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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

 
EM 
 

01 DE MARÇO DE 2011 
 

 

 
 

 
------Ao primeiro dia do mês de Março do ano de 2011, nesta vila de Arganil, no Salão 
Nobre dos Paços do Município, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Ricardo João Barata Pereira Alves e com 
a presença dos Vereadores Senhores, Avelino de Jesus Silva Pedroso, António Gonçalves 
Cardoso, Luis Paulo Carreira Fonseca da Costa, Paula Inês Moreira Dinis, Rui Miguel da 
Silva e comigo, Carla Maria Conceição Rodrigues, Coordenadora Técnica.--------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dez horas e 
trinta minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente justificou a falta do Vereador, Senhor Eduardo Miguel Duarte 
Ventura que, por motivos profissionais, não pôde estar presente.------------------------------- 
 
 
 

PERIODO ANTES DA  

ORDEM DO DIA  

 
 
------Usou da palavra o Senhor Vereador Rui Silva, referindo que “por ter sido impossível 

participar na reunião extraordinária do passado dia 23 de Fevereiro onde constava o tema 

do Contrato Local de Desenvolvimento Social com a nomeação da entidade coordenadora 

do projecto para o Concelho de Arganil, quero expressar a minha concordância e regozijo 

pela renomeação da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, conforme já tinha expressado 

em anteriores reuniões, nomeadamente na nº 2/2011 de 18 de Janeiro, onde cheguei a 

propor, em antecipação, que acontecesse o que veio a acontecer. Cumpriu-se o ditado; 

“mais vale tarde que nunca”.--------------------------------------------------------------------------- 

------Um outro assunto, refere-se ao Sub-Paço, nomeadamente, quanto ao concurso para 

utilização e exploração da Cafetaria e velocípedes, adiado na reunião de 15 de Fevereiro. 

ACTA Nº 6 
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O Senhor Presidente, nessa reunião, ficou de apresentar documento técnico dos serviços 

da câmara, já existente, a contrariar ou a desfazer a afirmação da auditoria, sobre suposta 

perigosidade na estabilidade estrutural do Bar e do Multiusos, devido a erros de 

dimensionamento e de execução. Porque nada consta na ordem de trabalhos de hoje, 

pergunto, porque razão tal acontece, já que, conforme declarado pelo senhor Presidente, 

o documento já existia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
------O Senhor Presidente, referiu que, relativamente à questão do Sub-Paço, “queria dar 
nota de que pedi à Universidade de Coimbra para fazer um estudo relativamente à 
estabilidade da cafetaria, face aos dados que já tinham sido colhidos, para fazer uma 
informação sobre o assunto. Aguardo que todos os dados correspondentes a essa 
informação estejam preparados para poder trazer à Reunião de Câmara; por não termos 
ainda todos os elementos não foi introduzido esse ponto na Ordem de Trabalhos.”---------- 
 
 
 

ORDEM DO DIA  

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-------- 

------ORDEM DE TRABALHOS:---------------------------------------------------------------------- 
------Capítulo Primeiro – Aprovação de Actas;------------------------------------------------- 
------Capítulo Segundo – Expediente;------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Terceiro – Empreitadas;----------------------------------------------------------- 

------Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, propôs 
ao Executivo Municipal que, nos termos do disposto do art. 83º da Lei nº 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro e nos termos do Regimento em 
vigor, reconheça a urgência da deliberação sobre os assuntos abaixo indicados:------------- 

------1 - De Ana Margarida da Silva Fernandes Pereira, residente no Largo 1º de 
Dezembro, Arganil, a requerer o prolongamento de horário de funcionamento do 
seu estabelecimento, denominado “NYX CAFFÉ”, sito na Rua Visconde Sanches 
Frias, Arganil, até às 04.00 h, para o dia 8 de Março de 2011. ---------------------------------- 

------2 – Parque estacionamento Junto à Cerâmica - Acordo estabelecido com a 
Firma Abel dos Santos Fernandes, SA. --------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a inclusão na Ordem do Dia 
dos referidos assuntos.---------------------------------------------------------------------------------- 
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C a p í t u l o  P r i m e i r o  

                                 AAA ppp rrr ooo vvv aaa ççç ããã ooo    ddd eee    AAA ccc ttt aaa    

 
 
------PRIMEIRO: Discussão e aprovação das Actas nºs 01, 02, 03, e 04, 
correspondentes às reuniões ordinárias realizadas nos dias 04 e 18 de Janeiro de 2011 
e 01 e 15 de Fevereiro de 2011, respectivamente.----------------------------------------------  
 
------O Senhor Presidente referiu que, “tal como na altura chamei à atenção dos serviços 
para o atraso que se verificava nas actas, tenho hoje a obrigação de registar, com agrado, 
o esforço que foi feito no sentido de colocarmos em dia a aprovação das actas; falta-nos 
apenas a acta da última reunião extraordinária que está a ser elaborada. Queria saudar os 
serviços por este esforço que foi concretizado.”----------------------------------------------------- 

------Lidas que foram em voz alta, analisado o seu conteúdo e produzidos os 
esclarecimentos necessários, deliberou-se o seguinte:--------------------------------------------- 
------Por unanimidade, aprovar a Acta nº 1, correspondente à reunião ordinária realizada 
em 04 de Janeiro de 2011;-------------------------------------------------------------------------- 
------Por maioria, com abstenção do Vereador Senhor António Gonçalves Cardoso, aprovar 
a Acta nº 2, correspondente à reunião ordinária realizada em 18 de Janeiro de 2011;-- 
------Por maioria, com abstenção do Vereador Senhor Avelino de Jesus Silva Pedroso, 
aprovar a Acta nº 3, correspondente à reunião ordinária realizada em 01 de Fevereiro 
de 2011;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Por unanimidade, aprovar a Acta nº 4, correspondente à reunião ordinária realizada 
em 15 de Fevereiro de 2011.----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

