concurso público, que prevê a ligação entre a ponte de Vilela e Sistelo, ao 

longo do Rio Vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acata da reunião ordinária de 28 de Outubro, findo. -------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia cinco, do mês corrente, que eram de novecentos e oitenta e um mil 

novecentos e trinta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos de operações orçamentais, e 

de novecentos e um mil quinhentos e sessenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos de 

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

 AUXÍLIO ECONÓMICOS - PROTOCOLO: - Presente o protocolo a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas de Valdevez, prevendo a transferência da verba de doze mil 

trezentos e oitenta e oito euros, destinada aos auxílios económicos para aquisição de livros e 
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material escolar para os alunos do 1º ciclo do ensino básico que beneficiam de escalão A e B.  

 - Apreciado o assunto e dadas explicações pela Vereadora do Pelouro da 

Educação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo. ---------- 

 Pelos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi apresentada recomendação, que 

aqui se dá como reproduzida e fica a integrar esta acta, como Anexo 4, no sentido de, em 

parceria com o Agrupamento de Escolas e como envolvimento da Associação de Estudantes, 

da Associação de Pais e da ACIAB, ser feita a atribuição gratuita dos manuais escolares e 

material escolar aos alunos até ao 9º ano; e distribuição de fruta gratuitamente a todos os 

alunos do pré-primário e do primeiro ciclo das escolas públicas, e apoio ao fornecimento de 

pequeno-almoço e lanche, a partir de Janeiro de 2014. --------------------------------------------------- 

 RATIFICAÇÃO: - do Senhor Presidente a informar que despachou no sentido de 

proceder à transferência da verba de dez mil euros, destinada à EPRALIMA – Escola 

Profissional do Alto Lima relativa à prestação do mês de Outubro por conta do acordo de 

comparticipação dos empréstimos para remodelação do edifício da EPRALIMA, pelo que 

submete o mesmo a ratificação do executivo. ---------------------------------------------------------------- 

 - Idem, do valor de mil seiscentos e cinquenta euros para a EPRALIMA, relativa à 

prestação do mês de Outubro, por conta do empréstimo para aquisição de equipamento de 

cozinha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira, José Albano Domingues e Fernando Fonseca, ratificar os presentes 

despachos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Vereador Fernando Fonseca apresentou a seguinte declaração de voto: -------------- 

 “Após solicitação do vereador do CDS/PP, para que fosse apresentado o contrato 

estabelecido entre a Epralima e a Câmara Municipal, bem como o contrato de empréstimo 

com o banco financiador, não tendo os mesmos sido apresentados, o vereador do CDS/PP, 

declara não estar suficientemente esclarecido, para votar em consciência, pelo que se 

obstem na presente votação”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS -  ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 
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EXECUÇÃO – REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL: - dos Serviços a 

apresentar o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual concorreu a firma Neto 

Pereira, Unipessoal, Ldª, no valor de trinta e dois mil e quinhentos euros. --------------------------- 

 Os Serviços 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 Neto Pereira 

Unipessoal, Ldª pelo valor de trinta e dois mil e quinhentos euros, pelo que nos termos do nº 

2 do artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a aquisição dos serviços em epígrafe 

ao concorrente e pelo valor indicado na informação dos Serviços. ------------------------------ 

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

2 do artigo98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar a 

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

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção se devia ao facto de se 

tratar de assunto que vem já do mandato anterior, e no qual não tiveram qualquer 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à “REVISÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – 

REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO CINE-TEATRO ALAMEDA PARA 

CENTRO DE ARTES E ESPECTACULOS”, na qual concorreu a firma José Ferraz & 

Associados, Ldª, pelo valor de vinte e quatro mil quatrocentos e noventa euros. ------------------ 

 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 da 

Contratação Pública, aprovado pelo D.L. Nº 18/2008 de 29 de Janeiro, a adjudicação à firma 

José Ferraz & Associados, Ldª, pelo valor de vinte e quatro mil quatrocentos e noventa euros.  

