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1.0. Âmbito 
 

A Área de Reabilitação Urbana da Sede do Concelho de Arcos de Valdevez - ARUAVV, em vigor visa dar 
tradução municipal à estratégia nacional de fomento à reabilitação urbana, a qual tem na Lei n.º 32/2012 
de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro, vulgar Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana - RJRU), o seu enquadramento jurídico.  

Do objeto definido na lei torna-se explícito e relevante a necessária agilidade, flexibilidade e simplificação 
dos procedimentos de criação de Áreas de Reabilitação Urbana, adiante designadas de ARU. Esta perspetiva 
é clara e inequívoca com o preceituado que aqui se transcreve: 

 

Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto (altera e republica o Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro) 

Artigo 1.º Objeto 

A presente lei aprova medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana, nomeadamente: 

a) Flexibilizando e simplificando os procedimentos de criação de áreas de reabilitação urbana; 

b) … 

 

 

Na atual redação do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana é estabelecido o regime da delimitação de ARU 
não tão-somente como possibilidade para procedimento de aprovação como também para o de alteração: 

 

Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro 

SECÇÃO II - Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 

Artigo 13.º - Aprovação e Alteração 

 

1. A delimitação das áreas de reabilitação urbana é da competência da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal. 

2. A proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana é devidamente fundamentada e 

contém: 

a) A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da área 

abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir; 

b) A planta com a delimitação da área abrangida; 

c) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do 

artigo 14.º 

3. … 
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Decorridos mais de dois anos após a sua aprovação municipal, considerando o prazo de três anos para a sua 
tradução numa Operação de Reabilitação Urbana - ORU, torna-se momento oportuno, incidindo em 
abordagens complementares e com a integração necessária, refletir sobre os desafios que se colocam hoje 
à mesma, e assim poder decidir sobre o melhor seguimento a dar à atual ARU. 

Neste âmbito e com sentido de oportunidade é procurado neste relatório de fundamentação os fatores 
suscetíveis de se tornarem úteis à tomada de decisão, para: 

� Traduzir a ARU numa ORU com a delimitação aprovada anteriormente; 
 

� Alternativamente propor a alteração da atual delimitação da ARU, e então posteriormente 
configurá-la numa ORU ajustada à nova delimitação que se propõe. 

 

2.0. Antecedentes 
 

Importa retomar o histórico que levou à aprovação da atual a Área de Reabilitação Urbana da Sede do 
Concelho de Arcos de Valdevez – ARUAVV a qual teve um desenvolvimento processual técnico mas 
essencialmente administrativo, que determinou a sua delimitação e consequente aprovação. 

Procedimento enquadrado pelo regime jurídico enunciado foi alvo de uma instrução e tramitação das quais 
resultou um conteúdo documental que se resume no essencial ao seguinte: 

� Relatório Preliminar (maio de 2014) no qual é caracterizada a evolução urbana da vila; 

� Relatório Final (junho 2014) no qual é proposta e sustentada a proposta de delimitação da ARU; 

� Planta de Delimitação (junho de 2014) na qual é proposta a configuração da ARU; 

� Deliberação Municipal que aprova a delimitação e constituição da ARU, proferida pela CM e AM; 

� Publicação em DR de Aviso n.º 8683/2014 da aprovação da delimitação e constituição da ARU; 
� Documento de Divulgação e Apresentação institucional e de divulgação da ARU. 

 

De salientar que os documentos escritos, nomeadamente os relatórios (memórias descritivas e 
justificativas), integram quadros de instrumentos de incentivos e benefícios fiscais de âmbito municipal 
enquadráveis, aspecto de relevante importância para as ARU. 

As memórias descritivas e justificativas aparentemente redundantes, configuram-se no essencial uma 
primeira como a fundamentação da necessidade de delimitar e constituir a ARU e a segunda configura-se 
como base à decisão da Câmara Municipal de propor à Assembleia Municipal deliberação conducente ao 
propósito de aprovação da ARUAVV. 

Em ambas tornou-se inequívoca a fundamentação para a delimitação original da ARU baseada 
essencialmente em aspetos como a morfogénese da vila e do planeamento urbano a que foi sendo sujeita, 
tendo estas duas abordagens um conteúdo suficientemente esclarecedor sobre aquilo que conforma a 
área mais central da vila de Arcos de Valdevez e sobre a qual foi proposta a delimitação original da ARU.  
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3.0. Considerações 
 

Com a instrução documental verificada e a tramitação seguida a ARUAVV, encontra-se assim devidamente 
delimitada e aprovada. Com sensivelmente dois anos e meio sobre a aprovação, poderá nos termos da 
legislação vigente ser concretizada, até o prazo de três anos, por uma Operação de Reabilitação Urbana - 
ORU, ou seja a sua operacionalização, com recurso a instrumentos de intervenção urbana preconizados na 
referida legislação. Este passo e respectivas acções subsequentes não se encontram concretizados. 

Entende-se contudo que a decisão deverá atender à oportunidade de alterar a delimitação da ARUAVV 
procurando atingir um maior leque de objetivos, mais abrangentes, integradores e motivadores de 
iniciativa, e mais importante adequar-se ela ainda mais à estratégia municipal em curso, nomeadamente às 
alterações supervenientes entretanto verificadas e à maturidade adquirida. 

A maturidade da ARUAVV, o momento atual e as perspetivas de desenvolvimento indiciam claramente a 
tendência para propor a alteração à delimitação em vigor. Para isso procurar-se-á exercer reflexões sobre 
aspetos contextualizados nos anos decorridos desde a sua aprovação. 

 

3.1. Considerações decorrentes da vigência da ARU 
 

Assumida a importância da ARU para a sede do concelho de Arcos de Valdevez, importa refletir sobre 
algumas questões que se podem colocar, que revelam a importância de reequacionar aquilo que pode ser 
uma nova ARU, ajustada e oportuna ao tempo atual mas mais importante às perspetivas integradoras e 
medidas cada vez mais encetadas pelo município com vista ao estímulo ao desenvolvimento do concelho 
por via de intervenção intangível. 

 

3.2. Considerações decorrentes de interpretação instrumental 
 

Consultados os relatórios de fundamentação efetuados principalmente no seu conteúdo sobre os 
instrumentos de planeamento territorial que dão parte do suporte à configuração da delimitação da ARU 
em vigor, confrontando com os objectivos preceituados no RJRU, há indícios de que com uma abordagem 
mais complementar e integrada dos sítios tornariam a persecução desses mesmos objectivos mais 
eficazmente e plenamente alcançáveis. 

A metodologia então encetada para definir a configuração da ARU assentou boa parte das suas opções, na 
interpretação daquilo que são os Instrumentos de Planeamento Territorial vigentes (Plano de Pormenor do 
Centro Histórico e Plano de Pormenor de S. Paio) e ainda partes abrangidas pelo Plano de Urbanização. Essa 
metodologia bem alicerçada e estruturada, revelou contudo que esteve fortemente focada no espaço 
central da vila, nomeadamente atendendo ao seu elevado valor patrimonial, esse então o seu principal pilar 
de fundamentação. 

Ocorreram entretanto desenvolvimentos recentes ao nível de Instrumentos de Planeamento Territorial que 
incidem sobre a vila de Arcos de Valdevez e logo sobre a ARUAVV, em particular a 2.ª Alteração ao Plano de 
Urbanização da Sede de Concelho – PUAVV, e a apresentação do Plano de Acão de Regeneração Urbana - 
PARU. 



 

 

Município de Arcos de Valdevez 

DDEU |Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território 

 
 

PROCESSO ARU da Sede do Concelho de Arcos de Valdevez | 1.ª Alteração 
RELATÓRIO 

Abril de 17 

466-17_PDT Política e Desenvolvimento do Território Página 6 de 16 

 

Estes instrumentos interpretam a ARUVV, por via daquilo que a própria ARU pode oferecer à tradução da 
programação desses instrumentos, pois induzem propostas de desenvolvimento que reforçam a 
necessidade de agregação, integração e exploração de mecanismos que veiculem a concretização dessas 
mesmas propostas. 

 

 3.2.1. Do Plano de Urbanização da Sede de Concelho - PUAVV 
 

A aprovação da 2.ª Alteração ao Plano de Urbanização da Sede de Concelho (deliberada pela Assembleia 
Municipal de Arcos de Valdevez, em reunião ordinária de 23 de novembro de 2016, publicada em Aviso n.º 
15943/2016 no Diário da República, 2.ª série — N.º 244 — 22 de dezembro de 2016) procurou no essencial 
atualizar as intervenções em infraestruturas urbanas, nomeadamente a rede rodoviária que nos últimos 
anos foi sendo construída, a que se encontra projetada, assim como promover novos arruamentos em 
zonas periféricas. 

Pode assim entender-se que as opções planificadas no PUAVV desde a sua vigência inicial, saem da 
alteração realizada reforçadas, na medida em que foram mantidas, nomeadamente assumir a eficácia dos 
Planos de Pormenor do Centro Histórico e o de S. Paio, as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, 
as Zonas de Interesse Cultural, e em particular as propostas de tipologia e capacidade de carga pelo 
zonamento das áreas urbanas existentes e programadas. 