C a p í t u l o  S e g u n d o 

                                                EEE xxx ppp eee ddd iii eee nnn ttt eee    

 
 
------PRIMEIRO: Da Associação Juvenil Chama Viva, com sede no local e freguesia de 
Secarias, a solicitar apoio financeiro para ajudar a custear as despesas com um Encontro 
de Jovens, a realizar no próximo mês de Agosto de 2011.-----------------------------------------  
------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), nos termos da al. a), do nº 4 do art. 
64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações.-------------------------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
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Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Da Junta de Freguesia de Pomares, com sede em Pomares, ofício a 
solicitar atribuição de subsídio para ajudar a custear a aquisição de um Dumper com Pá 
Carregadora.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 1.000,00€ (mil euros), nos termos da al. b), do nº 6 do artº 64, da Lei nº 
169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações.------------------------------------------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Da Sociedade Filarmónica Flor do Alva, com sede no lugar e 
freguesia de Vila Cova de Alva, ofício a solicitar atribuição de subsídio para ajudar a custear 
a aquisição de fardamento para os novos executantes.---------------------------------------------  

------O Senhor Presidente informou que “o pedido formulado pela Filarmónica refere-se 
ao fardamento, fazendo ainda referência à aquisição de instrumentos e de outras 
despesas. Em 2007 a Câmara Municipal apoiou a aquisição de fardamento para a 
Sociedade Filarmónica Flor do Alva, à semelhança do que fez com outras Filarmónicas do 
Concelho; nesse sentido, o que para nós se afigura como mais correcto, é a atribuição de 
um apoio à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, para o instrumental. 
Assim, proponho a atribuição de um subsídio para ajudar no reforço do instrumental da 
instituição, no valor de 1000 euros.”------------------------------------------------------------------ 
------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 1.000,00€ (mil euros), nos termos da al. a), do nº 4 do art. 64, da Lei nº 
169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações, para ajudar a custear as despesas 
inerentes da aquisição de instrumentos .------------------------------------------------------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
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------QUARTO: Da Adiber, com sede em S. Paulo, Góis, ofício a solicitar apoio financeiro 
para ajudar a custear a participação na Feira Internacional de Turismo 2011, a realizar na 
FIL, Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
------Analisado que foi o pedido, deliberou-se, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros euros), nos termos da al. a), do 
nº 4 do art. 64, da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro e ulteriores alterações.----------------- 
------Dê-se conhecimento de tal liberalidade à Secção Financeira, com vista à ulterior 
operacionalização da deliberação.--------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo do Decreto-
Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de 
Janeiro, a fim de se tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------- 
 
 
------QUINTO: Do Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de 
Formação Profissional de Arganil, a solicitar a dispensa de pagamento da renda da 
Quinta do Mosteiro de Folques, com efeitos desde 1 de Março de 2011, no âmbito do 
Contrato de Arrendamento celebrado entre o Município de Arganil e aquele Instituto.--------  

------Usou da palavra o Senhor Presidente, referindo que “já tinha dito anteriormente 
que este assunto viria a Reunião de Câmara e que estávamos apenas a aguardar uma 
carta do Instituto de Emprego dando conta desta solicitação; assim, proponho que no ano 
de 2011, desde o dia 1 de Março até 31 de Dezembro, não se aplique a questão da renda 
entre o Município de Arganil e o Instituto de Emprego e Formação Profissional; e ainda, 
uma vez que esta questão ficará resolvida desta forma, que todos os proveitos, 
relacionados com o contrato existente entre a Câmara Municipal e o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, revertam a favor da Câmara.”-------------------------------------------- 

------Analisada que foi a proposta do Senhor Presidente, bem com o ofício do IEFP, a 
Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto. Notifique-se.---- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

C a p í t u l o  T e r c e i r o  

                                                EEEmmmppp rrr eee iii ttt aaa ddd aaa sss    
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------PRIMEIRO: Requalificação da EB 1 de Arganil – Proposta para aprovação do 
Auto de Medição nº 10, referente aos trabalhos contratuais de Janeiro de 2011.------------- 

------Presente a informação nº I/DGU M EPP/47, datada de 11/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------1) A empreitada supra referida foi adjudicada por deliberação de Câmara do dia 
02/02/2010, à empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda, pelo valor da sua proposta de 
1.756.759,20€ (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove 
euros e vinte cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução 
de 12 meses.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------2) Para os devidos efeitos, foi solicitada a caução no valor de 87.837,96€ (oitenta e sete 
mil, oitocentos e trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos a que corresponde 5% do valor 
de adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------3) Foi apresentada pelo empreiteiro a garantia bancária nº034-43.010171-6, emitida pelo 
Banco Montepio Geral no valor de 87.837,96€, a que corresponde 5% do valor de 
adjudicação, para garantia do contrato.------------------------------------------------------------------------- 
------4) A consignação da obra ocorreu no dia 1/04/2010.-------------------------------------------------- 
Foi apresentado pela fiscalização, GSET, global serviços e engenharia total, Lda, pelo 
Director de fiscalização o, - Auto de Medição Nº10- Trabalhos Contratuais de 31/01/2011, no 
valor de 57.370,42€ + Iva 6% = 60.812,65€.------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a aprovação do Auto de Medição nº10 em 
anexo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------À Consideração Superior,------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 11.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição nº 10, 
referente aos trabalhos contratuais de Janeiro de 2011, da empreitada Requalificação da 
EB1 de Arganil, no valor total de 60.812,65 €.------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.-------------------------------------------------------- 
 