 Assim, tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de 
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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 José Ferraz & 

Associados, Ldª, pelo valor de vinte e quatro mil quatrocentos e noventa euros, pelo que nos 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a aquisição dos serviços em epígrafe 

ao concorrente e pelo valor indicado na informação dos Serviços. ------------------------------ 

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

2 do artigo98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que não há lugar a 

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

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção se devia a ao facto de se 

tratar de assunto que vem já do mandato anterior, e no qual não tiveram qualquer 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PONTE SOBRE O RIO VEZ A NORTE DO CONCELHO – NOVA TRAVESSIA DO 

RIO VEZ ENTRE AS FREGUESIAS DE VILELA E ABOIM DAS CHOÇAS: - dos Serviços a 

informar que a empresa Obrecol – Obras & Construções, SA, adjudicatária da obra em 

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

de garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias. ---------------------------------------- 

 Mais informam que o prazo da garantia da obra terminou em 09.07.2013; --------------- 

 O auto de recepção da obra foi elaborado em 24.09.2013; ------------------------------------ 

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

de cinquenta e um mil oitocentos e noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos, outra 

no valor de vinte e cinco mil euros e outra no valor de e sete mil euros tendo sido autorizada 

a liberação de 90% em reunião de 26.11.2012. -------------------------------------------------------------- 

 Informam ainda que relativamente à presente empreitada nenhuma restituição é 

devida ao empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Assim, não se vê inconveniente no deferimento do pedido, pelo que sugerem a 

homologação do auto de recepção definitiva e autorizar o cancelamento ou extinção das 

garantias bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Abano Domingues, aprovar a recepção definitiva da empreitada em 

epígrafe, bem como promover, pela forma própria, o cancelamento das garantias 

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

 HABITAÇÃO SOCIAL – CONSTRUÇÃO DE 2 FOGOS E INFRAESTRUTURAS DE 

ACESSO EM SABADIM: - Dos Serviços a informar que José Cândido Martins Armada & 

Filhos, Ldª adjudicatária da empreitada da obra em epígrafe, vem solicitar a liberação da 

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

 Os Serviços informam, ainda, que a obra foi recepcionada provisoriamente em 

23.10.2009; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O prazo da garantia da obra termina em 23.10.2014; ------------------------------------------- 

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

de nove mil duzentos e quarenta e seis euros e setenta e sete cêntimos, tendo sido 

autorizado a liberação de 75% em reunião de 26.11.2012; ----------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 24.10.2013. --------------------------------------------------- 

 Da vistoria realizada, conclui 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 liberação da caução. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Abano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem como autorizar 

a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------- 
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 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS LIMITROFES AO CAMINHO 

DA LAMEIRA EM BOUÇAS DONAS – CABANA MAIOR: - dos Serviços a informar que a 

firma Duque & Duque, Ldª adjudicatária da obra em epígrafe, vem solicitar a liberação da 

caução nos termos do D.L. Nº 190/2012, de 22 de Agosto. ---------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que relativamente à presente empreitada foram efectuadas 

retenções para reforço da garantia prestada no valor total de dois mil duzentos e nove euros 

e sessenta e dois cêntimos, o qual poderá ser parcialmente restituído ao adjudicatário caso 

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

 Mais informam o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

 A obra foi recepcionada provisoriamente em 02.11.2011; -------------------------------------- 

 O prazo de garantia da obra termina em 02.11.2016; ------------------------------------------- 

 Foram efectuadas retenções no valor de dois mil duzentos e nove euros e sessenta e 

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

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

 A vistoria da obra foi realizada em 04.11.2013 tendo sido lavrado respectivo auto o 

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

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

 Da vistoria da obra conclui-se 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 a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Abano Domingues, homologar o auto de vistoria, bem como autorizar 

a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------- 

 CENTRO ESCOLAR A NORTE DO CONCELHO – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA: - dos Serviços a apresentar o auto de recepção definitiva da obra em epígrafe, 