Da 2.ª Alteração ao PUAVV ressalta a introdução daquilo que é assumido como uma Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão denominada de Parque do Vez, que introduz a preocupação de observar o ‘troço 
urbano’ do rio e dos espaços verdes e equipamento a ele associados por proximidade e/ou função, 
entendendo-o portanto como um óbvio espaço estratégico que merece uma observação cada vez mais 
atenta e incisiva, como fator de desenvolvimento municipal. 

 

3.2.2. Do Plano de Acão de Regeneração Urbana - PARU 
 

Do PARU, aprovado em RCM de 27/06/2016, são assumidas nos documentos instrutórios, condições prévias 
à sua implementação o seguinte: 

«PI 6e (Ambiente urbano) Plano de Ação para a Regeneração Urbana para as áreas específicas. Será 
critério base incidir sobre uma ARU – Áreas de Reabilitação Urbana, em concreto centros históricos, zonas 
ribeirinhas ou de reconversão de zonas industrias abandonadas» 

Este instrumento, sob visão estratégica de desenvolvimento, propõe um programa de ação, que no 
conjunto do seu resultado objetiva: 

1. Incentivar e facilitar a reabilitação do edificado com valor patrimonial e histórico e dinamizar a 
reabilitação do tecido urbano degradado; 

2. Promover a revitalização e a atratividade económica e fomentar o turismo, a cultura e o lazer; 
3. Qualificar o espaço público e reforçar a articulação entre a cultura e a natureza seguindo as 

orientações do eco-urbanismo; 
4. Reforçar a centralidade urbana de Arcos Valdevez a nível municipal e aumentar a sua atratividade 

regional e internacional. 
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Tornam-se por isso claras duas grandes questões de forte relacionamento e cumplicidade entre o PARU e a 
aprovação de uma ARU mais alargada, pois é condição que a área de intervenção do PARU deve incidir 
sobre no mínimo uma ARU assim como em termos de objetivos e das ações que o materializam, se 
encontram similaridades e coerências de muito interesse para o desenvolvimento do município, e que 
podem ter no reforço da ARU mais um bom instrumento de execução. 

 

3.3. Considerações decorrentes de leitura territorial 
 

O exercício de reflexão suficientemente abrangente sobre o espaço da ARU em vigor e dos espaços físicos 
envolventes, atendendo aos potenciais de dinâmica por um lado e de necessidade de intervenção por 
outro, revela aspetos motivadores de capacidade de intervenção alargada com um maior perímetro da ARU 
e logo como se espera de resultados ainda melhores e inclusivos. 

Com objetividade, interpretando o espaço territorial da vila de Arcos de Valdevez e dos espaços 
envolventes que se relacionam com os assumidamente urbanos, atendendo aos objetivos preceituados no 
RJRU, saltam aparentemente aspectos de custo de oportunidade na atual ARU. Importará pois focar estudo 
e reflexão também sobre este aspeto. 

Este aspecto torna-se ainda mais evidente tendo consideração sobre as acções que no Plano de Acção de 
Regeneração Urbana (2016) são propostas. Como referenciado o PARU reforça alguns dos aspectos em 
discussão neste relatório, nomeadamente a existência de espaços aparentemente ‘não urbanos’ mas que 
por proximidade, complementaridade funcional existente e/ou potencial, e solicitações infraestruturais 
podem e deverão ser integrados na ARU. 

Observando intervenções recentes na vila, quer sejam do sector público como do privado, respetivamente 
projetos de reconversão urbanística, de equipamentos coletivos e projetos de reabilitação de edifícios 
particulares, verifica-se interessante dinâmica de execução, ao que se torna de todo conveniente dar um 
novo e mais alargado impulso e premiação. 

A experiência, entendendo-a sob a perspetiva do incentivo à reabilitação, revela-se com evidência positiva, 
quer seja pela natureza das obras quer seja pela sua dimensão, pelo que a oportunidade de o município 
intervir proactivamente neste domínio deve ser hoje encarado com maior acutilância, abrangência e 
integração. 

As solicitações conhecidas de procura no mercado imobiliário de soluções habitacionais e de negócio, 
manifestações estas de âmbito e interesse particular, e as programadas intervenções em espaço público de 
iniciativa municipal, deverão ser atendidas e fomentadas com recurso aos mecanismos que uma ARU 
alargada proporcionará. 

São portanto consideradas áreas que envolvem a atual ARU e que por revelarem necessidades de 
intervenção ao nível do espaço público (vias, infraestruturas e espaços verdes) assim como de todo 
conveniente fomentar a reabilitação de edifícios, nomeadamente equacionar a melhoria e adaptação 
funcional, valorização estética, modernização de infraestruturas e eficiência, mesmo que em termos de 
valor patrimonial diferente da do centro histórico, mas que se tornam eventualmente enquadráveis nos 
benefícios que as ARU proporcionam, atendendo à data da sua construção, e às necessidades que 
evidenciam. 
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Podem de forma sucinta caracterizar as seguintes zonas a integrar: 

 

� Área A – Zona de Valverde e Pedrosas: espaço dominantemente habitacional, originado por 
instrumentos de planeamento (plano de pormenor e sucessivos loteamentos urbanos, que evidencia 
oportunidades de revitalização do tecido urbano e de intervenção no espaço público, ao nível da 
acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, seja a sua requalificação: 
 

      

 

� Área B – Zona de Novelhos: espaço multifuncional, de habitação, comércio e serviços, originado por 
operações de loteamento urbano, que evidencia oportunidades de revitalização do tecido urbano e de 
intervenção no espaço público, ao nível da acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, seja a sua 
requalificação, em similaridade à Área A, sendo esta considerada a ‘porta’ principal de acesso sul à vila: 
 

    

 

� Área C – Zona de Faquelo: espaço multifuncional, de habitação, comércio e serviços, originado por 
operações de loteamento urbano, que evidencia oportunidades de revitalização do tecido urbano e de 
intervenção no espaço público, ao nível da acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, seja a sua 
requalificação, em similaridade às Área A e B, com a particularidade de integrar zona de interesse 
cultural, classificada no plano de urbanização, sendo esta considerada uma das ‘portas’ da vila: 
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� Área D – Zona de Igreja Velha: espaço dominantemente habitacional, em edificado isolado, originado 
predominantemente por processos de licenciamento urbano individual, que embora com estrutura 
urbana mais fragmentada, evidencia oportunidades de revitalização do tecido urbano e de intervenção 
no espaço público, ao nível da acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, seja a sua requalificação, 
sendo esta, embora que com um carácter municipal, considerada uma das ´portas’ da vila: 
 
 

    

 

� Área E – Zona de Sobreiro: espaço dominantemente habitacional, em edifícios multifamiliares, 
originado predominantemente por processos de loteamento urbano, que evidencia oportunidades de 
revitalização do tecido urbano e de intervenção no espaço público, ao nível da acessibilidade, 
mobilidade, infraestruturas, seja a sua requalificação, em similaridade às Área A, B e C, sendo esta, 
embora com um carácter municipal, considerada uma das ´portas’ da vila, e com a particularidade de 
integrar o bairro social do Sobreiro: 
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� Área F – Zona da Lamela: espaço dominantemente de edifícios equipamentos de utilização colectiva, 
em edifícios isolados, que evidencia necessidades de intervenção no espaço público, ao nível da 
acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, seja a sua requalificação, considerando a particularidade da 
relação em contiguidade ao rio Vez, nomeadamente praia fluvial da Valeta: 
 

    

 

� Área G – Zona de Santa Bárbara: espaço multifuncional de edifícios equipamentos de utilização 
colectiva, em edifícios isolados agrupados num conjunto bem demarcado e um segundo conjunto de 
edifícios multifuncionais de habitação, comércio e serviços, originados por operações de loteamento 
urbano, que evidenciam oportunidades de revitalização do tecido urbano e necessidades de 
intervenção de intervenção no espaço público, ao nível da acessibilidade, mobilidade, infraestruturas, 
seja a sua requalificação: 
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� Área H – Zona da Quinta da Capela: espaço dominantemente habitacional, em edifícios isolados, 
originado predominantemente por processos de loteamento urbano, que evidencia oportunidades de 
revitalização do tecido urbano e de intervenção no espaço público, ao nível da acessibilidade, 
mobilidade, infraestruturas, seja a sua requalificação, e com a particularidade de integrar o bairro 
social da Quinta da Capela: 
 

    

 

Identificadas e descritas resumidamente, sendo o registo fotográfico meramente exemplificativo da 
situação existente nestas zonas, pode-se verificar que quer seja ao nível do tecido urbano (parque 
edificado) tanto para edifícios privados como públicos, quer seja para a malha urbana (ruas, praças, largos, 
…) existem necessidades de promover a sua reabilitação, que revitalize em termos funcionais, estéticos, 
eficiência, modernização infraestrutural, entre outros estas estruturas urbanas. 

 

3.4. Considerações às dinâmicas legislativas e programáticas 
 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, estabelece o normativo legal para as operações 
urbanísticas em matéria de Reabilitação Urbana, nomeadamente o regime a que devem respeitar a 
constituição das ARU e o seu desenvolvimento. No RJRU, na sua Parte II – Regime Especial da Reabilitação 
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Urbana, encontram-se outras referências a diversas possibilidades de fomentar a reabilitação urbana, entre 
elas, a dos edifícios com mais de 30 anos localizados ou não fora de ARU. 