 
------SEGUNDO: Requalificação da EB 1 de Arganil – Proposta para aprovação do 
Auto de Medição nº 1, referente a Trabalhos a Mais.---------------------------------------------- 
------Presente a informação nº I/DGU M EPP/55, datada de 16/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------1) A empreitada supra referida foi adjudicada por deliberação de Câmara do dia 02/02/2010, 

à empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda, pelo valor da sua proposta de 1.756.759,20€ 
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(um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove euros e vinte 

cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 12 meses.------ 

------2) Para os devidos efeitos, foi solicitada a caução no valor de 87.837,96€ (oitenta e sete mil, 

oitocentos e trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos a que corresponde 5% do valor de 

adjudicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------3) Foi apresentada pelo empreiteiro a garantia bancária nº034-43.010171-6, emitida pelo 

Banco Montepio Geral no valor de 87.837,96€, a que corresponde 5% do valor de adjudicação, 

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

------4) Por deliberação de Câmara de 1/09/2010, foram aprovados os trabalhos para suprimento 

de erros (E002 - cobertura) referentes aos artigos da proposta 1.3.3.1; 2.1.1; (edifício escola), 

artigos 9.3.1; 10.1.1 (edifício ATL) no valor total de 1.711,77€ + Iva, conforme o disposto no nº3 do 

artigo 378º do CCP imputável ao Dono de Obra 100%, trabalhos a mais referentes aos artigos 

da proposta 2.1.1; (edifício escola) e artigo 10.1. 1 (edifício ATL) no valor de 17.562,67€  e 

trabalhos a menos no valor de 6.626,22€ referente aos artigos 2.2.1e 10.2.1 da proposta.------------ 

------5) Foi apresentado documento comprovativo de depósito em dinheiro para garantia do 

contrato adicional no valor de 1.145,23€.----------------------------------------------------------------------------- 

------6) Para os devidos efeitos foi celebrado o contrato adicional de Trabalhos a mais erros e 

omissões no valor de 22.904,55€+ Iva (E001 paredes; E002 cobertura; TM01 – Cobertura)---------- 

------Nesta data foi apresentado pela fiscalização, GSET, global serviços e engenharia total, Lda, 

pelo Director de fiscalização o, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Auto de Medição Nº1 – Trabalhos a mais  de 31/01/2011, no valor de 17.562,67€ + Iva 6% = 

18.616,43€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a aprovação do Auto de Medição Nº1 – 

Trabalhos a mais  de 31/01/2011, no valor de 17.562,67€ + Iva 6% = 18.616,43€, em anexo.-------- 

------Mapa Financeiro da Obra:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Valo de adjudicação - 1.756.759,20 €

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Data 30-04-2010 31-05-2010 30-06-2010 30-07-2010 31-08-2010 30-09-2010 26-10-2010 30-11-2010 31-12-2010 31-01-2011
Factura nº
data
valor 24.217,62 16.572,75 17.006,19 15.193,65 44.080,74 38.840,31 78.354,24 101.161,43 60.504,71 57.370,42 453.302,06
IVA 1.210,88 828,64 850,31 911,62 2.644,84 2.330,42 4.701,25 6.069,69 3.630,28 3.442,23 13.477,96
total 25.428,50 17.401,39 17.856,50 16.105,27 46.725,58 41.170,73 83.055,49 107.231,12 64.134,99 60.812,65 466.780,02

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Factura nº
data 31-01-2011
valor 5.341,88 5.341,88
IVA 320,51 320,51
total 5.662,39 5.662,39

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Factura nº
data 31-01-2011
valor 17.562,67 17.562,67
IVA 1.053,76 1.053,76
total 18.616,43 18.616,43

Trabalhos contratuais 466.780,02
5.662,39
18.616,43

Erros / omissões

Trabalhos contratuias

Trabalhos a mais

Trabalhos a mais

Total  (C/ IVA)
Erros/Omissões

 
 
------À consideração superior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 16.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição nº 1, 
referente a Trabalhos mais, no valor total de 18.616,43 euros.---------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.-------------------------------------------------------- 
 
 
------TERCEIRO: Requalificação da EB 1 de Arganil – Proposta para aprovação do 
Auto de Medição nº 1, Erros e Omissões, referente ao mês de Janeiro de 2011 de Janeiro 
de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Presente a informação nº I/DGU M EPP/56, datada de 16/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 
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------1) A empreitada supra referida foi adjudicada por deliberação de Câmara do dia 02/02/2010, 

à empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda, pelo valor da sua proposta de 1.756.759,20€ 

(um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove euros e vinte 

cêntimos) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 12 meses.------- 

------2) Para os devidos efeitos, foi solicitada a caução no valor de 87.837,96€ (oitenta e sete mil, 

oitocentos e trinta e sete euros e noventa e seis cêntimos a que corresponde 5% do valor de 

adjudicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------3) Foi apresentada pelo empreiteiro a garantia bancária nº034-43.010171-6, emitida pelo 

Banco Montepio Geral no valor de 87.837,96€, a que corresponde 5% do valor de adjudicação, 

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

------4) Por deliberação de Câmara de 1/06/2010, foram aprovados os erros (E001 – paredes) 

referentes aos artigos 3.1.1; 11.1.1 e 19.2.1 (Execução de paredes de divisionamento e coretes 

em alvenaria de tijolo de barro vazado (30*20*11), incluindo execução de vergas, assentamento 

com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e demais trabalhos) da proposta no valor de 

3.630,11€ + Iva, a preços do contrato, conforme o disposto no nº3 do artigo 378º do CCP 

imputável ao Dono de Obra 100%.------------------------------------------------------------------------------------- 

