
 
 
 
 
 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 NOVEMBRO DE 2013 
    Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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 DA VEREAÇÃO: - Usou 

da palavra o Vereador Fernando Cabodeira, em nome dos Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, solicitar que o senhor Presidente da Câmara prestasse informações sobre se a 

Câmara Municipal transferia verbas para a Rádio Valdevez e para o jornal “Notícias 

Arcoenses”, e se sim, quais e a que titulo; e qual a renda mensal que a Câmara Municipal 

paga a um particular pelo arrendamento do espaço para oficina e garagem, bem como para 

quando o arranque da construção do Centro Logístico nos terrenos que a Câmara Municipal 

adquiriu, há anos, à Santa Casa da Misericórdia. ---------------------------------------------------------- 

 - Interveio, de seguida, o Vereador José Albano Domingues, que se referiu à água da 

rede pública, tendo solicitado explicações sobre qual a origem do problema vindo a lume e se 

a água destinada ao consumo reunia todos os requisitos de qualidade. ------------------------------ 

 - Usou ainda da palavra o Vereador Fernando Fonseca, que apresentou uma 

proposta para que a Câmara procedesse de imediato às diligências necessárias para 

abertura da Ponte Velha ao trânsito, nos dois sentidos. --------------------------------------------------- 

 - Interveio, igualmente, o Vice-Presidente Hélder Barros, que fez a apresentação do 

que se pretende venha a ser um programa para a limpeza de vias municipais, a ser 

assegurada pelas Freguesias, através da contratação de pessoal junto do Instituto de 



 
 
 
 
 

Emprego e Formação Profissional, pelo período de um ano, e transferência das verbas 

necessárias para o efeito, do orçamento municipal, assegurando-se pelo menos um elemento 

em cada Junta de Freguesia, através da formalização de protocolos com as freguesias 

interessadas. Referiu ainda que com esta iniciativa a Câmara pretendia dinamizar o emprego 

no concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Intervieram na discussão deste assunto os Vereadores Fernando Fonseca e José 

Albano Domingues, tendo o primeiro perguntado se a Câmara Municipal não tinha um plano 

para a limpeza dos caminhos municipais, e o segundo manifestado dúvidas sobre o sucesso 

desta proposta, nomeadamente, se não se justificaria mais que o número mínimo de um 

elemento por freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Vice-Presidente da Câmara deu ainda nota aos Vereadores sobre os pedidos 

feitos aos serviços, tendo sugerido que os mesmos deveriam falar com o Presidente da 

Câmara ou com o respectivo Vereador do Pelouro, de modo a fazer a devida articulação das 

solicitações da Vereação.------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - Relativamente ao pedido de informações dos Vereadores do Partido Socialista, a 

Presidência informou que iria confirmar se existiam transferências de verbas para a Rádio e 

jornal referidos, e que a Câmara pagava cerca de cinco mil euros mensais para referida 

renda do espaço da oficina e armazém. Deu ainda informação de que a Câmara tinha em 

curso a execução do projecto do Centro Logístico, relembrando que tinha já sido referida em 

reunião camarária a hipótese de estudar uma solução do tipo “project finance”, para 

financiamento do mesmo, afectando as verbas actualmente pagas a título de renda.------------- 

 No que respeita à água da rede pública informou que a situação verificada se deveu 

a um problema na captação do Ázere, mais concretamente na ruptura dos filtros de 

drenagem provocada pelas intempéries, que arrastaram resíduos dos incêndios, e que 

obrigou a Câmara a recorrer ao fornecimento de água proveniente da captação da ETA de S. 

Jorge. Informou que a água que está a abastecer a rede pública reúne todos os requisitos 

para o consumo humano, de acordo com as análises feitas, pelo que não havia qualquer 

motivo de preocupação para a população. -------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 

 Relativamente à proposta do Vereador Fernando Fonseca, informou que estava 

receptivo a estudar o assunto, mas que nos termos do regimento em vigor, não poderia 

admitir a proposta apresentada, pelo que a mesma seria agendada para a próxima reunião 

ordinária. Referiu ainda que a questão da ponte deveria ser  vista num âmbito de intervenção 

mais abrangente, nomeadamente com a revisão do plano de salvaguarda de S. Paio e a 

dinamização daquela área. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Pelo Vereador Fernando Cabodeira foi novamente solicitada a palavra para 

evidenciar as respostas nada conclusivas da Presidência relativamente às questões 

suscitadas, à semelhança de outras colocadas nas reuniões anteriores, tendo a Presidência 

dado as respectivas informações. ------------------------------------------------------------------------------- 

