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ATA N.º 14 

 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR, 

REALIZARDA A DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE 

 

 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, no Edifício dos Paços do 

Concelho e Sala de Reuniões respetiva, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Vila Flor, 

sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de Barros, 

estando presentes os Senhores Vereadores, Fernando Filipe de Almeida, da Coligação PPD-

PSD/CDS-PP; Quintino Augusto Pimentel Gonçalves, do PS; Gracinda Fátima Fraga Carvalho 

Peixoto, do PS e Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, da Coligação PPD-PSD/CDS-

PP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         

ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

ALTERAÇÃO À REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL DA PRÓXIMA 

SEMANA:- 

Considerando o período das festividades da Páscoa, o Executivo delibera, por 

unanimidade, alterar a data da Reunião da Câmara Municipal da próxima semana, adiando 

a reunião do dia 17 de abril de 2017 para o dia 18 de abril de 2017 com início às 10:00 horas.  

 

ORDEM DO DIA: 

 

 APROVAÇÃO DE ATAS 

Presente, para aprovação pelo Executivo Municipal, a Ata n.º 13 da Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal do dia 03 de abril de 2017. – Dispensada a sua leitura por ter sido enviada 

juntamente com o expediente da presente Reunião de Câmara e não tendo sido solicitada 

qualquer alteração ao seu texto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata n.º 

13 da Reunião Ordinária da Câmara Municipal do dia 3 de abril de 2017. --------------------- 

 

GAP – GABINETE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE: 

 Presente despacho do Senhor Presidente datado de 4 de abril de 2017, autorizando a 

isenção de taxas de entrada no Parque de Campismo de Vila Flor nos dias 7 a 9 de abril de 2017 

ao Agrupamento 1055 – S.Bartolomeu de Vila Flor, para ratificação por parte da Câmara 

Municipal. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal datado de 4 de abril de 2017. ----------------------------------------------------- 

 

PROTOCOLO COM A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL:- 

Presente informação n.º 30/2017, do Técnico Superior Tiago Morais (Jurista), datada de 

23 de março de 2017, dando conta que por deliberação datada de 20/02/2017 a Câmara Municipal 
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deliberou aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Federação Portuguesa de Voleibol: 

Que em 12/03/2017 os serviços de contabilidade requereram ao Sr. Presidente a revogação 

do protocolo e propuseram a celebração de um contrato-programa; 

 Questão prévia: A Federação Portuguesa de Voleibol não tem sede no concelho de Vila 

Flor, nem preenche o âmbito de aplicação no artigo 3.º do Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Local do Município, pelo que, não pode ser chamado à colação o dito regulamento 

para efeitos de comparticipações financeiras ao abrigo do artigo 15.º do mesmo; 

Sob o assunto supra cumpre-lhe informar que a minuta do protocolo apresentado para 

deliberação à Câmara Municipal não viola as disposições vigentes no Decreto-Lei n.º 273/2009, 

de 1/10, porquanto estabelece os requisitos e elementos exigidos pela norma citada; 

Dentro deste entendimento, embora nãos e faça referencia explicita à designação de 

“Contrato-programa”, ou “Contratos-programa de desenvolvimento e patrocínio desportivos”, 

sugere, e para evitar dúvidas, que a designação do protocolo passe a ser de contrato-programa, 

incluindo nele a referencia ao Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1/10; 

Uma vez que o conteúdo da deliberação foi aprovado, nãos e justifica nova aprovação face 

à mera alteração do suporte contratual; 

Mais informa que a Federação Portuguesa de Voleibol, ao abrigo do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1/10, veio juntar os elementos necessários para os programas de 

desenvolvimento desportivo. – Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------- 

 

 RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE:- 

 Presente, para ratificação, despacho do senhor Vice-Presidente datado de 7 de abril de 

2017, autorizando a isenção do pagamento de taxas do licenciamento da prova desportiva 

“Passeio de BTT – Os mesmos Caminhos, outros meios de caminhar” à Associação Cultural e 

Desportiva de Valtorno. – Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, datado de 7 de abril de 2017. ------------------------------------------------ 

 