------5) Por deliberação de Câmara de 1/09/2010, foram aprovados os trabalhos para suprimento 

de erros (E002 - cobertura) referentes aos artigos da proposta 1.3.3.1; 2.1.1; (edifício escola), 

artigos 9.3.1; 10.1.1 (edifício ATL) no valor total de 1.711,77€ + Iva, conforme o disposto no nº3 

do artigo 378º do CCP imputável ao Dono de Obra 100%, trabalhos a mais referentes aos artigos 

da proposta 2.1.1; (edifício escola) e artigo 10.1.1 (edifício ATL) no valor de 17.562,67€ e 

trabalhos a menos no valor de 6.626,22€ referente aos artigos 2.2.1e 10.2.1 da proposta.------------ 

------6) Foi apresentado documento comprovativo de depósito em dinheiro para garantia do 

contrato adicional no valor de 1.145,23€.----------------------------------------------------------------------------- 

------7) Para os devidos efeitos foi celebrado o contrato adicional de Trabalhos a mais erros e 

omissões no valor de 22.904,55€+ Iva.------------------------------------------------------------------------------- 

------Nesta data foi apresentado pela fiscalização, GSET, global serviços e engenharia total, Lda, 

pelo Director de fiscalização o, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Auto de Medição Nº1 – Erros e omissões de 31/01/2011, no valor de 5.341,88€ + Iva 6% = 

5.662,39€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a aprovação do Auto de Medição Nº1 – 

Erros e omissões em anexo, no valor de 5.341,88€ + Iva 6% = 5.662,39€.--------------------------------- 

------Mapa Financeiro da Obra:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Valo de adjudicação - 1.756.759,20 €

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Data 30-04-2010 31-05-2010 30-06-2010 30-07-2010 31-08-2010 30-09-2010 26-10-2010 30-11-2010 31-12-2010 31-01-2011
Factura nº
data
valor 24.217,62 16.572,75 17.006,19 15.193,65 44.080,74 38.840,31 78.354,24 101.161,43 60.504,71 57.370,42 453.302,06
IVA 1.210,88 828,64 850,31 911,62 2.644,84 2.330,42 4.701,25 6.069,69 3.630,28 3.442,23 13.477,96
total 25.428,50 17.401,39 17.856,50 16.105,27 46.725,58 41.170,73 83.055,49 107.231,12 64.134,99 60.812,65 466.780,02

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Factura nº
data 31-01-2011
valor 5.341,88 5.341,88
IVA 320,51 320,51
total 5.662,39 5.662,39

Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totais
Factura nº
data
valor 0,00
IVA 0,00
total 0,00

Trabalhos contratuais 466.780,02
5.662,39

0,00

Erros / omissões

Trabalhos contratuias

Trabalhos a mais

Trabalhos a mais

Total 
Erros/Omissões

 
------À consideração superior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 16.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição nº 1, 
Erros e Omissões, referente ao mês de Janeiro de 2011, no valor total de 5.662,39 euros.- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.-------------------------------------------------------- 
 
 
------QUARTO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense – Proposta para 
aprovação de Erros E008 revisão 01, referente ao revestimento cerâmico dos tanques das 
piscinas do Bloco A.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Presente a informação nº I/DGU M EPP/46, datada de 10/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 
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------A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação datado de 04/09/2009 à empresa 
“Telhabel Construções, S.A ”, pelo valor da sua proposta 5.181.491,60€ (cinco milhões, 
cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 30 meses.----------------------------------- 
------Os documentos em anexo, referem-se à proposta de Erros E008 rev. 01 apresentada 
pela entidade executante, referente ao revestimento cerâmico dos tanques das piscinas do 
Bloco A, no valor de 3.391,31€ e relatório / parecer da fiscalização, para aprovação.------------- 
------A fiscalização enquadra a proposta apresentada nos termos do nº3 do artigo 378º do 
CCP, aprovado pelo Dl 18/2008 de 29 de Janeiro, isto é, 100% imputável ao DO, uma vez 
que se trata de um erro reclamado em fase de formação de contrato e não aprovado pelo 
Dono de Obra de acordo com o parecer do projectista.---------------------------------------------------- 
------Proposta para aprovação: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------1 - Tendo em conta o parecer técnico da fiscalização e o enquadramento legal dos 
trabalhos, propõem-se à Câmara Municipal aprovação da proposta de trabalhos referente a 
um Erro referência E008 rev. 01 no valor de 3.391,31€ (valor corrigido) a preços contratuais, 
conforme documentação em anexo:----------------------------------------------------------------------------- 
------Valor da proposta de trabalhos do empreiteiro – 3.391,31€----------------------------------------- 
------Valor imputável ao Dono de Obra (100% nos termos do nº3 e 5 do artigo 378º do CCP) – 
3.391,31€ (valor corrigido); (erros reclamado em fase de formação de contrato e não 
aprovado pelo Dono de Obra de acordo com o parecer do projectista).-------------------------------- 
------2) Sem prejuízo do disposto nos nº 1,2,3,4 e 5 do artigo 378º, decorrendo os erros e 
omissões do incumprimento de obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o 
dono de obra, por força do disposto no nº6 do artigo 378º do CCP, deve o dono de obra nos 
termos da alínea a) do nº6 do citado artigo exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista 
de ser indemnizado por parte destes terceiros.--------------------------------------------------------------- 
------Nota: Relativamente ao ponto anterior, atendendo qu e existem algumas 
divergências de pareceres sobre o direito que assis te ao Dono de Obra de ser 
indemnizado por parte destes terceiros, solicito pa recer Jurídico nesta matéria, o que 
não invalida, salvo melhor opinião, aprovação da pr esente proposta. --------------------------- 
------Documentos em anexo que fazem parte integrante da p resente informação (3unid): 
------Relatório/parecer da fiscalização referente à proposta E008 rev. 01------------------------------ 
------Proposta do empreiteiro--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mapa de controlo de custos trab. a mais/erros/omissões/trab. a menos.------------------------- 

