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- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE AGOSTO DE 2019 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente deu conhecimento de que, Arcos de Valdevez 
foi palco de um grande espetáculo, a Gala das 7 Maravilhas Doces de Portugal, onde os 
“Charutos dos Arcos”, eleitos anteriormente o melhor doce do Alto Minho, passaram à Final do 
concurso "7 Maravilhas Doces de Portugal”. Agradeceu o envolvimento de todos os arcuenses, da 
claque, das associações e muitas outras entidades parceiras da Autarquia e das muitas pessoas 
que votaram. Informou também, que a final das “7 Maravilhas Doces de Portugal” está marcada 
para 7 de setembro de 2019 em Montemor-o-Velho, onde serão eleitas as 7 Maravilhas Doces de 
Portugal.  
 

 Idem, nos dias 31 de agosto e 1de setembro, terá lugar a “Feira Tradicional Interfreguesias da 
Portela de Alvite”, em Sistelo; 
 

 Idem, nos dias 31 de agosto a 8 de setembro, iriam decorrer as “Festividades da Romaria Nª. Srª. 
da Peneda”, cujo programa contempla um conjunto interessante de atividades e iniciativas, 
destacando o concerto especial, do fadista Ricardo Ribeiro; 

 

 Idem, nos dias 1 a 6 de setembro, pelo quarto ano consecutivo, a casa das Artes de Arcos de 
Valdevez volta a receber o “Seminário de Cinema Documental Doc's Kingdom 2018; 

 

 Idem, a próxima sessão da Assembleia Municipal relativa ao mês de setembro, se realizaria 
previsivelmente no dia 20/09. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

RECONHECIMENTO DE BENEFICIO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO 
CONCELHO DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi deliberado aprovar sete pedidos de reconhecimento do 
direito à isenção de IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, de acordo 
com o Regulamento Municipal para a Concessão de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por 
Jovens no concelho de Arcos de Valdevez, em vigor, com a respetiva informação dos Serviços. 
 

APOIO JUNTAS DE FREGUESIA 
 

 Da Junta da União das Freguesias de Alvora e Loureda, foi deliberado atribuir um apoio para a 
realização das obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 34.400,00 euros.  

 Da Junta da União das Freguesias de Grade e Carralcova, foi deliberado atribuir um apoio 
para a realização das obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 35.600,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Cabreiro, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das 
obras e limpeza de caminhos vicinais, no valor 32.168,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Couto, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das obras 
e limpeza de caminhos vicinais, no valor 37.103,00 euros.  

 Da Junta de Freguesia de Sistelo, foi deliberado atribuir um apoio para a realização das obras 
e limpeza de caminhos vicinais, no valor 33.795,00 euros.  
 

MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ NAS FREGUESIAS, PARA LIMPEZA DE 
VIAS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS: foi deliberado, no âmbito do contrato 
interadministrativo de delegação de competências para limpeza de vias municipais e outros 
espaços públicos transferir para as Juntas de Freguesia abaixo descritas os seguintes valores: 
Junta da União das Freguesias de Alvora e Loureda - 6.822,00 €; Junta da União das Freguesias 
de Grade e Carralcova - 3.000,00 €; Junta de Freguesia de Cabreiro - 2.412,00 €; Junta de 
Freguesia de Couto - 9.644,00 €; Junta de Freguesia de Sistelo - 2.000,00 €. 
 



CONFRARIA NOSSA SENHORA DA PENEDA - "ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
PENEDA" - EDIÇÃO 2019: foi deliberado aprovar um Protocolo de Colaboração para a 
"Promoção, Valorização e Asseio do Espaço do Santuário como Espaço de Turismo Religioso e 
com Eventos Culturais da Romaria de Nossa Senhora da Peneda", no valor de 10.000.00 euros. 
 

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE SISTELO, foi deliberado atribuir um 
apoio financeiro de apoio às despesas assumidas, no âmbito do plano de atividades para o ano de 
2019, no valor de 14.100,00 euros. 
 

MAX RÖD CODEÇO, ATLETA DE ESGRIMA, foi deliberado atribuir um apoio financeiro, para o 
atleta internacional de esgrima arcuense, participar no PROJETO OLÍMPICO “ROAD TO TOKYO 
2020”, no valor de 3.000,00 euros. 
 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL–CORTEJO ETNOGRÁFICO – FESTAS 
DE NOSSA SENHORA DA LAPA – EDIÇÃO 2019: foi deliberado aprovar os custos totais 
relativos ao "Cortejo Etnográfico" integrado nas "Festas de Nª. Srª. da Lapa" - Edição 2019, no 
valor de 3.500.00 euros, de apoio às Juntas de Freguesia que participaram no evento. 
 

FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE SISTELO, foi deliberado atribuir um apoio 
financeiro para execução de obras de "Beneficiação e Conservação na Igreja Paroquial de Sistelo 
e nas Alminhas do Senhor dos Aflitos", no valor de 30.000,00 euros. 

 

PROCESSOS DE TOPONÍMIA: 
 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO – TOPONÍMIA DA 
FREGUESIA DA MIRANDA: foi deliberado aprovar o processo de toponímia da Freguesia da 
Mirada, nos termos do disposto no art.º 8.º do Regulamento Toponímico e de Numeração de 
Polícia do Município. 