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

 Os Serviços Informam que de acordo com o auto de vistoria efectuada, conclui-se 
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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 dos artigos 227º e 228º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, 

sugere-se que seja decidido homologar o auto no sentido de não recepcionar a obra e 

conceder ao empreiteiro um prazo máximo de 60 dias que propõe para correcção dos 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, indeferir o presente pedido de recepção 

definitiva da empreitada em epígrafe, bem como notificar o empreiteiro para proceder à 

correcção das deficiências registadas no auto de vistoria, no prazo de 60 dias, de 

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

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A S. COSME E SÁ: - dos 

Serviços a apresentar o auto de recepção provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma 

Martinsprestige II – Construções, Ldª., de Barcelos. ------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

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

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

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

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

adjudicada à firma Martins & Filhos, SA. ----------------------------------------------------------------------- 

  - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

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

 _ Idem, a apresentar a proposta de trabalhos a menos, no valor de quatro mil cento e 

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

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a proposta de trabalhos a menos, de 

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

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção em todos os assuntos 
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anteriores se devia ao facto de se tratar de processos que vêm já do mandato anterior, 

e nos quais não tiveram qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------- 

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

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

cálculo definitivo da revisão de preços da obra em epígrafe, o qual resulta numa actualização 

de mil quatrocentos e trinta e quatro euros e dezassete cêntimos. ------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a revisão de preços, de acordo com a 

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

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção em todos os assuntos 

anteriores se devia ao facto de se tratar de processos que vêm já do mandato anterior, 

e nos quais não tiveram qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------- 

 EXPEDIENTE: - do Vereador Fernando Fonseca a apresentar uma proposta no 

sentido de esta Câmara tomar providências no sentido de proceder à pavimentação dos 

arruamentos do Centro de Saúde, bem como a limpeza do matagal na zona envolvente, que 

aqui se dá como reproduzida e fica anexa a esta acta, como Anexo 5. ------------------------------- 

 Foi feita pelos Serviços a apresentação à Câmara de um estudo desenvolvido pelos 

mesmos, em articulação com a ULSAM, prevendo o arranjo urbanístico da envolvente ao 

Centro de Saúde e a intervenção nos arruamentos de ligação àquele espaço, na sequência 

de reuniões havidas entre representantes do Município e daquela Unidade de Saúde, tendo 

em vista resolver os constrangimentos existentes no local. ---------------------------------------------- 

 Aberta a discussão da presente proposta, a Presidência, após expressar que a 

Vereação do Partido Social Democrata comungava das preocupações do autor da proposta, 

propôs que o mesmo alterasse o texto apresentado, no sentido de constar a notificação da 

ULSAM, proprietária daquele espaço, dado que o este não é do domínio municipal. ------------- 

 Perante a recusa de alteração da proposta, por parte do autor, que considerou ser a 

mesma suficientemente abrangente para permitir as diligências propostas, a Presidência 

submeteu à apreciação da Câmara uma proposta alternativa no sentido de ser aprovada uma 
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recomendação notificando a ULSAM para que seja promovido o arranjo urbanístico daquele 

espaço, de interesse para a comunidade; bem como para proceder à limpeza do terreno 

envolvente, sem prejuízo de solicitação da colaboração do Município. ------------------------------- 

 - Posta à votação, a presente proposta alternativa foi aprovada com seis votos 

a favor e um voto contra, do Vereador Fernando Fonseca. ------------------------------------------ 

 - Posta, de seguida, à votação a proposta do Vereador Fernando Fonseca, a 

mesma foi rejeitada, com o voto a favor daquele Vereador, dois votos de abstenção dos 

Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, e quatro votos contra dos 

Vereadores Hélder Barros, Belmira Reis e Olegário Gonçalves e da Presidência. ---------- 

 Os Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano Domingues declararam ter votado 

favoravelmente a proposta da Presidência pelo facto de os terrenos pertencerem à ULSAM e 

para evitar que a excepção passe a ser regra quanto à intervenção municipal em espaços 

não pertencente ao seu domínio público ou privado. ------------------------------------------------------- 

 O Vereador Fernando Fonseca apresentou a seguinte declaração de voto: -------------- 