 A Presidência referiu considerar que deverá existir uma articulação com o Presidente 

da Câmara e os Vereadores, de modo a separar as coisas para não haver confusões. ---------- 

 - Interveio ainda o Vereador José Albano Domingues, para referir que havia 

apresentado na reunião anterior proposta no sentido de que as reuniões camarárias fossem 

gravadas, o que não se concretizou. ---------------------------------------------------------------------------- 

 A Presidência deu indicações aos Serviços, na pessoa do chefe de divisão 

administrativa e financeira, para serem promovidas as diligências necessárias para que 

possa ser assegurada a gravação das reuniões.------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Da deslocação de uma representação do Município e da delegação concelhia da 

Ordem dos Advogados, a Lisboa, para tratar de assunto relativo ao anteprojecto de Decreto-

Lei do Regime de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, em que 

manifestaram a sua não concordância com as propostas contidas no mesmo, tendo referido 

ainda que já foi enviada esta posição para o Ministério da Justiça e ANMP.-------------------------- 

 - De que na sequência da última reunião camarária, foi notificada a ULSAM, para 

proceder à execução dos arranjos da envolvente ao Centro de Saúde e limpeza do matagal 

anexo, bem como de que promoveu a realização de uma reunião com os representantes do 



 
 
 
 
 

Conselho de Administração daquela Unidade de Saúde para tratar do assunto;--------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - De que, na sexta-feira seguinte, se realizaria uma sessão de esclarecimentos com 

os senhores Presidentes de Junta de Freguesia, tendo como objectivo abordar a nova lei de 

atribuições e competências das autarquias locais, a nova lei das finanças locais, a Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso e o regime da contratação pública, e as suas 

implicações ao nível das freguesias.----------------------------------------------------------------------------- 

 - Que o Município de Arcos de Valdevez era um dos fundadores da Rede 

Internacional de Territórios de Corresponsabilidade que pretende promover o 

desenvolvimento social e que a Rede Social de Arcos de Valdevez ficou a presidir ao 

concelho fiscal, juntamente com representantes da Bélgica e de Marrocos.------------------------- 

 - De que estavam a ser elaborados o plano plurianual de investimentos e orçamento 

para o próximo ano, com a recolha de contributos sobre a matéria.------------------------------------ 

 - Que, para a Casa das Artes continuar a ter sessões de cinema, tendo em conta a 

necessidade da alteração para o sistema digital, teria de ser feito um investimento na 

aquisição de novo equipamento, que rondaria os cinquenta e cinco mil euros, referindo a 

relevância cultural desta iniciativa que tem uma média de espectadores por sessão superior à 

da média da região Norte.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Submeteu à discussão da Câmara se via ou não interesse no investimento, tendo os 

Vereadores Fernando Fonseca e Fernando Cabodeira, referido, respectivamente, se existia 

um estudo económico que justificasse que o Município tinha capacidade para suportar estes 

custos era da opinião favorável; e que se trata de um custo social que a Câmara deve 

suportar, pelo que havia que ver os custos associados ao projecto, mas que lhes parecia 

adequado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: - No período aberto à intervenção do público que a 

Câmara excepcionalmente autorizou que tivesse lugar neste período antes da Ordem do Dia, 

usaram da palavra os seguintes cidadãos:--------------------------------------------------------------------- 

 - Mário Cerqueira, presidente da Junta de Freguesia do Vale, a reclamar a abertura 



 
 
 
 
 

da Ponte Velha ao trânsito, atendendo ao transtorno que causa às pessoas ter de ir a uma 

ponta da vila para quem vem da estrada da zona do vale e outras freguesias, e desta forma 

se permitiria o trânsito directo para o centro da vila;--------------------------------------------------------- 

 - Pedro Marinho que se referiu a pedras partidas no pavimento da zona da Valeta, 

questionando se o obra de pavimentação daqueles arruamentos não tinha garantia, dado que 

não foi feita qualquer reparação;---------------------------------------------------------------------------------- 