Com a publicação do DL n.º 194/2015, de 14/09 que altera o DL n.º 53/2014, de 08/04) fica estabelecido 
«um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção 
tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que 
estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional», dando assim 
consequência e procedimento ao já veiculado no RJRU. 

Este normativo vem desenvolver e dar assim corpo ao já preceituado no RJRU, na referida parte III, o que 
reforça o sentido de promover, incentivar e fomentar a reabilitação urbana, com especial foco em ARU, 
«adotando medidas excecionais e temporárias de simplificação administrativa, que reforçam o objetivo de 
dinamização, de forma efetiva, dos processos administrativos de reabilitação urbana.  
A reabilitação urbana deve assumir-se como uma realidade economicamente viável em todas as áreas 
consolidadas, garantindo-se a sua execução para todas as populações e para a habitação já existente, e não 
apenas para nichos de mercado.» 

 

3.5. Programas e instrumentos de apoio e incentivo à reabilitação urbana 
 

O programa “Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível”, tutelado pelo Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, com o qual o Município estabeleceu protocolo de cooperação, tem como objetivo o 
financiamento de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos. 

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, que 
sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem titulares de 
direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra no âmbito de 
contratos de empreitada. 

É um programa que na definição do perfil das candidaturas potencialmente elegíveis, é dado especial relevo 
a edifícios «preferencialmente localizados em Áreas de Reabilitação Urbana.» 

O IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas – é um instrumento 
financeiro para apoio à reabilitação e revitalização urbanas, incluindo a promoção da eficiência energética, 
criado no âmbito do Portugal 2020, sendo financiado pelos Programas Operacionais Regionais do 
Continente e pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, bem como por 
instituições financeiras europeias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB). 

Os apoios são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 
intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições de mercado. 

Todas as operações que são objeto de financiamento têm de ser apreciadas pelo Município da área de 
localização do projeto, sendo cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro das Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU)  definidas pelos Municípios: 

• Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso de idade 
inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (DL.º 266-B/2012, de 31 de 
dezembro); 

• Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua reconversão. 
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4.0. Proposta 
 

Sem prejuízo do que possa ser tecido adicionalmente ao aqui lavrado, são estas algumas das considerações 
que induzem à formulação de proposta, perspetivando a atualização do propósito da constituição da ARU, e 
com a oportunidade de contexto sustentar com consistência a reconfiguração da ARU alargando-a. 

Entende-se por estas razões, que se consideram pertinentes, que o espaço urbano identificado com a 
maturidade então adquirida da ARU original, e pela situação existente evidenciada, que se pode 
reinterpretar agora como uma oportunidade de a reconfigurar dando uma maior leque de possibilidades e 
abrangência, quer seja para o sector privado quer seja para o sector público. 

Uma oportunidade demonstrada com o exercício reflexivo aqui feito, com a maturidade e profundidade 
necessária sobre o trabalho efectuado à luz daquilo que é hoje a realidade da vila de Arcos de Valdevez em 
matéria de potencial de desenvolvimento, o território com o qual se relaciona e os desafios legislativos, 
instrumentais, normativos e de compromisso, que se colocam à administração pública com poder 
interventivo no desenvolvimento territorial e urbano e logo social e económico. 

Atendendo às condições explanadas (oportunidade, prazo, maturidade, instrumentos, reinterpretação 
territorial, fatores diversos,…) da ARU aprovada, sugere-se portanto que se considere um bom contributo 
para o desenvolvimento e competitividade de Arcos de Valdevez a aprovação da reconfiguração espacial da 
Área de Reabilitação Urbana. 

 

4.1. Objetivos 
 

A maturidade adquirida permite agora reequacionar o seu alcance, propósito e exploração de potencial que 
o seu enquadramento jurídico proporciona. Os objetivos aprovados para constituição da ARU original são os 
que se transcrevem na íntegra pois encontram-se adequados à proposta de reconfiguração da ARU, aos que 
podemos acrescentar a oportunidade de se tornar muito mais abrangente a incidência espacial do sistema 
de incentivos à promoção da reabilitação urbana: 

 

OBJETIVOS 

• Incentivar a reabilitação do edificado com valor patrimonial e histórico; 

• Dinamizar a reabilitação do tecido urbano degradado; 

• Promover a revitalização e atratividade económica; 

• Fomentar o turismo, a cultura e o lazer; 

• Qualificar o espaço público e reforçar a unidade, a identidade e a imagem urbanas; 

• Reforçar a centralidade urbana da vila de Arcos de Valdevez a nível municipal e aumentar a sua 

atratividade Regional. 
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4.2. Quadro de incentivos e benefícios fiscais 
 

A concretização e a operacionalização da estratégia de reabilitação urbana subjacente à proposta de 
reconfiguração da delimitação da ARU de Arcos de Valdevez carecem da definição de um conjunto de 
instrumentos de incentivo de natureza fiscal. 

Em vigência os incentivos e benefícios plasmados com a constituição da ARU original são integralmente 
mantidos nesta proposta, lembrando que esta assenta no essencial à reconfiguração da ARU alargando-a 
espacialmente, torna-se aplicável a transcrição do teor formulado no relatório original, em matéria de 
quadro de incentivos e benefícios fiscais, os quais se transcrevem nos parágrafos e pontos seguintes. 

Assim do texto original temos que: 

Através da criação de um quadro fiscal favorável, conjugado com outros tipos de apoio ao investimento, 
procura-se mobilizar os principais agentes no processo de reabilitação urbana (proprietários, senhorios 
inquilinos, residentes em geral, instituições públicas e privadas, comerciantes, empreendedores, empresas 
de construção e promotores imobiliários) a intervir na qualificação, revalorização e (re) funcionalização do 
espaço e da oferta urbana, de acordo com a estratégia de reabilitação urbana consagrada nesta proposta. 

Consideram-se os benefícios e incentivos fiscais mais relevantes, podendo, durante o processo de 
elaboração, discussão e aprovação da Operação de Reabilitação Urbana vir este quadro a sofrer 
ajustamentos. 

 

4.2.1. Benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana 
 

O investimento em imóveis a realizar no âmbito da ARU beneficia de várias e importantes vantagens do 
ponto de vista fiscal para além das relativas aos impostos municipais sobre imóveis, designadamente no 
que se refere ao IRS, ao IRC e ao IVA. De entre estas, destacam-se: 

IVA 

• Estão sujeitos à taxa reduzida do IVA (6%) as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida 
em documento específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de 
reabilitação urbana delimitadas nos termos legais - (CIVA Anexo Lista I Verba 2.23). 

IRS 

• Dedução à coleta com um limite de 500 euros, de 30% dos encargos suportados pelos 
proprietários, relacionados com ações de reabilitação de edifícios - art.º 71.º do EBF;  

• Tributação à taxa de 5 % das mais-valias auferidas por sujeitos passivos residentes em território 
português quando sejam inteiramente decorrentes da alienação/arrendamento de imóveis 
recuperados em áreas de reabilitação urbana, sem prejuízo da opção pelo seu englobamento - 
art.º 71.º do EBF. 
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4.2.2. Benefícios fiscais associados aos impostos municipais 
 

Refira-se a propósito que, nos termos do Artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a última redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 
Agosto, a delimitação de uma área de reabilitação urbana confere aos proprietários e titulares de outros 
direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nele compreendidos o direito de acesso aos apoios e 
incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 13.º e da alínea a) do Artigo 14.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 
Agosto, a proposta de delimitação de uma área de reabilitação urbana obriga à definição do quadro dos 
benefícios fiscais associados aos impostos municipais, designadamente o imposto municipal sobre imóveis 
(IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação 
aplicável. 

Neste contexto, a área da delimitada pela ARU beneficiará dos seguintes incentivos associados aos 
impostos municipais: 

 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 

• Isenção por um período de três anos, a contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença 
camarária para os prédios urbanos objeto de reabilitação - art.º 45.º do EBF; 
 

• Isenção de IMI por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma 
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos - art.º 71.º do EBF. 
 

IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 

• Isenção de IMT nas aquisições de prédios destinados a reabilitação urbana, desde que no prazo de 
três anos a contar da data da aquisição o adquirente inicie as obras - art.º 45.º do EBF; 

• Isenção de IMT nas aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio 

reabilitado - art.º 71.º do EBF. 

Nos casos acima expostos, os benefícios fiscais a atribuir dependem de comprovação do início e da 
conclusão das ações de reabilitação pela Câmara Municipal, que está incumbida de certificar o estado dos 
imóveis antes e depois das obras. 

Para o efeito, entende-se por reabilitação urbana o processo de transformação do solo urbanizado, 
compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e 
conservação de edifícios, tal como definidas no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, com o 
objetivo de melhorar as condições de uso, conservando o seu carácter fundamental, bem como o conjunto 
de operações urbanísticas e de loteamento e de obras de urbanização, que visem a recuperação de zonas 
históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 
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4.2.3. Instrumentos de Incentivo Financeiro 
 

Os incentivos de natureza financeira poderão revestir-se na adoção de regimes especiais no âmbito das 
taxas e licenças municipais: 

A este título, as obras de reabilitação do edificado realizadas na área delimitada da ARU de Arcos de 
Valdevez beneficiarão de: 

• Redução em 50% das taxas relativas a urbanização, edificação, reforço de infraestruturas e 
utilização e aproveitamento do domínio público municipal em obras de reabilitação de edifícios. 