 “Após apresentação de uma proposta por parte do vereador CDS/PP, para limpeza e 

pavimentação dos arruamentos do Centro de Saúde de Arcos de Valdevez, o PSD, através 

do Sr. Presidente, apresentou nova proposta, alegando que a proposta apresentada pelo 

vereador do CDS/PP, estava incompleto por não referir os atuais proprietários do espaço do 

Centro de Saúde neste caso a ULSAM. ----------------------------------------------------------------------- 

 A proposta apresentada pelo Sr. Presidente, não é mais do que a proposta 

apresentada pelo vereador do CDS/PP, com um ligeiro acrescento. ----------------------------------- 

 Por isso declara-se que mantém-se a nossa proposta que preenche todos os atos 

necessários para que este órgão executivo inicie os passos necessários para os trabalhos 

necessários executar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O CDS/PP, tendo apresentado a proposta, quer submete-la a votação por este órgão 

executivo porque entendemos que a mesma está bem elaborada, mesmo que o PSD, tenha 

apresentado a sua proposta, que acaba por ser redundante, declara que vota contra a 

proposta do PSD e a favor a proposta apresentada pelo CDS/PP”. ------------------------------------ 
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 - do Serviço da Tesouraria a informar que pelo motivo de tomada de posse de novo 

executivo e a mudança de titular no cargo de Presidente da Câmara Municipal, o Dr. João 

Manuel do Amaral Esteves, foi empossado como Presidente da Câmara em substituição do 

Dr. Francisco Rodrigues de Araújo, que cessou funções do mesmo cargo, torna-se 

necessário e obrigatório alterar as fichas das assinaturas nos bancos onde o Município tem 

contas bancárias e apresentar as condições de movimentação das respetivas contas à 

ordem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para completar este processo a Câmara Municipal deve deliberar o seguinte: --------------------- 

 - Pessoas autorizadas a movimentar as contas do Município: -------------------------------- 

 TIPO A -  AUTORIZADOR: ----------------------------------------------------------------------------- 

 - Dr. João Manuel do Amaral Esteves, Presidente da Câmara; ------------------------------- 

 - Dr. Hélder Manuel Rodrigues de Barros, Vice Presidente da Câmara, substituto do 

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TIPO B -  AUTORIZADO: ------------------------------------------------------------------------------- 

 - João Calheiros de Oliveira, Coordenador Técnico de Tesouraria; -------------------------- 

 - Maria do Céu Gomes de Amorim Lopes, Assistente Administrativa, substituta do 

Coordenador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Condições de movimentação: ------------------------------------------------------------------------- 

 Na movimentação das contas bancárias com documentos, em suporte papel, são 

necessárias as assinaturas conjuntas do Presidente e do Coordenador Técnico, ou dos 

substitutos legais, com aposição do selo branco em uso no Município. ------------------------------- 

 Na movimentação das contas através do sistema de banco online, via internet, são 

obrigatórias, uma assinatura TIPO A -  Autorizador, do Sr. Presidente ou do substituto,  e uma 

assinatura TIPO B -  Autorizado, do Coordenador da Tesouraria ou do substituto. ----------------- 

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

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

 - da Presidência da Câmara a dar conhecimento que se realizou na  EPRALIMA a 

assembleia geral desta Instituição, no dia 31 de Outubro de 2013, para a eleição dos Órgãos 
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Sociais da Cooperativa ( quadriénio 2013/2017). ------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 

designação do representante do Município. -------------------------------------------------------------- 

 - dos Serviços de Aprovisionamento a informar que dando cumprimento às regras 

que decorrem da Certificação de Qualidade atribuída aos Serviços desta autarquia procedeu 

o Serviço de Aprovisionamento, em articulação com todos os restantes serviços municipais à 

avaliação anual dos fornecedores – fornecimento de bens e prestação de serviços. ------------- 

 Foram contactados todos os responsáveis das várias divisões ou com 

responsabilidades similares. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços procederam a 199 avaliações que revelaram a existência de 4 

fornecedores com uma nota cujo valor é inferior a 3, sendo Vadeca (2,83) Sousa & Pedreira, 

Ldª (2,67), Pedreira & Dantas, Ldª(2,67) e Transportes Freitas (2,67). -------------------------------- 