 Que o comércio na zona da Valeta está de mal a pior, com estabelecimentos a fechar 

por falta de condições de acessibilidade, tendo lembrado a proposta de abertura de acesso 

da Valeta directamente para a avenida marginal.------------------------------------------------------------ 

 Referiu ainda a questão da poluição do rio Vez, fez um reparo ao mau funcionamento 

do painel do marcador dos jogos e holofotes no estádio municipal;------------------------------------- 

 - Duarte Barros, que referiu que embora estivesse doze anos como membro da 

assembleia municipal, era a primeira vez que assistia a uma reunião pública do executivo 

municipal, tendo referido que iria passar a acompanhar com mais frequência as mesmas e 

trazer algumas sugestões que lhe possam ser transmitidas pelos arcuenses. Referiu, em 

particular, o facto de a Radio Valdevez estar a prestar um grande serviço ás instituições do 

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

 A Presidência informou os intervenientes de que a Câmara tinha em conta os 

assuntos abordados aos quais seriam devidamente analisados. --------------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 11 de Novembro, corrente. -------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia 18, do mês corrente, que eram de um milhão quatrocentos e oitenta e cinco 

mil novecentos e cinquenta e três euros e oitenta cêntimos de operações orçamentais, e de 

oitocentos e quarenta e três mil cento e sessenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – PARQUE URBANO DE GIELA – 

REABILITAÇÃO DO CONJUNTO HISTÓRICO – LISTA DE ERROS E OMISSÕES: - da 



 
 
 
 
 

Presidência a informar a Câmara de que, em face da informação dos Serviços, despachou no 

sentido de dar o acolhimento da lista de erros e omissões admitidos pelo autor do projecto, 

no valor de 30.439,13 Euros (trinta mil quatrocentos e trinta e nove euros e treze cêntimos), 

nos termos do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008 de 29 de Janeiro e sucessivas alterações; e a aprovação das peças desenhadas e 

escritas acima referidas, para inclusão nas peças do procedimento e divulgação aos 

concorrentes, assim como dos esclarecimentos adicionais prestados pelo autor do projecto, 

pelo que submete a ratificação da Câmara. ------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, rectificar a decisão da Presidência. ------ 

 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS 

MOGUEIRAS – 1ª FASE – MOVIMENTO DE TERRAS E MUROS: - dos Serviços a informar 

que a firma Aurélio Martins Sobreiro & Filhos, SA, adjudicatária da empreitada em epígrafe, 

vem solicitar a liberação da caução, nos termos do D.L nº 190/2012, de 22 de Agosto. ---------- 

 Mais informam que a obra foi rececionada provisoriamente em 26.01.2012;-------------- 

 Os prazos da garantia terminam em 26.06.2014, 26.01.2017 e 26.01.2012;-------------- 

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

de oito mil trezentos e vinte e oito euros e dezoito cêntimos; -------------------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efectuados quaisquer retenções 

para reforço da garantia pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro.------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 09.04.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto; --- 

 Da vistoria realizada concluiu-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 30% do seu montante.-------------- 

 Assim, sugerem que seja homologado o auto e a liberação da caução.-------------------- 

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

Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria e autorizar a 

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

 BLOCO XL – PAVIMENTAÇÃO ENTRE A SEDE DA JUNTA E A IGREJA 



 
 
 
 
 

PAROQUIAL – RIO FRIO – 2ª FASE: - dos Serviços a informar que a firma Duque & Duque, 

Ldª, adjudicatário da empreitada em epígrafe, vem solicitar a liberação da caução, nos termos 

do D.L nº 190/2012, de 22 de Agosto.--------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que o auto de recepção da obra foi efetuada em 24.10.2013;------------- 

 O prazo da garantia terminou em 14.10.2013;----------------------------------------------------- 

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

de mil e quinhentos euros e noventa e dois cêntimos;------------------------------------------------------ 

 Relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções no valor de 

cinquenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos;--------------------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 09.04.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto;----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 De acordo com o estipulado no nº 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem que seja homologado o auto e a liberação da caução. ------------------- 