 

 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO – TOPONÍMIA DA 
FREGUESIA DE SENHAREI: foi deliberado aprovar o processo de toponímia da Freguesia de 
Senharei, nos termos do disposto no art.º 8.º do Regulamento Toponímico e de Numeração de 
Polícia do Município. 

 

OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO A 
ERMELO -  LUGAR DA IGREJA: foi deliberado homologar o auto de consignação relativo à 
empreitada referida em epígrafe, no lugar da igreja, adjudicada à empresa Habimonção - 
Construções, Lda., pelo preço de 188.271,74 euros (S/IVA), e prazo de execução de 300 dias. 
 

 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO – REDE DE DISTRIBUIÇÃO A 
ERMELO - LUGAR DE GRAÇÃO E VILARINHO DE SOUTO: foi deliberado adjudicar a 
empreitada referida em epígrafe, nos lugares de Gração e Vilarinho do Souto, às empresas 
Habimonção - Construções, Lda., pelo preço de 290.078,31 euros (S/IVA), LOTE 1 e à 
empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda. pelo preço de 218.970,05 euros (S/IVA), LOTE 2. 
 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA NASCENTE 
(MEZIO) - CABANA MAIOR: foi deliberado aprovar o valor da revisão de preços da obra 
referenciada, no valor de 14.141,05 euros (catorze mil, cento e quarenta e um euros e cinco 
cêntimos), valor este a ser pago ao empreiteiro. 

 

 ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE AVAC, AR COMPRIMIDO, 
ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES DE NAVE DA INCUBO: foi deliberado aprovar a 
abertura de um procedimento de contratação pública da intervenção referida em epígrafe.   

 

 PROJETO DE DECISÃO E MINUTA DO CONTRATO | PF 486/2019 - FORNECIMENTO DE 
RÉPLICA METÁLICA DO PIRELIÓFERO DE ST. LOUIS PARA OFICINAS DE 
CRIATIVIDADE HIMALAYA: foi deliberado aprovar o projeto de decisão final e minuta do 
contrato do procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa Coelho Torres & Filhos 
– Serralharia, Lda., pelo valor de 47.900,00 euros, sem IVA. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE AGOSTO DE 2019 
  
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
  

·         O Sr. Presidente referiu que a realização de mais um Encontro com a Diáspora, reforça 
a afirmação da identidade arcuense, a promoção da nossa cultura e o incentivo ao 
dinamismo económico.  

·         Também referiu que as Festas de N. Sra. da Lapa/ Festas do Concelho, apesar da 
chuva, o que implicou o adiamento ou a transferência de algumas atividades, tiveram 
muitas pessoas e decorreram de forma bastante animada e participada. Aproveitou para 
agradecer à Associação de Festas Folia, ao vereador Olegário Gonçalves e aos Serviços 
de Câmara, às Associações e às Paróquias pelo envolvimento e colaboração na 
organização das Festas do Concelho. 

·         Por último informou e convidou a Câmara a estar presente no dia 24 de agosto, na gala 
da semifinal do programa 7 maravilhas doces de Portugal que decorrerá em Arcos de 
Valdevez, no parque da Ponte Nova. 

  
PERÍODO ORDEM DO DIA:  
  
REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2019/2020 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO 
DE PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOAJO: foi aprovado o estabelecimento 
do supracitado protocolo, para fornecimento de refeições escolares a cerca de 30 crianças integradas nos 
jardins-de-infância e EB de Soajo, pelo preço unitário de 2,58€ (dois euros e cinquenta e oito cêntimos), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor, prevendo-se um custo plurianual de 16.408,80€ (dezasseis mil 
quatrocentos e oito euros e oitenta cêntimos). 
             
REFEIÇÕES PRÉ-ESCOLAR 2019/2020 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO 
DE PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovado 
o estabelecimento de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, para 
fornecimento de refeições escolares a cerca de 135 crianças integradas nos jardins-de-infância de Vila 
Fonche, Giela e Paçô, pelo preço unitário de 2,30€ (dois euros e trinta cêntimos), a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor, prevendo-se um custo plurianual de 65.826,00€ (sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e 
seis euros). 
  
APOIOS 
  
Foi aprovado apoiar em 810,00€ anuais, a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopedes de 
Portugal, delegação de Viana do Castelo, no âmbito do protocolo de colaboração financeira estabelecido 
com o Município, que refere a colaboração na comparticipação da renda das instalações.  
  
Foi aprovado apoiar o Centro Social Recreativo e Cultural do Vez, em 9.000,00€ para ajudar a fazer 
face aos custos com a substituição do telhado da sede daquela Associação - Antiga Escola Primária, sita 
no lugar de Lages - Jolda (Madalena). 
  
OBRAS MUNICIPAIS  
  
INSTALAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE AVAC, DE TIPO ROOFTOP, NO AUDITÓRIO DA CASA 
DAS ARTES: foi autorizada a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar a instalação de um 
novo sistema de AVAC, de tipo ROOFTOP, no Auditório da Casa das Artes, pelo preço base de 32.838,00 
Euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor. 
  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO PARDEJO/BACELO - GUILHADESES: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos homologação e liberação da caução. 
  
 



EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO BALDIO PARA A “EXPANSÃO DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE PADREIRO – AQUISIÇÃO POR VIA DE DIREITO PRIVADO: a Câmara tomou 
conhecimento da aprovação da Junta de Freguesia de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), da proposta 
de aquisição por via de direito privado, remetida pelo Município, de uma parcela de terreno Baldio, no 
lugar da Ribeira do Rio, para a Expansão do Parque Empresarial de Padreiro, com a área de 7075 m2, 
pelo preço de € 49.724,00, nos termos do nº 3 do artigo 41º da Lei nº 75/2017, de 17 de agosto, e nº 2 do 
artigo 11º do Código das Expropriações. 
  
PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE COZINHA DE RESTAURANTE PARA OUTRAS ATIVIDADES: foi 
autorizada a utilização da cozinha do Restaurante Espigueiro, sito na freguesia de Soajo, para diversas 
atividades: CAE 10392 – Secagem e desidratação de frutos e produtos hortícolas; CAE 10320 – 
Fabricação de sumos de fruta e produtos hortícolas; CAE 10393 – Fabricação de doces, compotas e 
geleias; CAE 10822 – Fabricação de produtos de confeitaria. 
             
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez - foi aprovado dar parecer vinculativo sobre o 
enquadramento da reabilitação do “Hospital S. José - Lar Residencial” para efeitos de apresentação de 
candidatura ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFFRU 2020). 
             
LICENCIAMENTO OBRAS DE EDIFICAÇÃO: foram aprovados os projetos de especialidades, 
respeitantes à operação urbanística sita na Rua Padre Manuel Himalaia, nesta vila e concelho 
apresentados pela empresa Concretos Detalhes Unipessoal, Lda., com sede na freguesia de Cardielos, 
concelho de Viana do Castelo. 
  
OBRAS E EDIFICAÇÃO: - foram aprovados os projetos de especialidades da operação urbanística sita na 
Rua Dr. Germano Amorim, nesta vila e concelho, apresentados pela Santa Casa da Misericórdia de 
Arcos de Valdevez. 
  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FATURA EM 
PRESTAÇÕES: foi aprovado o pagamento da fatura do fornecimento de água em prestações relativo ao 
CIL 11820. 
             
DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL DO 
MERCADO MUNICIPAL: foi indeferido o pedido de suspensão do pagamento das taxas mensais de 
ocupação, e aprovado declarar a caducidade do direito de ocupação do espaço comercial do mercado 
municipal designado talho nº 8, com fundamento no incumprimento das obrigações previstas na alínea a) 
do artigo 11º e no artigo 12º do regulamento do mercado municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE AGOSTO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 No Período Antes da Ordem do dia o Sr. Presidente convidou a Câmara a participar nas 
festividades em Honra de Nossa Senhora da Lapa que decorrem de 3 a 11 de Agosto com diversas 
atividades; 
 Também convidou e informou que no próximo dia 13 de agosto acontecerá o habitual Encontro 
com a Diáspora, dirigido a arcuenses que integram os órgãos sociais de associações sediadas nos países 
de acolhimento; 
 Também deu conta que reuniu com o Centro de Emprego para abordar questões relacionadas 
com o Programa Regressar, o qual dá incentivos aos emigrantes que queiram voltar às suas origens; 
 O Sr. Presidente também informou da realização em Arcos de Valdevez, no dia 24 de agosto, da 
Gala da semifinal das 7 Maravilhas Doces de Portugal, a qual leva também a concurso os Charutos dos 
Arcos; 
 Também informou que no dia 5 de agosto passaria por Arcos de Valdevez a Caravana Arrieira, 
uma peregrinação organizada pela Associação Luso-galaica da Via Mariana; 
 De igual modo informou da visita do Sr. Ministro-adjunto e da Economia a Sistelo, onde visitaram a 
obra da Casa do Castelo e a zona do Sr. dos Aflitos, junto à ecovia; 
 O Sr. Presidente também informou que se encontram terminados os trabalhos da obra de 
Requalificação da Rua de S. Bento; 
 Deu conhecimento à Câmara que o Diretor do Agrupamento, Carlos Costa cessou funções e 
felicitou-o pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, bem como pela estreita e boa colaboração 
existente entre a Escola e a Câmara Municipal; 
 O Sr. Presidente também se referiu ao incêndio ocorrido no Parque Empresarial de Padreiro, que 
deflagrou numa fábrica de madeiras e chegou a colocar em perigo outras empresas na sua envolvência, 
bem como a Creche, lamentando o sucedido e prestando a sua maior solidariedade para com o 
empresário afetado e os trabalhadores da empresa que ficou totalmente destruída. Deixou um forte 
agradecimento ao Comando Distrital da ANPC e a todas as Corporações de Bombeiros envolvidas no 
combate às chamas pela pronta intervenção, bem como um agradecimento especial aos Bombeiros 
Voluntários de Arcos de Valdevez que, como primeira Corporação de Bombeiros no local, a sua atuação e 
coragem evitou uma tragédia de maiores proporções. 
 O vereador Hélder Barros deu conta à Câmara da intensa campanha de sensibilização que se 
encontra a ser levada a cabo nos meios de comunicação, redes socias e junto da população para alertar 
as pessoas da importância da separação dos resíduos, para a não colocação de resíduos fora dos 
contentores, para a não colocação dos restos de podas e ervas nos contentores, ou o abandono de 
monstros no espaço público (eletrodomésticos, ferro velho, sofás e outros móveis, etc), para a colocação 
do lixo em sacos bem fechados, entre outras práticas que vão de encontro às boas práticas de higiene e 
salubridade, no sentido de se manter o concelho limpo e convidativo. 
 
CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDUSTRIA DO ALTO MINHO (CATIAM) 
Foi ratificado o protocolo celebrado entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), o Município 
de Arcos de Valdevez (MAV) e a Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho 
(ACIBTM), cujo principal objetivo é o de criar o Centro de Apoio Tecnológico à Industria do Alto Minho 
(CATIAM), em Arcos de Valdevez. 
 
AUXILIOS ECONOMICOS 2018-2019: foi aprovada a proposta para atribuição de auxílios económicos 
(fichas de estudo), aos alunos, para o ano letivo de 2019-2020, no valor global de 29 064,63€ 

 
VALORIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS BOMBEIROS QUE INTEGREM EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE 
Foi aprovado o protocolo de colaboração para valorizar o estatuto dos Bombeiros que integrem EIP’s, 
constituídas nas Associações Humanitárias de Bombeiros e suportadas, em partes iguais pelos respetivos 
municípios e pela ANEPC.  
Assim, a remuneração dos elementos que integrem as Equipas de Intervenção Permanente passa a 



corresponder ao nível 6 da tabela remuneratória única aplicável à administração pública, no montante de 
738,05 euros, incidindo o aumento sobre os 12 messe do ano, subsídio de férias e subsídio de natal. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
ARCOS DE VALDEVEZ - ADJUDICAÇÃO: foi aprovada a adjudicação dos serviços à Empresa VECTOR 
ESTRATÉGICO – ESTUDOS E CONSULTORIA, S.A., pelo valor de 15.950,00 euros, mais IVA. 
 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE TÁVORA 
(SANTA MARIA) – foi aprovado adjudicar a obra à empresa Costa & Carreira Lda, pelo preço de 
197.873,40 euros.  
 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ADECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 
CULTURAL ABOIM/SABADIM – foi aprovado adjudicar a obra ao concorrente Baltor, Engenharia e 
Construção, Lda, pelo preço de 332.560,97 euros.  
 
FORNECIMENTO DE RÉPLICA METÁLICA DO PIRELIÓFORO DE ST. LOUIS PARA OFICINAS DE 
CRIATIVIDADE HIMALAYA: foi autorizada a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar o 
Fornecimento de réplica metálica do Pirelióforo de St. Louis para Oficinas de Criatividade Himalaya, pelo 
valor base de 48.000,00 Euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor e um prazo contratual de 90 dias. 
 
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE – Ratificação de Despacho da Presidência: foi 
aprovado o acolhimento da lista de Erros & Omissões admitidos pela equipa projetista, nos termos do 
artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos e sucessivas alterações; a aprovação do mapa de 
quantidades retificado e das peças desenhadas a incluir nas peças do procedimento e demais 
esclarecimentos; bem como a atualizaçao do valor do preço base do procedimento para 1.358.609,99 
Euros. 
  
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URABANOS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA FÉLIX ALVES PEREIRA: foi 
aprovado dar início ao procedimento concursal pelo valor base de 148.000,00 Euros 
  
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO - REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO 
DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO: LOTE 1 - ABOIM, EIRAS, 
MEI, GIELA E VALE; LOTE 2 - CENDUFE, GONDORIZ, MIRANDA E PADREIRO; LOTE 3 - EM 505 EM 
ABOIM DAS CHOÇAS E ALVOR. Foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua 
adjudicação pelo valor base de 536 000,00 € (Lote 1: 172.274,00 €; Lote 2: 165.212,00 €; Lote 3: 
198.514,00 €) 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E 
PROGRAMA DA RTP “7 MARAVILHAS DOCES DE PORTUGAL®” NO CONCELHO DE ARCOS DE 
VALDEVEZ: - foi autorizada a abertura de concurso por Ajuste Direto, tendo em vista a Aquisição de 
Serviços de organização e realização do projeto de comunicação e programa da RTP “7 Maravilhas Doces 
de Portugal®” no concelho de Arcos de Valdevez pelo preço base de 74.800,00 Euros e um prazo 
contratual de 30 dias. 
 
“SETE MARAVILHAS DOCES DE PORTUGAL 2019” – foi aprovado o protocolo a celebrar entre a 
Turismo do Porto e Norte de Potugal, ER e o Município de Arcos de Valdevez, no âmbito da promoção 
turística da Região Norte de Portugal, que prevê uma compartição financeira da primeira ao Município, no 
valor de € 60.000,00, no âmbito da realização da semifinal do evento “Sete Maravilhas Doces de Portugal 
2019”. 
 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PADROSO (ZONA ALTA) - 
ADJUDICAÇÃO: foi aprovado adjudicar a empreitada à Empresa Terra e Pedra – Terraplanagens, Lda, 
pelo valor de 55.244,74 euros mais IVA. 
 



OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA – INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E OUTROS 
TRABALHOS ACESSÓRIOS: - foi aprovado dar início ao procedimento concursal, pelo valor base de 
147.500,00 Euros 
   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE "NAVE" A 
LABORATÓRIO: foi autorizado o procedimento com vista ao fornecimento e instalação de mobiliário, no 
âmbito da adaptação funcional de “nave” a laboratório de metalomecânica, na Incubo, no valor de 
20,000,00 Euros (+IVA) e um prazo de fornecimento de 30 dias. 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE "NAVE" A 
LABORATÓRIO: foi aprovado o fornecimento e instalação de mobiliário, no âmbito da adaptação funcional 
de “nave” a laboratório de metalo mecânica, na Incubo, no valor de 13,850,00 Euros (+IVA) e prazo para o 
seu fornecimento de 30 dias. 
O fornecimento deste mobiliário técnico profissional é fundamental para equipar o espaço de adequadas 
condições para o desenvolvimento de atividades educativas/profissionais na área da metalomecânica e 
robótica. 
 