------À Consideração Superior,------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Senhor Rui 
Miguel da Silva, aprovar a proposta - Erros E008 revisão 01, referente ao revestimento 
cerâmico dos tanques das piscinas do Bloco A, no valor total de 3.391,31 euros.------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
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------QUINTO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense – Proposta para 
aprovação de Erros E009 revisão 01, referente à rede de rega.---------------------------------- 

------Presente a informação nº I/DGU M EPP/58, datada de 22/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação datado de 04/09/2009 à empresa 
“Telhabel Construções, S.A ”, pelo valor da sua proposta 5.181.491,60€ (cinco milhões, 
cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 30 meses.----------------------------------- 
------Os documentos em anexo, referem-se à proposta de Erros E009 apresentada pela 
entidade executante, referente à rede de rega, no valor de 1999,95€ e relatório / parecer da 
fiscalização, para aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------A fiscalização enquadra a proposta apresentada nos termos do nº3 e 5 do artigo 378º do 
CCP, aprovado pelo Dl 18/2008 de 29 de Janeiro, uma vez que se trata de um erro reclamado 
em fase de formação de contrato e não aprovado pelo Dono de Obra de acordo com o 
parecer do projectista.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Proposta para aprovação: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------1 - Tendo em conta o parecer técnico da fiscalização e o enquadramento legal dos 
trabalhos, propõem-se à Câmara Municipal aprovação da proposta de trabalhos referente a 
um Erro referência E009 no valor total de 1.995,95€ a preços contratuais, sendo imputável ao 
dono de obra o valor de 1.940,94€ e 59,01€ imputável ao empreiteiro, conforme 
documentação em anexo:------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Valor da proposta de trabalhos do empreiteiro – 1.995,95€----------------------------------------- 
------Valor imputável ao Dono de Obra (100% sobre os artigos G.8.1.1.2, G.8.1.1.3, G.8.1.1.4, 
G.8.1.1.5 G.8.1.1.6 G.8.1.1.7, G.8.1.1.8, G.8.1.1.10, nos termos do nº3 e 5 do artigo 378º do 
CCP) – (erros reclamado em fase de formação de contrato e não aprovado pelo Dono de 
Obra de acordo com o parecer do projectista e 100% sobre o artigo G.8.1.1.1 face à 
quantidade 368,20m reclamado em fase de formação de contrato e não aprovado pelo Dono 
de Obra de acordo com o parecer do projectista e 50% sobre a quantidade 42,30m, uma vez 
que esta não foi reclamada em fase de formação de contrato)------------------------------------------- 
------Valor imputável ao Dono de Obra – 1.940,94€---------------------------------------------------------- 
------Valor imputável à EE – Artigo G.8.1.1.1 – 50% x 42,30m x 2,79€ = 59,01€--------------------- 
------2) Sem prejuízo do disposto nos nº 1,2,3,4 e 5 do artigo 378º, decorrendo os erros e 
omissões do incumprimento de obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o 
dono de obra, por força do disposto no nº6 do artigo 378º do CCP, deve o dono de obra nos 
termos da alínea a) do nº6 do citado artigo exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista 
de ser indemnizado por parte destes terceiros.--------------------------------------------------------------- 
------Nota: Relativamente ao ponto anterior, atendendo qu e existem algumas 
divergências de pareceres sobre o direito que assis te ao Dono de Obra de ser 
indemnizado por parte destes terceiros, solicito pa recer Jurídico nesta matéria, o que 
não invalida,  salvo melhor opinião, aprovação da p resente proposta. -------------------------- 
------Documentos em anexo que fazem parte integrante da p resente informação (3unid): 
------Relatório/parecer da fiscalização referente à proposta E009---------------------------------------- 
------Proposta do empreiteiro--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mapa de controlo de custos trab. a mais/erros/omissões/trab. a menos.------------------------ 

------À Consideração Superior,------------------------------------------------------------------------------------ 
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------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Senhor Rui 
Miguel da Silva, aprovar a proposta - Erros E009 revisão 01, referente à rede de rega, no 
valor total de 1.999,95€, sendo 1.940,94€ imputáveis ao dono da obra, ficando 59,01€ a 
cargo da entidade executante ------------------------------------------------------------------------- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 
------SEXTO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense – Proposta para 
aprovação de Erros E011 revisão 01, referente a painéis pré-fabricados GFRC do Bloco B.-- 