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

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto de receção definitiva da 

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

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

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

 BLOCO XXXVI – CAMINHO AGRÍCOLA DE MORILHÕES – ARCOS (SÃO PAIO) – 

3ª FASE): - dos Serviços a informar que a firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, 

adjudicatário da empreitada em epígrafe, vem solicitar a recepção definitiva da obra, bem 

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

garantias bancárias para garantia do contrato.--------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que a obra foi rececionada  em 12.11.2013;------------------------------------ 



 
 
 
 
 

 O prazo da garantia terminou em 19.09.2013;----------------------------------------------------- 

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

de mil setecentos e sessenta e dois euros e noventa e um cêntimos;---------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções no valor de mil 

trezentos e noventa e dois euros e três cêntimos, do qual 90% já foi restituído ao 

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

 De acordo com o estipulado no nº 1 do artº 229º do D.L. nº 59/99do 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 titulo 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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem que seja homologado o auto de recepção definitiva, bem como 

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

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

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto de receção definitiva da 

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

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

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

 CENTRO DE MEIOS AEREOS DE ARCOS DE VALDEVEZ – INFRAESTRUTURAS 

DE PROTEÇÃO CIVIL: - dos Serviços a informar que a firma , Ldª, adjudicatário da 

empreitada em epígrafe, vem solicitar a liberação de caução, bem como a restituição dos 

depósitos de garantia da obra e cancelamento das respectivas garantias bancárias para 

garantia do contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que a obra foi rececionada provisoriamente em  29.06.2012;------------- 

 Os prazos da garantia terminam em 30.06.2014;30.06.2017; e 30.06.2022.-------------- 

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

de trinta e dois mil cento e quatro euros e oitenta e três cêntimos;-------------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada foram efectuadas retenções no valor de 



 
 
 
 
 

setecentos e dezassete euros e dezasseis cêntimos. ------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 11.11.2013, tendo sido lavrado o auto.----------------- 

 Da vistoria realizada, 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 30% do seu montante, pelo que 

sugerem que seja homologado o auto e autorizar a liberação da caução.---------------------------- 

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

Cabodeira e José Albano Domingues, homologar o auto de vistoria e autorizar a 

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

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

Serviços a informarem que a firma Martins & Filhos, S.A., adjudicatária da empreitada 

referida em assunto, vem solicitar que lhe seja concedida prorrogação do prazo por 36 dias, 

apresentando para o efeito um novo plano de trabalhos e respetivo plano de pagamentos.-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Suporta o seu pedido na necessidade de reorganizar os trabalhos e aprovisionar 

materiais, devido às diferenças de quantidades previstas no projeto inicial e no projeto de 

alterações aprovado em reunião de Câmara de 09/09/2013, que motivaram um atraso no 

cumprimento do plano de trabalhos aprovado.---------------------------------------------------------------- 

 Da análise ao mesmo informa-se o seguinte:------------------------------------------------------ 

 - A empreitada foi consignada em 13/08/2013, com um prazo de execução de 90 

dias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16/08/2013, pelo que o prazo de execução da obra terminou em 14/11/2013.---------- 

 - O plano de trabalhos apresentado observa o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 

373.º do CCP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pelo exposto e atendendo ao disposto no artigo 374.º do CCP, sugere-se o seguinte:-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Que a prorrogação do prazo solicitada seja atendida a título LEGAL por 36 dias, isto 



 
 
 
 
 

é, até 20 de Dezembro de 2013.---------------------------------------------------------------------------------- 

 - A aprovação do plano de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos.-- 

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

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a prorrogação do prazo solicitada, a 

título legal, pelo prazo de 36 dias, bem como aprovar o plano de trabalhos e o 

correspondente plano de pagamentos, de acordo com a informação dos Serviços.-------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção nos pontos anteriores se 

devia ao facto de se tratar de assunto que vem já do mandato anterior, e no qual não 

tiveram qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

 EXECUÇÃO DE MURO E DRENAGEM NO CAMINHO MUNICIPAL 1304: -  dos 

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

Manuel da Silva Pereira & Filhos, Ldª.-------------------------------------------------------------------------- 

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

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA: - 

dos Serviços a informar que considerando que o contrato relativo à limpeza e desinfecção 

de vários edifícios municipais tem o seu termo a 31 de Dezembro de 2013 solicitam que se 

diligencie no sentido de se proceder à abertura de procedimento administrativo de Ajuste 