APOIOS 
 Foi aprovado apoiar em 4.500,00€ a Associação Sorriso – Associação Social, Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Eiras para ajudar a custear as obras de beneficiação da sua sede. 
 
 Foi aprovado apoiar em 4.000 euros a Juventude Associada de Rio de Moinhos para apoiar 
as obras de reconstrução do edifício da sede da associação.  
 
 Foi aprovado apoiar em 10.000,00€ a Associação Recreativa e Cultural de São João de Rio 
Frio para ajudar a fazer face aos custos com as obras a realizar na sua associação. 
 
 Foi aprovado apoiar em 500,00€ a Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Maria de Paçô, para 
ajudar a fazer face aos custos com a realização do concurso pecuário de gado bovino a realizar a 15.08.  
 
 Foi aprovado apoiar em 500,00€ a Associação Recreativa e Cultural do Vale, para ajudar a 
fazer face aos custos com a realização do XVII Festival de Folclore que vai ter lugar no dia 17 de agosto. 
 
 Foi aprovado apoiar em € 500,00 o Rancho Folclórico de Santa Marinha de Prozelo para fazer 
face aos custos com a realização do XVII Festival Folclórico no dia 15 de agosto.  
 
 Foi aprovado apoiar em 25.000,00€ a ADERE-PG – Associação de Desenvolvimentos das 
Regiões do Parque nacional Peneda-Gerês para fazer face aos custos com a organização da prova 
Peneda-Gerês Ultra Trail nos anos de 2017 (10.000,00 euros) e 2019 (15.000,00). 

 
 Foi aprovada a celebração de um protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Maria de 
Paçô, no valor de 30.000,00 euros para apoiar as obras de reconstrução e adaptação de um edifício 
paroquial para instalação de uma casa mortuária e de salas de catequese. 
  
OBRAS MUNICIPAIS  
 
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE – Ratificação de Despacho da Presidência e 
Prorrogação de Prazo de apresentação de propostas: foi ratificado o despacho da presidência no 
sentido de prorrogar em 18 dias, a contar da data da publicação do aviso em Diário da República, o prazo 
limite para apresentação das propostas.  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE SABADIM 
(CESTÃES/PASSOS/SOUTO/OUTEIRO/TROGAL) foi aprovado o auto de vistoria, bem como autorizada 
a liberação de caução da empreitada referida em assunto. 



AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - U. F. ÁLVORA E LOUREDA (FONTES) E 
FREGUESIA DE ABOIM DAS CHOÇAS (LAVANDEIRA/ABOIM) - foi aprovado o auto de vistoria, bem 
como autorizada a liberação de caução da empreitada referida em assunto. 
 
EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA PARA REQUALIFICAÇÃO DO CAMINHO DE PONTE 1ª FASE DO 
ESPAÇO INTEGRADODE LAZER DA FREGUESIA -  UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA 
MARIA E SÃO VICENTE: foi aprovado promover-se a celebração da escritura de aquisição por via do 
direito privado da referida parcela, nos termos do disposto no artigo 11º do Código das Expropriações, 
mediante prévia deliberação camarária de autorização nesse sentido. 
 
LOTEAMENTO – PARQUE EMPRESARIAL DE  ÁLVORA  - RECTIFICAÇÃO DE ÁREAS: foi autorizada 
a devida retificação do registo predial da operação de loteamento.  
 
2.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ ( 3.ª REVISÃO) 
:foi ratificado o despacho da Presidência, no sentido de determinar a abertura do período de discussão 
pública, nos termos do disposto do art.º 89.º do RJIGT. 
  
AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA DO LOTE B9 MOGUEIRAS, PARA EFEIROS DE FINANCIAMENTO 
JUNTO À CGD: foi deliberado autorizar a constituição da hipoteca. 
 
ALTERAÇÃO DA FEIRA QUINZENAL 
Devido à realização festividades concelhias de Ponte da Barca, entre 19 e 24 de agosto, foi autorizado o 
pedido da Câmara Municipal de alteração da feira quinzenal do dia 21 de agosto em ponte da Barca para 
o dia 28, passando a realizar-se em Arcos de Valdevez no dia 21.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

 No Período Antes da Ordem do dia o Sr. Presidente informou que no domingo, dia 21 de julho, 
será celebrado, em Távora, o protocolo das Infraestruturas Desportivas com o Sr. Ministro da 
Educação Tiago Brandão. 

 De igual modo informou que na terça-feira, dia 23 de julho, pelas 17h30, irão a Sistelo o Sr. 
Ministro-adjunto da Economia e a Sra. Secretária de Estado do Turismo; 

 O Sr. Presidente lembrou que no dia 31 de Julho acontecerá no anfiteatro do Trasladário o 
espetáculo “O Mundo a Dançar” e que, a partir dessa data, se iniciarão as atividades inseridas na 
programação das Festas concelhias; 

 Foi aprovado um voto de louvor ao Motoclube pelos seus 25 anos de atividade; 
 Também foi congratulado o Clube Náutico pela conquista do 3º lugar na final do campeonato 

nacional de Kayak Polo, disputado em Arcos de Valdevez; 
 De igual modo foi congratulada a Academia Desportiva pelos vários títulos arrecadados ao longo 

da época, tendo ainda sido referido a conquista de uma medalha de bronze na modalidade de 
salto à vara no Campeonato Nacional de Juniores, especialidade não muito habitual em Arcos de 
Valdevez. 