• Redução em 50%, durante 3 anos, das taxas relativas à ocupação da via pública e publicidade em 
estabelecimentos de atividades económicas a funcionar em edifícios reabilitados. 

Os incentivos financeiros e fiscais à reabilitação do edificado serão concedidos após a boa execução das 
obras, declarada pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e cessarão sempre que se verifique que a 
obra não se realizou de acordo com o projeto aprovado. 

 

4.2.4. Outros apoios e incentivos 
 

Reconhecendo que para além da fixação de um quadro fiscal favorável ao investimento em projetos de 
reabilitação urbana inseridos ARU e consonantes com os objetivos fixados, é necessário contribuir para a 
criação de outras condições e variáveis que facilitem, agilizem e promovam os projetos de reabilitação 
designadamente no que se refere à diversificação das fontes de financiamento, poderá a Câmara Municipal 
dos Arcos de Valdevez desenvolver um conjunto de ações entre as quais se destacam as seguintes: 

• Celebração de protocolos com instituições bancárias tendo em vista facilitar o acesso ao crédito, a 
redução de comissões e o estabelecimento de condições de financiamento mais favoráveis; 

• Apoio técnico na identificação de fontes de financiamento dirigidas à reabilitação urbana ou com 
conexões com esta (ex. eficiência energética), que permitam aos promotores de projetos de 
reabilitação urbana, públicos e privados, aceder aos fundos estruturais disponibilizados no âmbito 
da política de coesão da União Europeia, bem como a novos instrumentos de engenharia 
financeira de que é exemplo o programa JESSICA. 

 

ANEXOS: 

 

Peça Desenhada 01 – ARU Original v(2014) 

Peça Desenhada 02 – Áreas de Expansão Propostas 

Peça desenhada 03 – ARU Proposta (v2017) 

Peça Desenhada 04 – Sobreposição da ARUv2014 e ARUv2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 

• No período antes da ordem do dia o Sr. Presidente referiu a Festa de S. Martinho durante o fim-
de-semana e convidou a vereação para marcar presença na cerimónia da Bênção do Vinho Novo, 
a decorrer no sábado, pelas 15h, no centro histórico. 

• A Câmara também tomou conhecimento da realização do Programa Somos Portugal da TVI no 
próximo dia 31 de Dezembro. 

• Abordou genericamente a programação a levar a cabo durante a época natalícia, como variados 
concertos, feiras, atividades de rua, até ao final do ano. 

• Informou que a próxima sessão da Assembleia Municipal irá decorrer no próximo dia 30 às 16h30, 
no Centro Comunitário de S.José, da Santa Casa da Misericórdia. 

• Também informou que a Câmara Municipal, representada pelo vereador Hélder Barros, esteve 
recentemente em Montalegre para celebrar com o Governo os contratos relativos ao Fundo de 
Coesão da União Europeia, que financiam, com mais de 4,5 milhões de euros, projetos de 
valorização do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) apresentados pelos municípios de 
Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro, duas associações de 
desenvolvimento regional e pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

• De igual modo informou que no próximo dia 18 de Novembro será inaugurada a D’Art Vez, a qual 
tem neste ano mais uma edição dedicada a diversas expressões de Arte e na qual será realizada 
também uma homenagem ao malogrado artista José Rodrigues, cuja relação criativa com Arcos 
de Valdevez conhece forte expressão, entre outras, na escultura dedicada ao Recontro de 
Valdevez colocada na zona do Trasladário e outra colocada numa das rotundas principais de 
acesso à vila, dedicada à figura de Manuel Himalaya. 

• Por último informou que durante os dias 30 de Novembro, 1 e 2 de dezembro realizar-se-á na 
Casa das Artes a 5ª edição do Congresso Internacional – “Casa Nobre: Um Património par ao 
Futuro”. Uma iniciativa trienal que conhece este ano a sua 5ª edição, dando desta forma 
seguimento a um projeto consolidado de estudo da memória, arquivo, heráldica, genealogia, 
defesa e valorização do património construído, turismo e desenvolvimento regional, entre outros, 
num evento único nas suas características e assumidamente um dos fóruns principais de reflexão, 
estudo e debate sobre estas temáticas ao nível nacional e internacional. 

 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAIS PARA 2018 – APRECIAÇÃO FINAL E 
VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS: - Foram aprovadas as Grandes Opções do Plano que 
integram o Plano Plurianual de Investimentos, o Plano de Atividades Relevantes e o Orçamento Municipais 
para o ano de dois mil e dezoito, verificando-se que este último apresenta quer em receita quer em 
despesa, um valor global de € 26 994 500 (vinte e seis milhões novecentos e noventa e quatro mil e 
quinhentos euros), sendo as receitas correntes de € 19 967 082 (dezanove milhões novecentos e 
sessenta e sete mil e oitenta e dois euros), e as de capital de € 7 027 418 (sete milhões e vinte sete mil 
quatrocentos e dezoito euros); as despesas correntes de € 13 977 200 (treze milhões novecentos e 
setenta e sete mil e duzentos euros), e as de capital de € 13 017 300 (treze milhões e dezassete mil e 
trezentos euros). 
 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS  2018 – 
PROPOSTA: foi aprovada a proposta apresentada pela presidência, bem como remeter a mesma à 
Assembleia Municipal, para efeitos de emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de 
compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 
de fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA 2017: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2017, bem como 
remeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação daquele órgão, nos termos do 
disposto no 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, no nº 4 do artigo 29º da Lei nº 35/2014, de 
20 de junho, e na alínea o) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 
PROPOSTA DE MAPA DO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA 2018: a Câmara aprovou a proposta 
apresentada pela Presidência do “Mapa de Pessoal” para 2018, o qual tem subjacentes as atividades de 
natureza permanente ou temporária a desenvolver pelos Serviços, e que contempla: 

a) Os lugares correspondentes ao pessoal dirigente em comissão de serviço (5); 
b) Os lugares que se encontram preenchidos em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado (294); 
c) A possibilidade de novos postos de trabalho a preencher previsivelmente durante o ano 2018, 

para satisfazer as necessidades do serviço no âmbito das atividades planeadas são 2: 1 em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas para atividade permanente e 1 em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas para atividade temporária; 

d) A possibilidade de ocupar 1 lugar através de mobilidade de outro organismo para o Município; 
e) A possibilidade de ocupar 1 lugar através de mobilidade interna na categoria; 
f) Os postos de trabalho que vagaram durante 2017 que foram 7.” 

De igual modo foi aprovado remeter a mesma proposta à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação 
daquele órgão, nos termos do disposto no 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, no nº 4 do 
artigo 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e na alínea o) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS PARA 2018: -  
Foi aprovado que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 25º nº 1, alínea c) e 26º nº 1, da 
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, entregue aos arcuenses 20% da participação no IRS do Município, ou 
seja, baixe para 4% a percentagem da participação variável que pretende receber dos sujeitos passivos de 
IRS com domicílio fiscal no Município de Arcos de Valdevez, relativamente aos rendimentos do ano de 
2018, calculada sobre a respetiva coleta liquida das deduções previstas no nº 1 do artigo 78º do Código do 
IRS; bem como submeter à apreciação da Assembleia Municipal a presente proposta, nos termos e para 
efeitos do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e do nº 2 do 
artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, de modo a ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira até 31 de dezembro do ano corrente.” 

  
PROPOSTA DE NÃO ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2018: foi aprovado que a Câmara 
mantenha, para vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2018, a não atualização dos valores das taxas previstas 
na Tabela Geral de Taxas do Município, bem como remeter esta deliberação à Assembleia Municipal. 
 
REDUÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS RELATIVAS A LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA/AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS NO CONCELHO: foi aprovado que a 
Câmara, em concordância com o exposto, e à semelhança do ano anterior, manter uma redução de 50% 
do valor das taxas municipais em vigor, relativas ao licenciamento, bem como à respetiva autorização 
de utilização, dos projetos agrícolas, florestais, pecuários, comerciais, industriais, turísticos e de serviços; 
Que a referida redução de 50% abranja igualmente as autorizações ou autorizações conjuntas previstas 
no regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração; e os atos do 
regime do licenciamento da atividade industrial, em matérias da competência do Município;  Que a 
redução proposta se aplique aos processos de licenciamento/comunicação prévia/autorização que 
derem entrada na Câmara Municipal ou sejam objeto da prática do ato de licenciamento/admissão 
da comunicação prévia/autorização administrativa das operações urbanísticas entre 1 de janeiro e 
31 de dezembro de 2018; e que a presente proposta fosse remetida à Assembleia Municipal, para efeitos 
de aprovação daquele órgão, nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro 



PROPOSTA DE REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS TAXAS DEVIDAS PELOS FEIRANTES E OCUPAÇÃO 
DO TERRADO NO MERCADO MUNICIPAL: Para vigorar entre 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
foi aprovado manter a redução temporária das taxas municipais em vigor, devidas pela ocupação do 
terrado, pela ocupação acidental do recinto da feira quinzenal e pela ocupação do terrado do Mercado 
Municipal, para vigorar de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 2018; Que a redução proposta 
representa uma diminuição temporária da taxa por metro quadrado de € 13,86 para € 12,70, a aplicar no 
período referido, ou seja, o equivalente a uma redução de 1/12 da taxa anual a pagar pelos ocupantes da 
feira quinzenal; e que a presente proposta, fosse remetida à Assembleia Municipal, para feitos de 
aprovação daquele órgão, nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 
  
TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM PARA 2018 – PROPOSTA: - Pelo senhor 
Presidente foi apresentada uma proposta de fixação do percentual da taxa dos foi aprovado que a 
Câmara estabeleça uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) a aplicar no ano de 2018 no 
montante de 0,25%, valor idêntico ao do ano anterior; bem como que a presente proposta fosse 
remetida à assembleia municipal para aprovação daquele órgão (cf. art.º 106º nº 2 da Lei nº 5/2004, e 
art.º 25º, nº 1, alínea b), do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
  
PROPOSTA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE 
IMÓVEIS NAS AQUISIÇÕES EFECTUADAS POR JOVENS: foi aprovado, para o ano de 2018, ficarem 
isentas do pagamento de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis as aquisições 
efetuadas por jovens, com idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, inclusive, de prédio ou fração 
autónoma de prédio urbano situado na área do Município, destinado exclusivamente a habitação própria e 
permanente dos mesmos. Tratando-se de casais a soma das idades deverá ser igual ou inferior a 70 anos; 
que as isenções previstas no número anterior só se verificam se as aquisições forem devidamente 
participadas ao serviço de finanças, mediante declaração de que conste não ter o declarante aproveitado 
anteriormente de idêntico benefício; de igual modo foi aprovado remeter a presente proposta à Assembleia 
Municipal, para efeitos de aprovação daquele órgão. 
 
PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI PARA LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA EM 2018:  
Foi aprovado fixar a taxa de IMI dos Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI em 0,35%; a 
Minoração de 30% da Taxa do IMI, nos termos do nº 6 do mesmo artigo 112º do CIMI, a aplicar aos 
imóveis recuperados na área de intervenção do Plano de Urbanização da Sede do Concelho, no núcleo 
urbano da vila de Soajo, no núcleo central de Ermelo e na área da paisagem cultural de Sistelo; a 
Minoração de 20% da Taxa do IMI, nos termos do nº 7 do mesmo artigo 112º do CIMI, a aplicar aos 
prédios recuperados para arrendamento na área da Sede do Concelho, no núcleo urbano da vila de Soajo, 
no núcleo central de Ermelo e na área da paisagem cultural de Sistelo; a Majoração de 30% da Taxa de 
IMI, admitida no n° 8 do artigo 112° do CIMI, a aplicar a prédios urbanos degradados, considerando-se 
como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou 
façam perigar a segurança de pessoas e bens, localizados na área do Plano de Urbanização da Sede do 
Concelho, no núcleo urbano da vila de Soajo, no núcleo central de Ermelo e na área da paisagem cultural 
de Sistelo; a Redução de 50% da taxa do IMI, prevista no nº 12 do artigo 112º do CIMI, a aplicar aos 
prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da 
legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela isenção a que se refere a 
alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.”, bem como remeter a presente 
proposta à Assembleia Municipal. 
 
PROPOSTA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS FAMILIAR 2018: foi aprovada a redução total 
da taxa de IMI para famílias com dependentes a cargo; sendo que esta redução da taxa do IMI familiar 
abrange cerca de 1.115 famílias arcuenses e a estimativa da correspondente despesa fiscal, ou seja o 
valor a devolver aos contribuintes arcuenses, é de cerca de € 34.310,00. 
De igual modo foi aprovado remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para aprovação. 
 



 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
PARQUE EMPRESARIAL DE ÁLVORA - OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO: foi autorizada a abertura de 
procedimento relativo à referida operação urbanística,  nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 7.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação,  fixando o prazo de  15 dias para  o 
período de discussão publica, e de 8 dias para o período de anúncio. 
 
LOTEAMENTO  DO PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO - 7.ª ALTERAÇÃO: -a Câmara deliberou, 
por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento da referida alteração,  nos termos do disposto  no 
art.º 7.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro, na sua atual redação, fixando o prazo de  15 dias 
para  o período de discussão publica, e de 8 dias para o período de anúncio, de acordo com a informação 
dos Serviços. 
 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL: A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, dar início à abertura do período de discussão pública da alteração ao PDM - Regime de 
Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, para efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DAS ÁREAS DE EXPANSÃO AO CADASTRO DAS 
INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS: foram aprovadas as peças do procedimento concursal relativas à aquisição de 
serviços em epígrafe; bem como autorizar a abertura de um procedimento concursal pelo valor base de 
32.750,00 Euros; 
   
EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 
PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR:  a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar, de acordo com a informação dos Serviços o apoio a 100% do pagamento do 
transporte escolar para o ano letivo 2017/2018 de uma aluna do concelho. 
  
PEDIDO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM A ARCAS PARA TRANSPORTE 
DE CRIANÇAS DO JI DE SABADIM: foi aprovado um aditamento ao Protocolo estabelecido com a 
Associação Recreativa e Cultural Arcos S. Paio (ARCAS), para realização do transporte dos alunos da 
educação pré-escolar, durante o ano letivo de 2017/2018, desde as freguesias de Sistelo, Extremo, 
Portela, Alvora, Loureda, Cabreiro, Parada, Proselo, Aguia e Rio de Moinhos para o Jardim-de-infância de 
Sabadim; com um valor do serviço acrescido de mais 12 € por dia, sendo o total do Protocolo no valor 
diário de 127,20 €. 
 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INCLUIR ELEMENTO EM HABITAÇÃO SOCIAL: foi aprovado 
incluir o elemento e integrá-lo no agregado familiar do residente na Unidade Habitacional de Vila Fonche, 
Ent. 5, 1º, Dtº; de igual modo foi aprovada a alteração da renda para 6,40€. 
  
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL  
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL/ANO 2018: foi autorizada a abertura de concurso público pelo 
valor base de referência concursal é de 155.352,00 euros, para recrutar 12 recursos humanos a integrar 
na Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, distribuídos da seguinte forma: 1 na área de animação 
infantojuvenil, 1 na área da psicologia escolar, 3 no apoio a eventos culturais, 3 na dinamização de 
monumentos históricos e património (Paço de Giela) e 4 no apoio a eventos promocionais e de animação. 
  Todas estas necessidades estão balizadas entre os meses de Janeiro e Dezembro de 2018. 
 
ALUGUER DE FILMES CINEMATOGRÁFICOS PARA EXIBIÇÃO/ANO 2018: foi autorizada a abertura de 
um procedimento administrativo de Ajuste Direto para aluguer de 44 filmes cinematográficos para exibição 
no Auditório da Casa das Artes durante o ano de 2018, no valor de referência de 22.000 euros (valores 
sem IVA). 



 
"S. MARTINHO" - EDIÇÃO 2017: a Câmara deliberou, por maioria, aprovar a atribuição do apoio 
financeiro de € 26.000,00, mediante a celebração de protocolo de colaboração com a Associação dos 
Vinhos de Arcos de Valdevez. 
 
APOIOS 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DE GRADE: a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir à referida Associação um apoio financeiro de € 5000,00 para ajudar a fazer face aos 
custos com as obras na sede da Associação, antigas instalações da Escola Primária de Grade,  
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA DE PORTELA, ÁLVORA E LOUREDA: a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir à referida Associação um apoio financeiro de € 6.000,00 para apoiar a realização de 
obras na sede da Associação, antigas instalações da Escola Primária de Álvora. 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 214 – ARCOS DE VALDEVEZ: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de € 1.500,00 para apoiar uma atividade escutista 
nos Açores, na Ilha de Terçeira, nomeadamente ao nível das despesas de deslocação, alimentação, 
alojamento, entre outras.   
CLUBE NÁUTICO DE ARCOS DE VALDEVEZ: a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 
financeiro de € 1.500,00 para apoiar a reparação de cinco kayaks de polo e três pás e aquisição de dez 
coletes e cinco bolas. 
 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA JUVENTUDE DE VILA FONCHE, foi aprovada a alteração do 
contrato de comodato celebrado com a Câmara Municipal, em virtude da descrição que consta do contrato 
não corresponder àquela que consta da realidade e que, segundo levantamento topográfico efetuado, é a 
antiga casa da professora (morada)/o edifício escolar, e o anexo de arruamos/garagem com a área total de 
implantação de 402,80 m2, e o logradouro, num total de terreno de 2360 m2, e por nele constar apenas a 
cedência da casa da habitação anexo ao edifício escolares de Tourim, inscrita na matriz sob o artigo 1911 
da União das Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador) Vila Fonche e Parada, que teve origem no 
anterior 157 - urbano de Vila Fonche. 
 
PAGAMENTO DE INDEMINIZAÇÃO 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento a um residente da freguesia da União das 
Freguesias de Portela e Extremo, a indemnização do montante de € 3.000,00 pelos prejuízos causados 
aquando do alargamento da estrada que passa no lugar de Frades.  
 
DESPESAS COM COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS: foi aprovado o referente pagamento às 
despesas respeitantes ao mês de setembro, no valor de € 1.332,50,  
 
VITORINO DUARTE RODRIGUES: foi aprovada a cedência da posição contratual à firma Limpoarcos - 
Unipessoal, Lda. 
 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORRETAGEM EM MATÉRIA DE SEGUROS: foi autorizado o desenvolvimento de um procedimento, por 
Ajuste Direto, com consulta à mpresa SABSEG – CORRETOR DE SEGUROS, S.A.,  
   
OBRAS MUNICIPAIS  
 
REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNO-DESPORTIVO DA EB 2,3S: a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo 
com a informação dos Serviços. 
 