 O Procedimento de Gestão da Qualidade – Selecção e Avaliação de Fornecedores 

estabelece no ponto 6.1 que os fornecedores que obtiverem uma média global igual ou 

superior a 3 são considerados fornecedores qualificados. O mesmo ponto estabelece ainda 

que compete ao Presidente da Câmara ou a quem este delegue, a aceitação de adquirir bens 

ou serviços a fornecedores não qualificados. ----------------------------------------------------------------- 

 Em relação ás restantes avaliações as notas atribuídas oscilam entre o suficiente e o 

muito bom. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Verifica-se que 225 entidades não forneceram qualquer bem ou serviço durante o 

presente ano económico e nesse sentido não foram avaliadas. Contudo as mesmas devem 

permanecer na lista de fornecedores da autarquia uma vez que na última avaliação a que 

foram sujeitos obtiveram uma pontuação que lhes permitiu continuar a integrar a lista de 

fornecedores da autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, e após a introdução dos novos valores relativos às notas, proponho que se 

aprove a Lista de Fornecedores para o ano 2014, pelo que solicita autorização para a 

abertura do procedimento de consulta ao mercado no sentido de elaborar o preçário 2014. --- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a lista de fornecedores para o 
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ano de 2014, bem como autorizar a abertura de procedimento de consulta ao mercado, 

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

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

 DECLARAÇÃO DE INTERESSE RELEVANTE DE EMPREENDIMENTO: - dos 

Serviços da Divisão a informar que o promotor do empreendimento turístico a que se refere 

o processo de licenciamento em curso no Município, LE-TUR 17/2012, vem requerer que a 

Câmara Municipal declare o interesse relevante do citado empreendimento denominado “ 

Casas de S. Jorge”, por forma a proceder ao enquadramento do mesmo, na alínea g) do n.º 1 

do art.º 17.º do RPDM - Regulamento do Plano Diretor Municipal , fundamentando o pedido 

com o facto de a localização do empreendimento permitir que os visitantes desfrutem da 

beleza do território, de o Turismo de Portugal, IP, no parecer emitido no âmbito do processo 

de licenciamento da operação urbanística, ter reconhecido o interesse turístico para a região 

do empreendimento, bem como o facto de se tratar de um Aldeamento Turístico de 3 ***, com 

capacidade de alojamento de 28 camas fixas/utentes, em que se prevê a criação de cerca de 

10 posto de trabalho, que terão um impacto económico na região. ------------------------------------ 

 Sobre a presente pretensão, cumpre-me informar que o processo LE-TUR 17/2012, 

relativo ao licenciamento de um empreendimento turístico - Aldeamento Turístico de 3***, no 

lugar de Souto de Lama, freguesia de S.Jorge, insere-se, nos termos do RPDM, em Solo 

Rural – Área Agrícola Complementar, sendo admitido, de acordo com o disposto na al.g) do 

art.º 17.º do RPDM, a edificação de empreendimentos turísticos de interesse relevante, 

reconhecido pela Câmara Municipal. Mais informo que o projeto mereceu parecer favorável 

das entidades externas - Turismo de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente e da 

Autoridade de Saúde do Alto Minho. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, considerando os fundamentos apresentados pelo promotor do 

empreendimento, nomeadamente o facto de a localização do empreendimento constituir um 

aproveitamento das potencialidades paisagísticas da região, bem como o impacto económico 

para a freguesia e região da criação dos dez postos de trabalho previstos, entendo que por 

forma a dar-se continuidade à apreciação do pedido, deverá o projeto ser submetido à 
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apreciação da Câmara Municipal, para decisão do reconhecimento do interesse relevante do 

empreendimento turístico, a que se refere a alínea g) do n.º 1 do art.º 17.º do RPDM. ----------- 

 - Apreciado o projecto, a Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o 

interesse relevante do empreendimento turístico, nos termos e para efeitos do 

disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 17.º do RPDM, de acordo com a informação dos 

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

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

encerrou a reunião eram vinte horas e vinte 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. --------------------------------------------------------------- 

 