Directo para “Aquisição de Serviços de Limpeza e desinfecção em vários edifícios 

municipais”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A escolha do tipo de procedimento é em função do valor estimado do preço base, 

alínea a) do n.º 1 do art.º 20º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, que se propõe seja de seis mil duzentos e quarenta e nove euros 

e dezassete cêntimos, mensais, acrescidos de IVA. O período de vigência do contrato a 

realizar será de um ano, entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 2014.------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Como critério de adjudicação propõe-se o do mais baixo preço.------------------------------ 

 Remetem em anexo as cláusulas técnicas a integrar o Caderno de Encargos, o Mod. 



 
 
 
 
 

91, o pedido de emissão de Parecer Prévio nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 75.º, 

da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro e cópias da atas que suportam a alínea d) do 

pedido de parecer prévio.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 1. Aprovar a emissão de parecer prévio vinculativo favorável, de acordo com o 

nº 10 do artigo 75º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro, relativo à presente 

aquisição de serviços de limpeza;---------------------------------------------------------------------------- 

 2. Aprovar as peças do procedimento de contratação pública, bem como 

autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo, nos termos do disposto na 

alínea a) do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, com convite ao actual 

adjudicatário dos serviços, de acordo com a informação dos Serviços. ----------------------- 

 ABERTURA DE PROCEDIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

DESPORTIVO PARA O PAVILHÃO EB 2/3: - dos Serviços a informarem que, considerando 

que se torna necessário proceder à aquisição de equipamento desportivo para 

apetrechamento do pavilhão desportivo da EB 2/3, vêm propor a sua aquisição por Ajuste 

Direto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  1. Que o valor base seja fixado em oito mil oitocentos e sessenta e cinco euros e 

setenta e quatro cêntimos;----------------------------------------------------------------------------------------- 

  2. Que o prazo contratual da obra seja fixado em 30 dias;------------------------------------- 

  3. Seja autorizado por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento concursal por ajuste 

direto, para a adjudicação da referida obra, com consulta à empresa MAIPEX - Equipamentos 

e Instalações Desportivas, nos termos de n.º 1 do art. 20º do CCP. O convite a esta empresa 

justifica-se face à urgência da aquisição, esta ter mostrado disponibilidade imediata e não ter 

atingido o limite financeiro e temporal no triénio;------------------------------------------------------------- 

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

caderno de encargos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento de 



 
 
 
 
 

contratação pública, bem como autorizar a abertura de procedimento de ajuste directo 

para adjudicação do fornecimento em epígrafe, de acordo com a informação dos 

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

 EXPEDIENTE: - do Senhor Presidente a dar conhecimento que designou os 

seguintes elementos como representantes deste Município no Conselho Geral Transitório do 

Agrupamento de Escolas: Vereadora da Educação – Drª Belmira Reis; O Chefe de Divisão de 

Desenvolvimento Sócio-Cultural – Dr. Nuno Soares e a Responsável pelo Serviço de 

Educação – Drª Isabel Afonso, pelo que submete o mesmo a ratificação do executivo.-----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, ratificar a decisão da 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aqueles Vereadores declararam que a sua abstenção neste assunto e nos 

pontos anteriores se devia ao facto de se tratar de assunto que vem já do mandato 

anterior, e no qual não tiveram qualquer intervenção. ------------------------------------------------ 

 PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO E RENDAS: - dos Serviços a informar 

que a firma ACAP – Comercio de Mobiliário para Escritório Unipessoal, Ldª, com sede na Rua 

Padre Luis Gonzaga de Azevedo, não liquidou as taxas devidas pela ocupação das 

instalações do Bar da Feira Quinzenal, sito no lugar das Pedrosas, freguesia de Guilhadeses, 

respeitantes aos meses de Junho de 2012 a Maio de 2013, o que perfaz o montante de dois 

mil e quarenta e um euros e dezasseis cêntimos.------------------------------------------------------------ 