------Presente a informação nº I/DGU M EPP/59, datada de 22/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação datado de 04/09/2009 à empresa 
“Telhabel Construções, S.A ”, pelo valor da sua proposta 5.181.491,60€ (cinco milhões, 
cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 30 meses.----------------------------------- 
------Os documentos em anexo, referem-se à proposta de Erros E011rev01 apresentada pela 
entidade executante, referente a Painéis pré-fabricados GFRC do Bloco B, no valor de 
12.603,90€ e relatório / parecer da fiscalização, para aprovação.--------------------------------------- 
------A fiscalização enquadra a proposta apresentada nos termos do nº3 e 5 do artigo 378º do 
CCP, aprovado pelo Dl 18/2008 de 29 de Janeiro, sendo imputável ao DO 100% de 14,03 m2, 
uma vez que se trata de um erro reclamado em fase de formação de contrato e não aprovado 
pelo Dono de Obra de acordo com o parecer do projectista e imputável 50% ao DO e 50 % 
EE, face à restante quantidade reclamada como erro 96,11m2, sendo que esta não foi 
reclamada em fase de formação de contrato.----------------------------------------------------------------- 
------Proposta para aprovação: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------1 - Tendo em conta o parecer técnico da fiscalização e o enquadramento legal dos 
trabalhos, propõem-se à Câmara Municipal aprovação da proposta de trabalhos referente a 
um Erro referência E011rev01 no valor total de 11.468,88€ a preços contratuais, sendo 
imputável ao dono de obra o valor de 6.464,91€ e 5.003,97€ imputável ao empreiteiro, 
conforme documentação em anexo:----------------------------------------------------------------------------- 
------Erro apresentado pelo empreiteiro: --------------------------------------------------------------------- 
------Artigo A.3.3.6.4 – 121,04m2 x 104,13€ = 12.603,90€------------------------------------------------- 
------Quant./ Valor corrigido pela fiscalização -------------------------------------------------------------- 
------Artigo A.3.3.6.4 - 110,14m2 x 104,13€= 11.468,88€--------------------------------------------------- 
------Reclamação de um concorrente em fase de concurso ------------------------------------------- 
------Artigo A.3.3.6.4 – 14,03m2----------------------------------------------------------------------------------- 
------Erro nos termos do nº3 e 5 do artigo 378º, apresent ado em fase de formação de 
contrato e não aprovado pelo DO face ao parecer do projectista (100% imputável ao 
Dono de Obra) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Artigo A3.3.6.4 – 14,03m2 x 104,13€ =1.460,94€------------------------------------------------------ 
------Erro nos termos dos nºs3 e 5 do artigo 378º do CCP não reclamado em fase de 
formação de contrato ( 50% imputável ao Dono de Obr a, 50% imputável ao empreiteiro) 
------Artigo A.3.3.6.4 - 110,14m2 – 14,03m2 = 96,11m2 x 104,13€ = 10.007,93€-------------------- 
------50% DO – 48,055 x 104,13€ = 5.003,97------------------------------------------------------------------ 
------50% EE – 48,055 x 104,13€ = 5.003,97------------------------------------------------------------------- 
------Total erros imputável ao DO (48,055 + 14,03) = 62,085m2 x 104,13€ = 6.464,91€--------- 
------2) Sem prejuízo do disposto nos nº 1,2,3,4 e 5 do artigo 378º, decorrendo os erros e 
omissões do incumprimento de obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o 
dono de obra, por força do disposto no nº6 do artigo 378º do CCP, deve o dono de obra nos 
termos da alínea a) do nº6 do citado artigo exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista 
de ser indemnizado por parte destes terceiros.--------------------------------------------------------------- 
------Nota: Relativamente ao ponto anterior, atendendo qu e existem algumas 
divergências de pareceres sobre o direito que assis te ao Dono de Obra de ser 
indemnizado por parte destes terceiros, solicito pa recer Jurídico nesta matéria, o que 
não invalida, salvo melhor opinião, aprovação da pr esente proposta. --------------------------- 
------Documentos em anexo que fazem parte integrante da p resente informação (3unid): 
------Relatório/parecer da fiscalização referente à proposta E011rev01-------------------------------- 
------Proposta do empreiteiro--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mapa de controlo de custos trab. a mais/erros/omissões/trab. a menos.------------------------- 
------À Consideração Superior,------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22.02.2011 “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Senhor Rui 
Miguel da Silva, aprovar a proposta - de Erros E011 revisão 01, referente a painéis pré-
fabricados GFRC do Bloco B, no valor total de 11.468,88€, sendo 6.464,91€ imputáveis ao 
dono da obra, ficando 5.003,97€ a cargo da entidade executante.------------------------------ 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 
------SÉTIMO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense – Proposta para 
aprovação de Erros E007, referente à impermeabilização dos tanques das piscinas do 
Bloco A.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------Presente a informação nº I/DGU M EPP/45, datada de 10/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação datado de 04/09/2009 à empresa 
“Telhabel Construções, S.A ”, pelo valor da sua proposta 5.181.491,60€ (cinco milhões, 
cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 30 meses.----------------------------------- 
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------Os documentos em anexo, referem-se à proposta de Erros E007 apresentada pela 
entidade executante, referente à impermeabilização dos tanques das piscinas do Bloco A, no 
valor de 1.369,09€ e relatório / parecer da fiscalização, para aprovação.------------------------------ 
------A fiscalização enquadra a proposta apresentada nos termos do nº3 do artigo 378º do 
CCP, aprovado pelo Dl 18/2008 de 29 de Janeiro, isto é, 100% imputável ao DO, uma vez 
que se trata de um erro reclamado em fase de formação de contrato e não aprovado pelo 
Dono de Obra de acordo com o parecer do projectista.----------------------------------------------------- 
------Proposta para aprovação: ---------------------------------------------------------------------------------- 
------1 - Tendo em conta o parecer técnico da fiscalização e o enquadramento legal dos 
trabalhos, propõem-se à Câmara Municipal aprovação da proposta de trabalhos referente a 
um Erro referência E007 no valor de 1.369,05€ (valor corrigido) a preços contratuais, 
conforme documentação em anexo:----------------------------------------------------------------------------- 
------Valor da proposta de trabalhos do empreiteiro – 1.369, 09€----------------------------------------- 
------Valor imputável ao Dono de Obra (100% nos termos do nº3 do artigo 378º do CCP) – 
1.369,05€ (valor corrigido); (erros reclamado em fase de formação de contrato e não 
aprovado pelo Dono de Obra de acordo com o parecer do projectista).-------------------------------- 
------2) Sem prejuízo do disposto nos nº 1,2,3,4 e 5 do artigo 378º, decorrendo os erros e 
omissões do incumprimento de obrigações de concepção assumidas por terceiros perante o 
dono de obra, por força do disposto no nº6 do artigo 378º do CCP, deve o dono de obra nos 
termos da alínea a) do nº6 do citado artigo exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista 
de ser indemnizado por parte destes terceiros.--------------------------------------------------------------- 
------Nota: Relativamente ao ponto anterior, atendendo qu e existem algumas 
divergências de pareceres sobre o direito que assis te ao Dono de Obra de ser 
indemnizado por parte destes terceiros, solicito pa recer Jurídico nesta matéria, o que 
não invalida, salvo melhor opinião, aprovação da pr esente proposta. --------------------------- 
------Documentos em anexo que fazem parte integrante da p resente informação (3unid): 
------Relatório/parecer da fiscalização referente à proposta E007---------------------------------------- 
------Proposta do empreiteiro--------------------------------------------------------------------------------------- 
------Mapa de controlo de custos trab. a mais/erros/omissões/trab. a menos.------------------------- 