DAF – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

SETOR DE CONTABILIDADE, APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - 

Foi dado conhecimento pelo Senhor Presidente que o Resumo Diário de Tesouraria 

apresenta um saldo em total disponibilidades, excluindo as dotações não orçamentais, de € 

2.751.871,33 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e um euros e trinta e 

três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL: - 

Presente a relação dos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal no período de 

03.04.2016 a 07.04.2017, num total de € 249.633,97 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos 

e trinta e três euros e noventa e sete cêntimos). --------------------------------------------------------  
 

DOHUA – DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE 
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SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS: - 

 

 

REFORÇO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS: 

CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO EM DIVERSAS FREGUESIAS - Candoso:- 

Presente ofício da firma Construções Armando de Matos, datado de 28 de março de 2017 a 

solicitar pedido de vistoria para o auto de receção definitiva, cuja informação do Técnico Superior 

António Rodrigues Gil, datada de 31 de março de 2017, dá conta que a Câmara Municipal deve 

nomear uma comissão para elaboração do auto para efeitos de receção definitiva, sugerindo que 

esta seja composta pelo Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio Lapa e por ele próprio, agendando desde já 

a vistoria pata o dia 18 de abril pelas 10:00 horas. – Deliberado, por unanimidade nomear a 

seguinte Comissão, de acordo com a informação dos serviços técnicos do município: -------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 

 

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DAS ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS- Escola 

do Vieiro:- 

Presente ofício da firma Construções Armando de Matos, datado de 28 de março de 2017 a 

solicitar pedido de vistoria para o auto de receção definitiva, cuja informação do Técnico Superior 

António Rodrigues Gil, datada de 31 de março de 2017, dá conta que a Câmara Municipal deve 

nomear uma comissão para elaboração do auto para efeitos de receção definitiva, sugerindo que 

esta seja integrada pelo Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio Lapa e por ele próprio, agendando desde já 

a vistoria pata o dia 18 de abril pelas 114:00 horas. – Deliberado, por unanimidade nomear a 

seguinte Comissão, de acordo com a informação dos serviços técnicos do município: -------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 

 

CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS E RECONSTRUÇÃO DE MUROS NO CONCELHO – Santa Comba 

da Vilariça:- 

Presente ofício da firma Construções Armando de Matos, datado de 28 de março de 2017 a 

solicitar pedido de vistoria para o auto de receção definitiva, cuja informação do Técnico Superior 

António Rodrigues Gil, datada de 31 de março de 2017, dá conta que a Câmara Municipal deve 

nomear uma comissão para elaboração do auto para efeitos de receção definitiva, sugerindo que 

esta seja integrada pelo Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio Lapa e por ele próprio, agendando desde já 

a vistoria pata o dia 18 de abril pelas 12:00 horas . – Deliberado, por unanimidade nomear a 

seguinte Comissão, de acordo com a informação dos serviços técnicos do município: -------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 
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AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO - 

Benlhevai:- 

Presente ofício da firma Construções Armando de Matos, datado de 28 de março de 2017 a 

solicitar pedido de vistoria para o auto de receção definitiva, cuja informação do Técnico Superior 

António Rodrigues Gil, datada de 31 de março de 2017, dá conta que a Câmara Municipal deve 

nomear uma comissão para elaboração do auto para efeitos de receção definitiva, sugerindo que 

esta seja integrada pelo Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio Lapa e por ele próprio, agendando desde já 

a vistoria pata o dia 18 de abril pelas 111:00 horas . – Deliberado, por unanimidade nomear a 

seguinte Comissão, de acordo com a informação dos serviços técnicos do município: -------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 

 

CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS E RECONSTRUÇÃO DE MUROS NO CONCELHO - Valtorno: - 

Presente ofício n.º 087/2017, datado de 23 de março de 2017 da firma Carlos Augusto 

Pinto dos Santos & Filhos, S.A., a solicitar o cancelamento da garantia bancária n.º 0012-02-