 Também foi feita uma congratulação ao locutor da Rádio Valdevez, Jorge Quintas, pelos seus 25 
anos de atividade neste órgão de comunicação e por todo o seu esforço em promover o concelho 
junto das comunidades; 

 O vereador do pelouro do Ambiente fez também uma nota informativa relativamente àquilo que 
tem sido feito, e está previsto fazer, pela autarquia naquilo que toca à recolha de resíduos sólidos, 
como sendo a adjudicação da limpeza e higienização dos 1500 contentores existentes no 
concelho; a higienização dos moloks a partir do dia 22 de julho; o reforço da recolha dos resíduos 
com a duplicação ou triplicação das passagens em locais onde habitualmente só se vai uma vez 
por semana, bem como o reforço na área urbana; a substituição de 60 contentores; a aquisição de 
uma varredora, o que vai incrementar as condições para melhorar a limpeza do espaço público; de 
uma campanha de sensibilização à população, que está a ser ultimada, no sentido de apelar à 
recolha seletiva, para não colocarem os resíduos fora dos contentores, entre outras situações; de 
uma campanha de sensibilização ambiental que está a arrancar hoje junto dos comerciantes, para 
não depositarem os seus lixos fora dos contentores, contribuindo assim para o bem-estar de 
todos.  

 

PROTOCOLOS 
 

PROTOCOLOS DE APOIO ATIVIDADE 2019: a Câmara tomou conhecimento dos planos anuais de 
atividades e respetivos relatórios de contas do ano transato a todas as Associações Desportivas, Culturais 
e Recreativas, que celebraram Protocolo de Apoio à Atividade com o Município e aprovou a proposta de 
atribuição de apoios a 17 associações, no montante global de 33 750,00 € 
 

Foi aprovado celebrar um protocolo com a Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez 
(Salvador), Vila Fonche e Parada no valor de 33 205,00€ para obras e limpeza de caminhos vicinais da 
freguesia, bem como aprovada a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de 
competências para a limpeza de vias municipais e outros espaços públicos no valor de 11 272,00€. 
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A TABAÇÔ (OUTEIRO DO FOJO/COVA DO OURO), 
GUILHADESES (CADORCAS) E PROZELO (GONTILHE): foi aprovada a abertura de procedimento 
concursal pelo preço base de 315.000,00 euros, tendente à adjudicação da empreitada referida em 
epígrafe, cujo projeto de execução foi aprovado em reunião de Câmara de 28/09/2018. 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a ampliação do saneamento aos lugares 
referenciados para fecho de rede, ficando as freguesias de Tabaçô, Guilhadeses e Prozelo, servidas na 
totalidade. 
  Assim, o projeto preconiza: 
  Em Tabaçô, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 0.80 km e 20 ramais 
domiciliários. 



  Em Guilhadeses, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 2.00 km, 35 ramais e uma 
estação elevatória. 
  Em Prozelo, a instalação de coletores numa extensão de cerca de 0.90 km, 35 ramais 
domiciliários e 1 estação elevatória. 
 

APOIOS 
Foi aprovado apoiar em 30 000,00€ o Centro Social e Paroquial do Vale, para ajudar a fazer face aos 
custos com a aquisição de uma viatura para prestação de apoio domiciliário, para implementação de 
medidas de auto proteção e para conversão do espaço/equipamentos do Jardim de Infância em Centro de 
Dia. 
  

Idem, o Centro Social e Paroquial de Arcos de Valdevez, em 15 000,00€ para apoiar a conclusão do 
processo referente às obras a realizar no Edifício do Infantário. 
 

ALIENAÇÃO DE 6 EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO QUE FUNCIONARAM COMO ESCOLAS DO ENSINO 
BÁSICO DESTINADOS A HABITAÇÃO JOVEM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA REPOVOAR: A Câmara 
Municipal lançou o projeto “Repovoar Arcos de Valdevez”, o qual assenta numa estratégia integrada para 
dinamizar o território, criar emprego, atrair investimento, gerar rendimento, fixar, atrair e regressar 
população. Este projeto surge da atenção que o Município arcuense tem vindo a dar à questão 
demográfica, estando a implementar medidas de apoio social e de criação de emprego, de 
desagravamento fiscal, de dinamização económica e de apoio à fixação de pessoas nomeadamente 
através da habitação. Nesse sentido, a Câmara Municipal pretende alinear edifícios devolutos, no caso 
antigos edifícios escolares, para serem reabilitados para habitação de jovens. Com o objetivo de apoiar 
essa fixação dos jovens a autarquia tem o propósito de alienar esses edifícios com um valor 50% inferior 
ao seu valor de mercado. 
Neste sentido foi aprovada a proposta sobre o assunto em epígrafe, apresentada pela Presidência, no 
sentido de promover a alienação, em hasta pública, por licitação verbal, de 6 Edifícios do Município que 
funcionaram como Escolas do Ensino Básico em Cabreiro, Couto, Eiras e Mei, Portela e Extremo, 
Vilela, São Cosme e São Damião e Sá e em Aboim das Choças. 
A presente venda de imóveis destina-se a jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 
anos, naturais ou residentes no concelho de Arcos de Valdevez, e respetivo agregado familiar, o qual, não 
poderá ser composto por menos de dois elementos. No caso de casais jovens, um dos elementos do casal 
pode ter até 36 anos (inclusive) e o valor máximo da soma de idades de ambos não poderá ser superior 
a 70 anos.  
 