------À Consideração Superior,------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 

------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Senhor Rui 
Miguel da Silva, aprovar a proposta de Erros E007, referente à impermeabilização dos 
tanques das piscinas do Bloco A, no valor total de 1.369,05€ imputáveis ao dono da obra.- 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
------OITAVO: Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense – Proposta para 
aprovação do Auto de Medição nº 11, referente aos Trabalhos Contratuais de Janeiro de 
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Presente a informação nº I/DGU M EPP/60, datada de 23/02/2011, da Técnica 
Superior Carla Neves, cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:------ 

------1) A obra supracitada, foi adjudicada por deliberação datado de 04/09/2009 à empresa 

“Telhabel Construções, S.A ”, pelo valor da sua proposta 5.181.491,60€ (cinco milhões, cento e 

oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, com prazo de execução de 30 meses.----------------------------------------------------- 

------2) Para os devidos efeitos, foi solicitada a caução no valor de 259.074,58€ (duzentos e 

cinquenta e nove mil e setenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos), a que corresponde 5% 

do valor de adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------3) Foi apresentada pelo empreiteiro a garantia bancária nº36230488102714, emitida pelo 

Banco Santander Totta no valor de 259.074,58€, a que corresponde 5% do valor de adjudicação, 

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

------4) Foi apresentada pelo empreiteiro a garantia bancária nº962300488003643, emitida pelo 

Banco Santander Totta no valor de 58.515,56€, referente à retenção de 5% nos autos de medição 

nº1 a 8.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------5) O contrato em causa obteve o visto do tribunal de contas no passado dia 22/10/2010.-------- 

------6) Foi apresentado pela fiscalização (VHM Coordenação e Gestão de projectos o Auto de 

Medição Nº11 de Janeiro/2011 para aprovação:------------------------------------------------------------------- 

------Auto de Medição Nº11- Trabalhos Contratuais de 31/01/2011, no valor de 56.261,41€ + Iva 

devido pelo adquirente (conforme instruções da contabilidade).----------------------------------------------- 

------Mais se informa que tendo em conta os requisitos das candidaturas, o Auto de medição em 

anexo, apresenta-se divido em Bloco A, Bloco B+C + Arranjos Exteriores e um geral, conforme 

indicação da Drª Maria Carmo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Mapa Financeiro da Obra:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Auto nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totais
Data 31-03-2010 30-04-2010 28-05-2010 30-06-2010 30-07-2010 30-08-2010 30-09-2010 29-10-2010 30-11-2010 31-12-2010 31-01-2011
Factura nº

data
Bloco A 6.179,91 12.246,53 44.557,84 70.284,82 80.401,41 92.269,67 70.359,42 -1.045,61 173.254,87 9.323,09 16.303,66 574.135,61
Bloco B + 
C 20.712,08 27.301,25 54.331,18 103.841,47 65.198,74 64.210,37 78.133,07 310.705,36 36.429,85 128.050,74 30.898,57 919.812,68
Arranj. Ext

3.754,58 6.508,65 60.360,42 14.982,54 9.584,13 9.059,18 104.249,50
Total 26.891,99 39.547,78 98.889,02 174.126,29 145.600,15 160.234,62 155.001,14 370.020,17 224.667,26 146.957,96 56.261,41 1.598.197,79
IVA dev 
adq. 1.344,60 1.977,39 4.944,45 8.706,31 8.736,01 9.614,08 9.300,07 22.201,21 13.480,04 8.817,48 3.375,68 92.497,32
total 28.236,59 41.525,17 103.833,47 182.832,60 154.336,16 169.848,70 164.301,21 392.221,38 238.147,30 155.775,44 59.637,09 1.690.695,11

Auto nº 1 2 3 4 5 5 5 Totais
Factura nº

data
valor 0,00
IVA 0,00
total 0,00

1.690.695,11Total 

Trabalhos a mais/erros e omissões

 
------À consideração superior.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 23.02.2011, “À 
Reunião de Câmara”.--------------------------------------------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Senhor Rui 
Miguel da Silva, aprovar o Auto de Medição nº 11, referente aos trabalhos contratuais de 
Janeiro de 2011, da empreitada”Reabilitação da Cerâmica Arganilense”, no valor total de 
59.637,09€.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 
 

C a p í t u l o  Q u a r t o  

AAA sss sss uuu nnn ttt ooo sss    III nnn ccc lll uuu ííí ddd ooo sss    nnn aaa    OOO rrr ddd eee mmm    ddd ooo    DDD iii aaa    