PISCINA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: a Câmara deliberou, por unanimidade, 
homologar o auto de vistoria, bem como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a 
informação dos Serviços. 



REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE RUGBY - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS: a Câmara deliberou, 
por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem como autorizar a liberação parcial da caução, de 
acordo com a informação dos Serviços. 
 
RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM CAMINHOS MUNICIPAIS: - a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo solicitada, a titulo gracioso, de acordo com a informação 
dos Serviços. 
 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS NA ECOVIA: a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - UNIÃO DE FREGUESIAS VILELA, S. 
COSME S. DAMIÃO E SÁ: a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem 
como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILELA, S. 
COSME E S. DAMIÃO E SÀ - CAMINHO DE SENRELAS: a Câmara deliberou, por unanimidade, 
homologar o auto de vistoria, bem como autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a 
informação dos Serviços. 
 
REFORÇO DE ILUMINAÇÃO -  R/C ZONA COMERCIAL - MERCADOS E FEIRAS: a camara aprovou o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à 
empresa Corrente Rosa, Lda., para homologação pelo executivo. 
 
AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - 
CAMINHO DO CEMITÉRIO (PAÇÔ), EM 518 (AGUIÃ) E CAMINHO DA CAPELA DE VILABOA 
(GONDORIZ): a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da empreitada em 
epígrafe, bem como autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos retidos como garantia da obra e, 
ainda, promover, pela forma própria, o cancelamento da caução, de acordo com a informação dos 
Serviços. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: UF EIRAS E MEI E RIO DE MOINHOS: foi 
aprovada a conta final da empreitada, no montante de 95.480,78 Euros 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FREGUESIA DE CABREIRO (IGREJA): foi 
aprovada a conta final da empreitada no montante de 62.796,52 Euros 
  
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA RELATIVA A FORNECIMENTO DE SACOS 
PLÁSTICOS EM 1996: a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da caução, de 
acordo com a informação dos Serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 

  
 
REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ: Foi aprovada a proposta da 
Presidência do Regimento da Câmara Municipal, para o mandato de 2017 a 2021. 
 
MUSEU DA ÁGUA AO AR LIVRE – RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E ARQUITETONICO RIPICOLA – AUTO DE 
CONSIGNAÇÃO: foi aprovado o auto de consignação relativo à empreitada em epígrafe, adjudicada à 
firma Cândido José Rodrigues, SA, pelo preço de € 325.538,99, mais IVA. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO A VILAFONCHE (TOURIM/OUTEIRO/IGREJA) E 
PAÇÔ (PAÇO VELHO) – AUTO DE CONSIGNAÇÃO: foi aprovado o auto de consignação relativo à 
empreitada em epígrafe, adjudicada à firma Habimonção – Construções, Ldª, de Monção, pelo preço de € 
€ 207.400,01, mais IVA. 
 
PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE SISTELO E DO RIO VEZ: foi aprovado dar início ao 
procedimento concursal para execução do respetivo projeto, designadamente elaboração de ferramentas 
e utensílios, fornecimento de equipamento e software informático pelo valor base de 143.534,00 euros; 
 
ROCHAS QUE CONTAM HISTÓRIAS: foi aprovado dar início ao procedimento concursal para execução 
do respetivo projeto, designadamente elaboração de conteúdos, fornecimento de equipamento e software 
informático e Publicidade e divulgação, pelo valor base de 278.500,00 euros; 
 
REABILITAÇÃO DE LOJAS NO PISO 1 DO MERCADO MUNICIPAL: foi aprovado o projeto para a 
execução da empreitada “REABILITAÇÃO DE LOJAS NO PISO 1 DO MERCADO MUNICIPAL”, bem 
como aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação, pelo valor base de 
55.000,00 Euros; 
 
APOIOS 

• CRAV: Foi aprovado apoiar o CRAV – Clube de Rugby de Arcos de Valdevez, em € 32.315,00, 
valor a transferir em seis prestações semestrais, mediante protocolo de colaboração, para 
aquisição de uma viatura de nove lugares, através de uma operação de leasing por um prazo de 
36 meses, atendendo a que o Clube se viu forçado a abater duas viaturas por não oferecerem 
condições de segurança para o transporte dos seus atletas, na sua maioria crianças. 

•  "CORTEJO ETNOGRÁFICO" - JUNTAS DE FREGUESIA - "FESTAS DE Nª SRª DA LAPA" - 
EDIÇÃO 2017: FORAM APROVADOS os custos totais relativos ao "Cortejo Etnográfico" integrado 
nas "Festas de Nª Srª da Lapa" - Edição 2017, no montante de 4.250.00Euros (quatro mil 
duzentos e cinquenta euros). 

 
EPRALIMA - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS EMPRÉSTIMOS PARA REMODELAÇÃO DO 
EDIFÍCIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA: foi aprovada a comparticipação do 
município nos encargos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 com os empréstimos 
contraídos pela EPRALIMA, CIPRL, para remodelação do seu edifício sede e para aquisição de 
equipamento de cozinha, no montante de, respetivamente 10.000,00 e 1.650,03 euros mensais. 
 
OBRAS MUNICIPAIS  
 
BLOCO XLVI - CAMINHO DE S. TIAGO (ARCOS S. PAIO) A CASARES (VALE) - DO CM 1321 A 
SANTIAGO: foi aprovada a conta final da empreitada, no montante de 
87.375,71 Euros (com IVA: 92.618,25 euros). 
  



REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA BÁSICA DE TÁVORA SANTA MARIA: foi aprovada a 
conta final da empreitada, no montante de 126.378,76 euros (com IVA: 133.961,49 euros).  
 
SUBSTITUIÇÃO DE ETAR NA ESCOLA BÁSICA DE TÁVORA (MONTE AVAL): – foi aprovado o cálculo 
do valor definitivo da revisão de preços dos autos de medição n.º 1 a 3 da obra supracitada no montante 
de - 755,59 euros (menos setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), ou seja, 
valor a ser restituído ao Município. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - ARCOS DE VALDEVEZ (S.PAIO) - TRAMO 4 E 5: 
foi aprovado o valor provisório da revisão de preços dos autos de medição n.º 1 a 9 da obra supracitada no 
valor de de - 6.333,46 euros (menos seis mil, trezentos e trinta e três euros e quarenta e seis cêntimos), 
ou seja, valor a ser restituído ao Município. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A PROZELO (SUCÃES/LAGOA) E AGUIÃ: foi aprovado o 
plano de trabalhos ajustado ao plano final de consignação e o correspondente plano de pagamentos.  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO – FREGUESIA DE PARADA AO LONGO DA EN 
101: foi aprovada a conta final da empreitada no montante de 34.249,45 Euros 
Para além dos elementos mencionados, fazem ainda parte integrante desta conta: 
- Descontos de garantia no valor de 3.457,70 Euros, retido durante a execução da empreitada 
com dedução em cada auto, a favor do Município. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO DE 20 DE OUTUBRO DE 2017 
 
VOTO DE PESAR 
Foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do pároco José Borlido Carvalho Arieiro. Um homem 
nascido em Viana do Castelo mas arcuense de coração. Um sacerdote que muito fez em vários domínios 
e se destacou em várias áreas, tanto pelo trabalho em prol da comunidade, como no âmbito do 
desenvolvimento do concelho arcuense, das intervenções no âmbito do social como na cultura, entre 
outras. 
 
PONTO 2 – PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NA PRESIDÊNCIA: foi 
aprovada proposta de delegação de competências da Câmara Municipal na Presidência. 
 
PONTO 3 – PROPOSTA DA PRESIDÊNCIA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS: a organização e 
estrutura orgânica dos serviços municipais implicam um conjunto de medidas de modo a torná-la mais 
eficiente e eficaz na sua implementação de funcionamento, no que respeita à delegação e subdelegação 
de competências nos Vereadores Municipais e na distribuição de pelouros. 

Por outro lado, a gestão do Município abarca uma vastidão de temáticas que, pela sua 
diversidade, embora funcionando em complementaridade, aconselha a que se faça a sua distribuição 
pelos Vereadores do Executivo Municipal. Atuando de forma concertada com a Presidência, deverão 
desenvolver dentro das áreas que lhes são confiadas um trabalho de estudo e apresentação de propostas 
para solucionar os problemas que encontram, coadjuvando a ação de Presidência. 
Neste sentido, foi aprovada a proposta da Presidência sobre a distribuição de pelouros, nomeadamente: 
Presidência  

- Coordenação Geral  
- Juntas de Freguesia 
- Cultura 
- Desenvolvimento Económico (Rural, Comercial, Industrial e Turismo)  
- Planeamento e Ordenamento 
- Obras Públicas Municipais 
- Diáspora e Relações Internacionais 
- Justiça 
 

Hélder Manuel Rodrigues de Barros 
- Administração e Finanças 
- Contraordenações e Execuções Fiscais 
- Gestão de Recursos Humanos  
- Gestão Urbanística 
- Gestão da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas  
  Residuais 
- Gestão da Rede de Resíduos Sólidos 
- Cemitério Municipal 

 
Belmira Margaria Torres Reis 

- Ação Social  
- Saúde 

 
Olegário Gomes Gonçalves 

- Proteção Civil  
- Gestão de Espaços Verdes e Energia 
- Mercados e Feiras 
- Conservação de Equipamentos e Viaturas Municipais 
- Conservação da Rede Viária e Trânsito 
- Animação Cultural e Recreativa 



Emília Graça Neto Cerdeira 
- Educação 
- Associativismo  
- Juventude e Desporto 
- Sistema de Gestão da Qualidade  
- Gestão do Sistema de Informação  
- Modernização Administrativa 
 
Nelson Cerqueira de Fernandes 
- Património Municipal 
 

PONTO 4 – DESPACHO DA PRESIDÊNCIA SOBRE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NOS SENHORES VEREADORES:  Foi aprovado o despacho da Presidência sobre 
delegação e subdelegação de competências nos senhores Vereadores 
 
PONTO 5 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE 
PERMANÊNCIA: foi aprovado que os vereadores Hélder Barros e Emília Cerdeira ficassem em regime de 
permanência e o vereador Olegário Gonçalves em regime de meio tempo.  
 