PROPOSTA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO DE 8 EDIFÍCIOS DO MUNICIPIO QUE 
FUNCIONARAM COMO ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTINADOS A HABITAÇÃO E/OU 
ATIVIDADES ECONÓMICAS: A Câmara Municipal lançou o projeto “Repovoar Arcos de Valdevez”, o qual 
assenta numa estratégia integrada para dinamizar o território, criar emprego, atrair investimento, gerar 
rendimento, fixar, atrair e regressar população. 
Este projeto surge da atenção que o Município arcuense tem vindo a dar à questão demográfica, estando 
a implementar medidas de apoio social e de criação de emprego, de desagravamento fiscal, de 
dinamização económica e de apoio à fixação de pessoas nomeadamente através da habitação. Neste 
sentido, foi aprovada a seguinte Proposta sobre o assunto em epígrafe, pretendendo promover a 
alienação, por hasta pública, por licitação verbal, de 8 Edifícios do Município que funcionaram como 
Escolas do Ensino Básico, que se encontram devolutos na Miranda, Senharei, São Jorge e Ermelo, Rio 
Frio, Cabana Maior, Gondoriz, Padreiro (Salvador e Santa Cristina). 
Os edifícios em questão terão, necessariamente, de ser destinados, pelos adquirentes dos mesmos, a 
habitação e/ou instalação de atividades económicas, designadamente, alojamento turístico, restauração e 
bebidas, animação turística e comércio. 

 

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS - ALTERAÇÃO PDM: foi aprovada a abertura de procedimento de Ajuste 
Direto, com convite a três empresas, pelo valor base de 74.500,00 euros (+ IVA), e um prazo previsto para 
a sua execução de aproximadamente 280 dias, em conformidade com os termos e condições 
estabelecidos no respetivo caderno de encargos.  
 

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE 



ÁGUA E SANEAMENTO: foi aprovada a abertura de um procedimento de consulta prévia a três entidades 
para, durante o ano de 2019, fornecer este tipo de serviços e de equipamentos pelo valor base de 
62.000,00 € mais IVA.  
 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PRACETA DO RIO VEZ: foi aprovado dar início ao 
procedimento concursal tendente à sua adjudicação pelo preço base de 42.132,00 Euros e um prazo 
contratual de 60 dias. 
   

OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E 
OUTROS TRABALHOS ACESSÓRIOS: foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua 
adjudicação pelo valor base de 147.500,00 Euros e um prazo contratual de 60 dias. 
  

PORTA DO MEZIO - ARRANJOS EXTERIORES - PARQUES TEMÁTICOS - REPARAÇÃO DE 
DEFICIÊNCIAS: foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação, sendo o 
preço base de 19.000 € e o prazo contratual de 45 dias. 
   

IMPLEMENTAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL: foi aprovada a liberação da caução prestada sob a forma de depósito em dinheiro, do 
valor de € 13.590,00, nos termos do nº 4 do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos. 
 

AQUISIÇÃO DE VARREDORA URBANA: foi aprovado o relatório final e minuta do contrato do 
procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa HIDROMASTER – Conservação de Superfícies, 
Lda., pelo valor de 159.950,00 euros, sem IVA. 
 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REDE INTERNA DE FIBRA 
ÓTICA: foi aprovada a minuta do contrato do procedimento referido em epígrafe, adjudicado à empresa 
BLU, S.A., pelo valor de 34.098,59 euros.  
 

EXPOSITORES DO MERCADO MUNICIPAL: foi aprovada a abertura de procedimento concursal no valor 
global de 40.487,50 € para a aquisição de 46 expositores para o Mercado Municipal de legumes e frutas; 7 
caixas de canteiro em Accoya; 1 secretaria em pinho+2 placas de pinho e 6 prateleiras. 
 

AQUISIÇÃO DE VIATURA NOVA, DE TIPO FURGÃO LIGEIRO DE PASSAGEIROS, DE 9 LUGARES 
PARA TRANSPORTE ESCOLAR: foi aprovada a abertura de procedimento pelo preço base de 
26.000,00 euros para a aquisição de uma viatura que permita continuar a efetuar o serviço. 