( Artº 83 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro e 
ulteriores alterações) 
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------PRIMEIRO: De Ana Margarida da Silva Fernandes Pereira, residente no Largo 
1º de Dezembro, Arganil, a requerer o prolongamento de horário de 
funcionamento do seu estabelecimento, denominado “NYX CAFFÉ”, sito na Rua 
Visconde Sanches Frias, Arganil, até às 04.00 h, para o dia 8 de Março de 2011. ------------ 

------O Senhor Presidente da Câmara, Ricardo Pereira Alves, propôs ao Executivo Municipal 
que, nos termos do disposto do artº 83º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro e nos termos do Regimento em vigor, reconheça a 
urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe.------------------------------ 
------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a inclusão na Ordem do Dia 
do referido assunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Analisado que foi o pedido e considerando o carácter pontual, bem como o disposto 
no nº1, do artº 12º do Regulamento de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e de Prestação de Serviços, da Câmara Municipal, deliberou-se, por 
unanimidade, autorizar o prolongamento do horário nos termos requeridos.------------------ 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 

------SEGUNDO: Parque estacionamento Junto à Cerâmica - Acordo estabelecido 
com a Firma Abel dos Santos Fernandes, SA. ------------------------------------------------ 

------Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que “em tempos houve um acordo 
verbal estabelecido entre a Câmara Municipal e a empresa Abel dos Santos Fernandes, 
S.A., para uma permuta de terrenos, no sentido de poder ser construído um parque de 
estacionamento de apoio à empresa, condição essencial para o seu devido licenciamento. 
Esse acordo verbal nunca foi reduzido a escrito e verificou-se agora que, para a Câmara 
Municipal, seria de todo interesse que o terreno onde está situado esse parque de 
estacionamento pudesse ser pertença do Município, de forma a servir de suporte a todo o 
empreendimento da antiga Cerâmica Arganilense.--------------------------------------------------  
------Reunimos com a empresa e ficou estabelecido que, para esta, seria razoável poder 
considerar esta permuta sem efeito, desde que fosse ressarcida do investimento que fez, 
relativo ao parque de estacionamento.----------------------------------------------------------------  
------Mandei efectuar uma avaliação dos trabalhos que foram lá executados pela empresa, 
que se cifra no valor de 23.322,14€, de acordo com um mapa de medições e orçamento 
anexo, subscrito pelos Técnicos desta Câmara Municipal, Carla Neves e Sérgio Almeida; 
pedi também ao Dr. Jorge Veigas, consultor jurídico do Município, que enquadrasse esta 
questão, que precisa de uma deliberação, da parte da Câmara Municipal, informações estas 
que se anexam cópia à acta. --------------------------------------------------------------------------- 
------A proposta que aqui apresento, é no sentido de considerar que esta permuta 
acordada em termos verbais não se efectivará, que a Câmara Municipal irá ressarcir a 
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empresa Abel dos Santos Fernandes, S.A. pelo valor do investimento feito, na construção 
do parque de estacionamento e ainda, que a Câmara Municipal delibere que este parque 
de estacionamento passará a ser público.-------------------------------------------------------------  
------Recordo que as intervenções a executar nesse mesmo parque de estacionamento 
estão integradas na empreitada Reabilitação da Cerâmica Arganilense.”------------------------  
 
------Pediu a palavra o Senhor Vereador Rui Silva dizendo que “houve na verdade um 
acordo, como o Senhor Presidente disse, para construir-se um parque de estacionamento 
de apoio à empresa, por ser de todo imprescindível para o licenciamento industrial.----------  
------A Câmara Municipal na altura analisou o processo e disponibilizou aquele terreno para 
esse efeito, visando que, no futuro, esse parque de estacionamento teria a sua evolução 
no contexto global, que poderia vir a ser empreendido para a Cerâmica Arganilense. Como 
garantia dessa utilização (tipo caução) a Empresa Abel dos Santos Fernandes, S.A. 
afectava ao domínio público, Municipal, uma parcela de terreno junto à unidade fabril e de 
que é proprietária.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------Não vejo qualquer impedimento na anulação desse acordo verbal; o sentido, na 
altura, já era de que esse parque de estacionamento viesse a ser utilizado 
cumulativamente para apoio à empresa e para tudo o que viesse a acontecer na própria 
Cerâmica.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Analisada que foi a proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal, deliberou, por 
unanimidade concordar com a mesma. --------------------------------------------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, no 
final da reunião, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Lei nº cinco A/ dois mil e dois, de onze de Janeiro, a fim de se 
tornar definitiva e executória imediatamente.------------------------------------------------------- 
 
 

C a p í t u l o  Q u i n t o  

CCC ooo mmm uuu nnn iii ccc aaa ççç õõõ eee sss    ddd aaa    PPP rrr eee sss iii ddd êêê nnn ccc iii aaa    

 
 

------O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conhecimento da alienação de 
edifícios que se destinavam a antigas escolas primárias: Sanguinheda e Vilarinho do Alva – 
Acto Público de abertura de propostas/ Hasta Pública.--------------------------------------------- 
------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------- 
 
 

C a p í t u l o  S e x t o  

DDD eee lll eee ggg aaa ççç ããã ooo    ddd eee    CCC ooo mmm ppp eee ttt êêê nnn ccc iii aaa sss    
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------PRIMEIRO: Listagens dos despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara, 
no uso dos poderes delegados em matéria de Operações Urbanísticas.-------------------- 
------Foram presentes, para conhecimento, as informações identificadas em epígrafe, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que se anexam 
à presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------ 
------A Câmara Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------- 
 
 
 

ENCERRAMENTO 

 
 
------E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a 
reunião quando eram onze horas e cinco minutos, para constar se lavrou a presente acta 
que eu, Carla Maria Conceição Rodrigues, redigi e vou assinar, junto do Senhor 
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

_____________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
 
 