 Conforme dispõe o artº 5º/3 do regulamento da Feira Quinzenal, a Câmara poderá 

rescindir o contrato se verificar a violação do disposto no respectivo regulamento e demais 

legislação em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o devedor para proceder ao 

pagamento das taxas em atraso, incluindo as que entretanto se venceram, no prazo de 

30 dias seguidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No caso de não ser dado cumprimento à presente determinação, a Câmara 



 
 
 
 
 

rescindirá o respectivo contrato, por violação do disposto no artigo 5º, nº 3 do 

Regulamento da Feira Quinzenal e demais legislação em vigor.----------------------------------- 

 Não participou na discussão e votação deste assunto o Vereador José Albano 

Domingues, que se ausentou da sala da reunião, tendo invocado a sua ligação de 

afinidade com o gerente da referida firma, como causa de impedimento legal. -------------- 

 - Idem, respeitante à firma Padrão Singular, arrendatária do prédio sito no lugar das 

Pedrosas, freguesia de Guilhadeses, não liquidou as rendas referentes aos meses de Junho 

a Novembro de 2013, cujo valor é de oito mil trezentos e sessenta euros e sessenta e quatro 

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

 Assim, sugerem que a locatária seja notificada para proceder ao pagamento daquele 

valor, estabelecendo-se para o efeito um prazo e advertindo-a de que a falta de cumprimento 

implicará a execução da garantia bancária que o município detém.------------------------------------ 

 Os Serviços da Divisão informam que, sem prejuízo da execução da caução prestada 

pelo arrendatário, constituindo-se o mesmo em mora, a Câmara tem o direito de exigir, além 

das rendas em atraso, uma indemnização igual a 50% do que for devido, salvo se o contrato 

for resolvido com base na falta de pagamento, nos termos do nº 1 do artigo 1041 do Código 

Civil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o devedor para proceder ao 

pagamento das taxas em atraso, incluindo as que entretanto se venceram, no prazo de 

30 dias seguidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No caso de não ser dado cumprimento à presente determinação, a Câmara 

exigirá, além das rendas em atraso, uma indemnização igual a 50% do que for devido, 

sem prejuízo de poder resolver o contrato, com base na falta de pagamento, nos 

termos do nº 1 do artigo 1041 do Código Civil, ou executar a caução bancária que 

detém para garantia do pagamento das rendas. --------------------------------------------------------- 

 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO SOFTWARE AUTODESK: - Dos 

Serviços a informarem que a firma Phinformatica vem propor a renovação do contrato, supra, 

até ao fim do mês de Dezembro, pelo período de 36 meses, no valor de seis mil quinhentos e 



 
 
 
 
 

quatro euros e quarenta e um cêntimos. A renovação a ser efectuada neste período sofre 

uma redução de mil cento e quarenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos.------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato, de 

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

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

 OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO – PROCESSO Nº 202/1999:- 

Presente o pedido apresentado pela firma Martins & Companhia, Ldª, para a recepção 

definitiva às obras de urbanização da operação de loteamento a que se refere o alvará nº 

2/2001, os Serviços informam que na sequência da vistoria realizada, no âmbito do pedido 

apresentado pelo promotor e  uma vez que decorreu o prazo de garantia da obra, 5 anos, 

contados a partir da data da receção provisória das obras (deliberação camarária da reunião 

de 2008.01.14) e considerando que o relatório da Comissão de Vistoria concluiu que a 

mesma está em condições de ser rececionada definitivamente, deverá a Câmara Municipal 

nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 87.º e n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro e suas alterações, autorizar a receção definitiva das obras de urbanização e 

a libertação do remanescente da caução inicialmente apresentada.----------------------------------- 

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

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a recepção definitivas das referidas 

obras de urbanização, bem como o cancelamento da caução apresentada para garantia 

da boa execução das mesmas, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------ 

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

 PROPRIEDADE HORIZONTAL – PROCESSO Nº 2/2013: - de Albino Moreira e 

outro, a solicitar certidão de constituição de propriedade horizontal do prédio sito  no lugar da 

Costa Velha, freguesia de Soajo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que a actual pretensão reúne as condições 

necessárias à constituição do regime de propriedade horizontal nos termos do disposto no 



 
 
 
 
 

artº 1414 e seguintes do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão 

comprovativa da constituição da propriedade horizontal do referido imóvel, de acordo 

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

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

 

 