1863663, prestada pelo Milleniunbcp, em virtude de a obra se encontrar rececionada 

definitivamente, cuja informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil, datada de 29 de 

março de 2017, dá conta que o auto de receção da empreitada em titulo data de 17/03/2017, pelo 

que a Câmara Municipal pode libertar todas as garantias retidas – Deliberado, por unanimidade, 

o cancelamento da garantia bancária n.º 0012-02-1863663, prestada pelo Milleniumbcp, nos 

termos solicitados e de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos do 

município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CENTRO INTEGRADO DE VALORIZAÇÃO DE RECURSOS EM SEIXO DE 

MANHOSES – Arranjos Exteriores:-  

 Presente ofício n.º DA-004/2017-FC, datado de 3 de março de 2017 da firma TOGAMIL, 

Construções, Lda., a solicitar a prorrogação do prazo contratual por mais 45 dias, devido às 

condições meteorológicas de inverno adversas, cuja informação do Técnico Superior António 

Rodrigues Gil, datada de 6 de abril de 2017, dá conta que não há inconveniente, a seu ver, em que 

seja concedida uma dilatação graciosa do prazo contratual pelo prazo de 30 dias. – Deliberado, 

por unanimidade, autorizar a prorrogação graciosa do prazo contratual pelo período de 30 

dias, de acordo com a informação dos serviços técnicos do município. --------------------------- 

 

 REMODELAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO DO PENEIREIRO – BAR E 

RESTAURANTE – Análise do Plano de Segurança e Saúde:- 

 Presente ofício n.º 022, datado de 30 de março de 2017 da Associação Municípios da Terra 

Quente Transmontana, dando conta que da análise ao Plano de Segurança e Saúde para a fase de 

obra, apresentado pelo adjudicatário, pode ser objeto de aprovação, cuja informação do Técnico 

Superior António Rodrigues Gil, datada de 3 de abril de 2017 dá conta que concorda com o 

parecer prestado pelo Técnico da AMTQT relativo ao PSS – Plano de Segurança e Saúde da obra 

em título. Que este assunto, deve estar presente em próxima reunião do Executivo para aprovação. 

– Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde. ----------------------- 
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 REMODELAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO DO PENEIREIRO – 

ENTRADA E RECEÇÃO – Análise do Plano de Segurança e Saúde:- 

 Presente ofício n.º 021, datado de 27 de março de 2017 da Associação Municípios da Terra 

Quente Transmontana, dando conta que da análise ao Plano de Segurança e Saúde para a fase de 

obra, apresentado pelo adjudicatário, pode ser objeto de aprovação, cuja informação do Técnico 

Superior António Rodrigues Gil, datada de 3 de abril de 2017 dá conta que concorda com o 

parecer prestado pelo Engº Nuno Domingues da AMTQT. O PSS – Plano de Segurança e Saúde 

deve estar presente em próxima reunião do Executivo para aprovação. – Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------------------------- 

 

 CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS E RECONSTRUÇÃO DE MUROS NO CONCELHO – Carvalho de 

Egas:- 

 Presente ofício, datado de 28 de março d e2017 da firma Construções Armando Matos, 

Unipessoal, Lda., a solicitar uma vistoria para efeitos de auto de receção definitiva, cuja 

informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil, datada de 3 de abril de 2017 dá conta 

que a Câmara Municipal deve nomear uma comissão de vistoria para efeitos de elaboração do 

auto de receção definitiva da obra em título. Que esta deve integrar o Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio 

Lapa e ele próprio, desde já agenda a data da vistoria para o dia 24 de abril, pelas 11:00 horas. – 

Deliberado, por unanimidade nomear a seguinte Comissão, de acordo com a informação 

dos serviços técnicos do município: ---------------------------------------------------------------------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 

    

 AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO – 

Emissário de Freixiel:- 

 Presente ofício, datado de 28 de março d e2017 da firma Construções Armando Matos, 

Unipessoal, Lda., a solicitar uma vistoria para efeitos de auto de receção definitiva, cuja 

informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil, datada de 3 de abril de 2017 dá conta 

que a Câmara Municipal deve nomear uma comissão de vistoria de receção definitiva da obra em 

título. Que esta deve integrar o Eng.º Valdemar, Fiscal Júlio Lapa e ele próprio, desde já agenda 

a data da vistoria para o dia 24 de abril, pelas 10:00 horas. – Deliberado, por unanimidade 

nomear a seguinte Comissão, de acordo com a informação dos serviços técnicos do 

município: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 António Rodrigues Gil – Técnico Superior; --------------------------------------------------- 