PONTO 6 – RATIFICAÇÃO DE DECISÕES DA PRESIDÊNCIA PROFERIDAS NOS TERMOS DO Nº 2 
DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 47/2005, DE 29 DE AGOSTO: 
 - Foram ratificadas as decisões de aprovação da minuta do contrato da empreitada de “PO 
227/2017 - MUSEU DA ÁGUA AO AR LIVRE DO RIO VEZ - RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
PARA CONSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E ARQUITETÓNICO 
RIPÍCOLA”, adjudicada à firma Cândido José Rodrigues, S.A., pelo valor de 325.538,99 €, sem IVA; 
 - a decisão de aprovação da minuta do contrato de empreitada de “PO 237/2017 - AMPLIAÇÃO 
DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA NASCENTE (MEZIO) - CABANA MAIOR”,   
adjudicada á firma Habimonção – Construções, Ldª, pelo valor de 801.752,87 €, sem IVA; 
 - a decisão de aprovação da minuta do contrato de empreitada de “REABILITAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO – 2.ª FASE – RUA DE S.BENTO E ESPAÇOS ENVOLVENTES”,   
adjudicada à firma INOVLIMA - Engenharia e Construção, Ldª, pelo valor de € 501.102,34, sem IVA; 
 - a decisão de acolhimento de erros e omissões admitidos pelo autor do projeto, nos termos do 
disposto no artigo 61º do Código dos Contratos Públicos, relativos à empreitada de “CONSTRUÇÃO DE 
CASA MORTUÁRIA DE S. BENTO”, bem como a atualização do valor base do procedimento para € 
202.380,50. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE OUTUBRO DE 2017 

 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No período antes da Ordem do Dia o executivo municipal fez o balanço do último mandato, tendo sido 
proferido palavras de agradecimento e apreço por parte de todos os vereadores e presidência por, em 
conjunto, terem contribuído para o desenvolvimento do concelho.  
Aos novamente eleitos foi desejado que continuem a trabalhar em prol de Arcos de Valdevez e de todos os 
arcuenses. 
   
OBRAS MUNICIPAIS 
 
AMPLIAÇÃO E BEBEFICIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE 
GONDORIZ (SEIXAL/VILA BOA): foi aprovada a liberação de 30% da caução.  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE GONDORIZ - 
OUTEIRINHOS E PEDREIRA: foi aprovada a liberação de 15% da caução.  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALAS 
(VI): foi aprovado o valor definitivo da revisão de preços dos autos de medição n.º 1 a 3 da obra 
supracitada no valor de - 2.038,61 euros (menos dois mil e trinta e oito euros e sessenta e um cêntimos), 
ou seja, valor a ser restituído ao Município. 
 
REABILITAÇÃO DA ESTRADA DO GIÃO – 1ª FASE: foi aprovada a liberação de 30% da caução. 
 
ROTUNDA NA RUA DR. JOAQUIM CARLOS DA CUNHA CERQUEIRA: foi aprovada a liberação de 30% 
da caução. 
 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PE MOGUEIRAS – arruamentos e infraestruturas – reformulação 
da EN 202: foi aprovada a liberação de 30% da caução. 
 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS 202-1, 518, 530 E 530-2: foi aprovada 
a liberação de 30% da caução. 
 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PE MOGUEIRAS – ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS – 
Foi aprovada a liberação de 30% da caução. 
 
BLOCO XLVI – CAMINHO DO REAL (LIGAÇÃO ENTRE SOUTO E SANTAR): foi aprovada a liberação 
de 75% da caução. 
 
REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS – RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS EM 
SANTA BÁRBARA – foi aprovada a liberação de 75% da caução. 
 
REFORÇO DE PAVIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES DE VÁRIAS VIAS MUNICIPAIS – FREGUESIAS DE 
TABAÇÔ, RIO FRIO, VILAFONCHE, JOLDA MADALENA E SOUTO: Foi aprovada a liberação de 30% 
da caução. 
 
CAMINHO DE S.TIAGO (ARCOS S.PAIO) A CASARES (VALE): foi aprovada a liberação de 30% da 
caução. 
 
BLOCO XLVI – CAMINHO DA GUIA – JOLDA S.PAIO: foi aprovada a liberação de 30% da caução. 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARQUES INFANTIS ESCOLARES (GIELA E TÁVORA): foi 
aprovado o plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

• Foi aprovado um voto de congratulação pela nomeação do arcuense Sr.Juiz Henrique Luís de 
Brito de Araújo como Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça; 

• Idem um voto de congratulação ao Doutor Fernando Cabodeira, pelo seu doutoramento 
focado na demografia e natalidade. 

• O Sr. Presidente informou que na próxima 5ª feira seria entregue o material eleitoral aos 
Presidentes de Junta de freguesia e Presidentes de mesa eleitorais. 

• Por último desejou que o próximo ato eleitoral contribua para o aprofundamento da 
democracia e que haja uma maior participação e envolvimento dos arcuenses, contribuindo 
assim também para uma melhoria da qualidade de vida no concelho 

 
PROTOCOLOS 
Foi aprovada a prorrogação do protocolo de Cooperação Técnico-Financeira celebrado em 11 de Agosto 
de 2011 com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, por mais 
um ano. O referido Protocolo, no valor de sessenta mil euros anuais, tem como objetivo fundamental dotar 
o corpo de bombeiros voluntários, de meios financeiros que permitam a prossecução dos seus fins 
estatutariamente e legalmente previstos, com o intuito de servir a população em geral e, em particular a do 
concelho de Arcos de Valdevez.  
 
COMBATE A INCÊNDIOS  
A Câmara Municipal tomou conhecimento por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil que Distrito 
de Viana do Castelo contou com um reforço de dispositivo de combate a incêndios e autorizou o 
pagamento das equipas. 
Nomeadamente 2.635,00 euros relativos ao mês de julho e 990,00 euros relativos ao mês de agosto. 
  
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
LIGAÇÃO ENTRE O IC 28 E O PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS - TROÇO A (ENTRADA 
SUDOESTE DA SEDE DO CONCELHO): foi aprovado  o auto de consignação da empreitada referida 
em epígrafe, adjudicada à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda., pelo valor de 586.934,48 euros, 
com prazo de execução de 180 dias. 
 
MUSEU DA ÁGUA AO LIVRE DO RIO VEZ - RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA 
CONSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO AMBIENTAL E ARQUITETÓNICO RIPÍCOLA: foi 
aprovado adjudicar a obra ao concorrente Cândido José Rodrigues, S.A., pelo valor de 325.538,99 €, não 
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA NASCENTE (MEZIO) - 
CABANA MAIOR: A Câmara deliberou adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente 
HABIMONÇÃO, CONSTRUÇÕES, LDª, pelo valor de 801.752,87 €, não incluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado. 
 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO - 2.ª FASE - RUA DE SÃO BENTO E 
ESPAÇOS ENVOLVENTES: foi aprovado adjudicar a obra à empresa INOVLIMA – ENGENHARIA & 
CONSTRUÇÃO, LDª, pelo valor de 501.102,34 €. 
 
INFRAESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS NO PAÇO DE GIELA: - foi aprovado o auto de 
consignação da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa PREDILETHES - Construções, 
Lda., pelo valor de 84.262,07 euros, com prazo de execução de 30 dias.  
 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO BÁSICO A VILAFONCHE (TOURIM/OUTEIRO/IGREJA) E PAÇÔ (PAÇO VELHO)”: foi 



aprovada a minuta do contrato da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Habimonção 
Construções, Lda., por 207.400,01 euros, a que acresce o IVA à taxa de 6%, da importância de 12.444,00 
euros. 

 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARQUES INFANTIS ESCOLARES (GIELA E TÁVORA): foi 
aprovado o auto de consignação da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa CONCRETOS 
VEZ – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 11.570,00 euros, com prazo de execução de 
20 dias. 

 
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR URBANO 100% ELÉTRICO: foi aprovado adjudicar à empresa WellGreen 
Unipessoal, Lda., pelo valor de 10.500,00 €, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 
 
OBRAS MUNICIPAIS  
 
REQUALIFICAÇÃO DA EM 202-2 (ENTRE A PONTE E O CM 1295) - GONDORIZ: - foi aprovada a 
prorrogação do prazo da obra a título GRACIOSO por mais 107 dias, isto é, até 3 de outubro de 2017, sem 
direito a revisão de preços durante este período.  
 
RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM CAMINHOS MUNICIPAIS: foi aprovada a 
prorrogação do prazo solicitada a título LEGAL por 45 dias, isto é, até 30 de setembro de 2017, devendo 
ser apresentado um plano de trabalhos ajustado, bem como o correspondente plano de pagamentos. 
 
CRIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ESPECIFICA - VALORIZAR - REDES WI-FI: - foi aprovada a criação 
de uma conta bancária específica para uso do Programa VALORIZAR - Redes Wi-Fi, à semelhança do 
que aconteceu para outros programas como o POSEUR ou NORTE2020. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - FREGUESIA DE PARADA AO LONGO DA EN 
101: foi aprovado o cálculo DEFINITIVO da revisão de preços da obra referida em epígrafe, no valor de -
327,54€ (menos trezentos e vinte e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), valor a ser restituído ao 
Município. 
 
INFRAESTRUTURAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE DOIS ECOPONTOS ENTERRADOS: foi aprovado o 
auto de consignação da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Carlos Florêncio – 
Estuques Projetados - Unipessoal, Lda., pelo valor de 9.900,00 euros, com prazo de execução de 30 dias. 
 
INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES - AMPLIAÇÃO DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS: foi aprovado o auto de consignação da empreitada referida em 
epígrafe, adjudicada à empresa João Cerqueira Pereira, Lda., pelo valor de 20.364,85 euros, com prazo 
de execução de 90 dias. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE CABREIRO (IGREJA): foi 
deliberado homologar o auto de vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada referida em 
assunto. 
 
CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO SOAJO: foi homologado o auto de vistoria para efeitos de 
receção provisória, respeitante à empreitada em epígrafe, adjudicada à empresa CONCRETOS VEZ – 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda.,  
 
PORTA DO MEZIO - ARRANJOS EXTERIORES - PARQUES TEMÁTICOS: foi deliberado aprovar a 
homologação do auto, a não liberação da caução, bem como a notificação ao empreiteiro para correção 
dos defeitos, no prazo de 60 dias. 
 
 



APOIOS 
PEDIDO DE REALOJAMENTO: foi aprovado apoiar um agregado familiar do, através do seu 
realojamento na Unidade Habitacional de Vila Fonche, entrada 16, R/Chão Dtº; bem como que a renda a 
pagar, seja calculada em função do rendimento mensal corrigido do agregado familiar, nomeadamente 
97,52€ (noventa e sete euros e cinquenta e dois cêntimos).  
   
TRANSPORTES JARDINS INFÂNCIA 2017/2018  
 PEDIDO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O CENTRO SOCIAL 
RECREATIVO E CULTURAL BETÂNIA DO VEZ: foi aprovado um aditamento ao Protocolo estabelecido 
com o Centro Cultural Betânia do Vez, para realização do transporte dos alunos da educação pré-escolar, 
durante o ano letivo de 2017/2018, desde as freguesias de Miranda, Jolda Madalena, Jolda (S.Paio), Rio 
Cabrão, Padreiro (Salvador), e Cendufe, para o Jardim-de-infância da EB de Távora Sta. Maria pelo valor 
diário de 68,40€. 
 
EPRALIMA – Escola Profissinal do Alto Lima, CIPRL: foi deliberado apoiar em 20.000 € a “Reparação 
de Telhado e Teto do Auditório da EPRALIMA em Arcos de Valdevez” e “Pintura em paredes e tetos 
interiores do outro edifício da EPRALIMA” pertencentes ao município de Arcos de Valdevez e onde 
funciona a sede da EPRALIMA – Escola Profissinal do Alto Lima, CIPRL. 
 
PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE RELATIVAMENTE A EMPREENDIMENTO 
DE TURISMO RURAL: foi aprovada a emissão de declaração de interesse respeitante ao 
empreendimento de turismo rural, sito no lugar de Outeiro, da freguesia de Oliveira, correspondente ao 
prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 297. 
 
MERCADO MUNICIPAL 

• TRESPASSE DA BANCA Nº 20 NO MERCADO MUNICIPAL: foi deliberado autorizar o titular da 
banca nº 20 do Mercado Municipal a efetuar o trespasse, no montante de 1000 euros. 

• HASTA PÚBLICA DE UM NOVO ESPAÇO COMERCIAL NO MERCADO MUNICIPAL: foi 
aprovado o auto de arrematação em hasta pública para a atribuição de um espaço comercial que 
se encontrava disponível, loja destinada à venda de produtos hortícolas, com a área de 20,42 m2, 
no piso 1 do Mercado Municipal, pelo valor de € 10.380,00, mais IVA . 

   
PEDIDO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA: a Câmara Municipal aprovou, , atendendo ao fato de o 
Município se ter candidatado ao Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-
Fi, programa da responsabilidade do Turismo de Portugal, I. P., a criação de uma conta bancária 
específica para uso do Programa VALORIZAR - Redes Wi-Fi, à semelhança do que aconteceu para outros 
programas como o POSEUR ou NORTE2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2017 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

• A Sr. Presidente propôs a atribuição de um Voto de Congratulação pela eleição da Aldeia de 
Sistelo como uma das "7 Maravilhas de Portugal", na categoria de Aldeias Rurais, num processo 
de envolvimento e votação que incluiu os arcuenses, o País e a comunidade emigrante do 
concelho. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, o presente voto. 

• Destacou o sucesso do programa e o conjunto de iniciativas de índole cultural e religioso 
realizados no âmbito das Festividades de N. Sra. da Peneda, que decorreram de 31 de agosto a 8 
de setembro; 

• E ainda, fez um balanço positivo do “Seminário internacional de cinema documental “Doc’s 
Kingdom” 2017, que encerrou no passado dia 7 de setembro, com a apresentação do 
filme/documentário “Arcos de Valdevez Onde Portugal se Fez”, realizado por Martins Dale; 

• Por último, deu conhecimento da alteração da próxima reunião de Câmara, para o dia 26 de 
setembro, às 10h. 

 
PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA: 
 

• ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL E RECREATIVA DE SISTELO: foi deliberado atribuir um apoio 
financeiro no valor de 3000,00 €, para colocação de um palco e 3 stands para a realização da 
Feira Anual da Cachena e do Garrano na Portela de Alvite, dias 11 e 12 de setembro. 

 
• PARQUE EMPRESARIAL DE ÁLVORA: foi deliberado aprovar o projeto de loteamento do Parque 

Empresarial de Alvora. 
 

• CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUARIA EM S. BENTO: foi deliberado aprovar a abertura do 
procedimento referido em epígrafe por Concurso Público e com o valor base de 197.770,00 € 
(S/IVA). 

• REABILITAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO - 2.ª FASE - RUA DE SÃO 
BENTO E ESPAÇOS ENVOLVENTES: foi deliberado acolher a lista de erros e omissões 
admitidos pela equipa projetista e aprovar o mapa de quantidades retificado. 
   

• REABILITAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - UF DE GUILHADESES E 
SANTAR - TROÇO B (ENVOLVENTE AO CAMPO DE FUTEBOL): foi deliberado aprovar a 
abertura do procedimento referido em epígrafe por ajuste direto, com consulta à empresa 
EXOTIKVALOR, Lda. e com o valor base de 30.179,00 € (S/IVA). 

 
• EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS NA ECOVIA: 

foi deliberado aprovar a revisão de preços definitiva da empreitada referida em epígrafe. 
 

• RENOVAÇÃO DO RELVADO NATURAL E DO SISTEMA DE REGA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
DA COUTADA: foi deliberado aprovar a receção provisória da empreitada referida em epígrafe, 
adjudicada à empresa SPORT RELVA – Construção e Manutenção de Relvados e Obras Públicas, 
Lda. 

 
• PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ - EXPANSÃO DA POTÊNCIA INSTALADA / 

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURAS DE 
DISTRIBUIÇÃO: a remeterem auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada 
referida em epígrafe, adjudicada à empresa Electro-Minho, Lda., para homologação pelo 
executivo. 

 



• AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO E 
TABAÇÔ - COVELA, PORTELA E IGREJA: foi deliberado aprovar o auto de consignação da 
empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa HABIMONÇÃO - Construções, Lda. 

 
• AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A PROZELO (SUCÃES/LAGOA) E AGUIÃ (VILA 

NOVA/BAIRRO NOVO): foi deliberado aprovar o auto de consignação da empreitada referida em 
epígrafe, adjudicada à empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda.  

 
• INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE ARCOS DE 

VALDEVEZ - ABERTURA DE REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL (SENHAREI, SABADIM, UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS E MEI, 
PADROSO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE PORTELA E EXTREMO, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE ÁLVORA E LOUREDA E SISTELO: foi deliberado aprovar a retificação da alteração do critério 
de desempate das propostas da obra em epigrafe. 

 
• AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONAIS – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

MUNICIPAIS - SETEMBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018: foi deliberado aprovar o relatório final 
de análise das propostas, relativo ao procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa 
EMPREENDENDO - Ensino, Formação e Empreendedorismo, Lda., pelo valor de 102.048,97 € 
(S/IVA). 

 
• AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEITROS 100% ELÉTRICA: foi deliberado 

adjudicar o procedimento referido em epígrafe, à empresa Confiauto Indústria e Comércio S.A., 
pelo valor de 26.431,00 € (S/IVA). 






















