 António Valdemar Tabuada Teixeira – Técnico Superior; -------------------------------- 

 António Júlio Martins Lapa – Fiscal Municipal. --------------------------------------------- 

 

SECÇÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO: - 

 

Proc.º n.º 39/2015 

Requerente: Gabriela Bártolo Matias 

Local: Lugar do Vale da Porca – Vilas Boas 
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Assunto: Construção de armazém para arrumos e alfaias agrícolas, emissão de alvará 

de licenciamento de construção, cuja informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil, 

datado de 5 de abril de 2017, dá conta que não há inconveniente na emissão do alvará de 

licenciamento de construção. – Deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão do alvará 

de licenciamento de construção. --------------------------------------------------------------------------   
 

Proc.º n.º 07/2016 

Requerente: Elisa Maria Ramires Gonçalves Félix 

Local: Lugar do Castelo – Vale Frechoso 

Assunto: Construção de muro de vedação, emissão de alvará de licenciamento de 

construção, cuja informação do Técnico Superior António Rodrigues Gil, datado de 3 de abril de 

2017, dá conta que não há inconveniente na emissão do alvará de licenciamento de construção. – 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão do alvará de licenciamento de 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTO 

Proc.º n.º 07/2017 

Requerente: Fernando Jorge Correia Aguiar 

Local: Rua de Angola, 2 – Vila Flor  

Assunto: Substituição de telhado de habitação, inscrita na matriz predial urbana da união 

de freguesias de Vila Flor e Nabo sob o artigo 1131e descrita na Conservatória do Registo Predial 

de Vila Flor com o n.º 551 da freguesia de Vila Flor, cuja informação do Técnico Superior 

António Rodrigues Gil, datada de 31 de março de 2017 dá conta que para as obras estritamente 

requeridas, não há inconveniente em que o pedido seja deferido. – Deliberado, por 

unanimidade, deferir, nos termos da informação dos serviços técnicos do município. -------- 

 

REQUERIMENTO 

Proc.º n.º 08/2017 

Requerente: Manuel António Calvo 

Local: Rua do Emigrante - Nabo  

Assunto: Substituição de telhado e aplicação de capoto de habitação, inscrita na matriz predial 

urbana da união de freguesias de Vila Flor e Nabo sob o artigo 388 e descrita na Conservatória 

do Registo Predial de Vila Flor com o n.º 210 da freguesia da Nabo, cuja informação do Técnico 

Superior António Rodrigues Gil, datada de 5 de abril de 2017 dá conta que não há inconveniente 

em que seja autorizadas as obras requeridas. – Deliberado, por unanimidade, deferir, nos 

termos da informação dos serviços técnicos do município. ------------------------------------------ 

 

REQUERIMENTO 

Proc.º n.º 09/2017 

Requerente: Francisco Heitor Silva 

Local: Rua do Olhal – Vila Flor  

Assunto: Substituição de telhado de habitação, inscrita na matriz predial urbana da união de 

freguesias de Vila Flor e Nabo sob o artigo 1263, cuja informação do Técnico Superior António 

Rodrigues Gil, datada de 5 de abril de 2017 dá conta que não há inconveniente em que as obras 

requeridas sejam autorizadas. – Deliberado, por unanimidade, deferir, nos termos da 
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informação dos serviços técnicos do município. ------------------------------------------------------- 

 

 

  

 Sendo onze horas e cinquenta minutos, foi declarada encerrada a reunião, tendo sido 

deliberado, por unanimidade, aprovar e assinar a respetiva minuta da qual se elaborou a presente 

Ata que depois de aprovada e assinada vai ser exarada no respetivo livro de atas. ------------------ 

 

 

 

 

E eu, João Alberto Correia, Técnico Superior, que a secretariei, redigi, subscrevi e assino. ------- 

 

 

     

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 