A viatura será do tipo furgão ligeiro de passageiros, a gasóleo (do tipo Citroen Jumpy, Peugeot 
Traveller, Renault Trafic, Ford Transit, Fiat Talento, ou outras equivalentes), com as seguintes 
características mínimas adequadas à função: Viatura ligeira nova; 9 Lugares de lotação; Cor branca; Ar 
condicionado; 120 Cavalos; Rádio com Bluetooth e sistema mãos livres; Equipamento necessário para o 
cumprimento da legislação em vigor para as viaturas destinadas a transportes escolares. 
TRANSPORTES ESCOLARES 2019/2020 - TRANSPORTE PARA JARDINS DE INFÂNCIA - PEDIDO 
DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 
PAÇÔ: foi autorizada a celebração de protocolo com a Junta de Freguesia de Paçô, para transporte de 6 
crianças, residentes na freguesia do Vale e Paçô, até ao Jardim de Infância de Paçô, pelo valor diário de 
14,40, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor total de 3.052,80€ 
(1.152,00€ em 2019 e 1.900,00€ em 2020);  
TRANSPORTE PARA JARDINS DE INFÂNCIA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS: foi autorizada a celebração 
de protocolos com as entidades a seguir descriminadas, com vista à realização de transportes escolares 
durante o ano letivo 2019/2020, a efetuar da seguinte forma: Associação Desportiva e Cultural 
Aboim/Sabadim, Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez, Centro Recreativo e Cultural de 
Távora Stª. Maria, Clube de Rugby de Arcos de Valdevez – CRAV, Associação Recreativa Cultural de 
Arcos S. Paio, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor total de 
72.864,40€ (27.496,00€ em 2019 e 45.368,40€ em 2020).  
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM JUNTAS DE 
FREGUESIA: foi autorizada a celebração de protocolos para realização de transportes escolares, durante 
o ano letivo 2019/2020, com as Juntas de Freguesia de Soajo, Junta de Freguesia de Prozelo, Junta de 
Freguesia de Paçô, estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de, 



24.393,00€ (9.588,00€ em 2019 e 14 805,00€ em 2020). 
    

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 
LOCAIS: foi aprovada a celebração de protocolos com vista à realização de transportes escolares durante 
o ano letivo 2019/2020 com a Associação Amigos de Oliveira, Associação Recreativa e Cultural Juventude 
de Vila Fonche, Associação Cultural de Teatro - Grupo Alerta, a Associação Desportiva e Cultural 
Aboim/Sabadim, a Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses e a Associação Amigos de Sá, 
estimando-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de, 57 595,16€ (22 638,56€ em 
2019 e 34.956,60€ em 2020) 
  

CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES: foi aprovado dar início ao procedimento concursal 
tendente à sua adjudicação pelo valor base de € 1.200,00;   
 

LICENCIAMENTO EMPREENDIMENTO TURISTICO: foram aprovados os projetos de especialidade, 
referente à operação urbanística sita no lugar de Requeijo, na União de Freguesias de Arcos de Valdevez 
(S. Paio) e Giela, da empresa Rodrigues & Guerreiro, S.A./Luna Hotels & Resorts, com sede na Rua de 
São Pedro, Edifício Caliços, Lote 28 R/C, Albufeira e Olhos de Água, concelho de Albufeira, a solicitar  
  

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima: foi aprovada a proposta de minuta de 
contrato interadministrativo do Programa de Apoio à Redução Tarifária. 
   

EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima: foi aprovado apoiar em 8.000,00€ a participação dos 
alunos da EPRALIMA no campeonato do mundo de robótica - RoboCup, em Sydney na Austrália, de 2 a 8 
de julho de 2019. 
 

Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada: foi aprovado atribuir um apoio de 1.804,04 euros à 
Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada para apoiar a reabilitação de parede de escalada da 
Meadinha – Peneda, uma das mais importantes zonas de escalada em Portugal, de forma a valoriza-la e 
promove-la, não desvirtuando os valores éticos que norteiam diversas gerações de escaladores 
portugueses e galegos.  
 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE DA LOJA Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL: foi autorizada a 
alteração de atividade da loja de comércio de plantas aromáticas para comércio a retalho de artigos 
cosméticos e de higiene. 
  

Restaurante O Lagar, de Pereira Amorim & Vieira, Lda: foi autorizado o corte de trânsito na Rua Dr. 
Vaz Guedes, a fim de colocar mesas e cadeiras na parte de fora do estabelecimento, nos fins de semana 
gastronómicos e a partir do dia 4 de julho 2019 até ao dia 30 de setembro 2019, durante a semana das 
19.30h às 24.00h, e ao fim de semana das 13.00h às 16.00h e das 19.00h até ao encerramento do 
estabelecimento, para promoção da restauração.  
  

Clube de Rugby de Arcos de Valdevez: foi autorizada a abertura da esplanada sita em frente à Alameda 
Dr. Francisco Sá Carneiro, nesta vila e concelho, para o período de tempo compreendido entre os dias 1 
de junho e 30 de setembro do corrente ano. Tal cedência tem por fim a angariação de verba para o 
desenvolvimento da atividade desportiva do clube. 
 

OBRAS MUNICIPAIS   
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ZONA DESPORTIVA: foi autorizada a liberação de 75% da caução 
total, por terem decorrido 3 anos completos desde a receção provisória e aprovado o auto de vistoria. 
SUBSTITUIÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO MATADOURO: foi aprovado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa 
ARCOSVEZ – Hidráulica e Eletromecânica, Lda. 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PAREDES DO VALE A PARTIR DO 
SISTEMA MEZIO - INSTALAÇÃO DE CONDUTA NA E.N.202: foi aprovado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa 
Habimonção Construções, Lda. 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MONTE REDONDO – DEVESA: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, 
adjudicada à empresa Plano Minho - Unipessoal, Lda. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE JULHO DE 2019 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

 No Período antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente recordou a Câmara da cerimónia de 
assinatura do acordo de parceria com a localidade de Antony que teria lugar pelas 18h30, no salão nobre 
dos Paços do Concelho; 
 De igual modo lembrou a realização da Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, durante o 
fim-de-semana, no Paço de Giela;  
 O sr. Presidente também convidou a Câmara para as cerimónias oficiais do Dia do Concelho, que 
teriam lugar no dia 11 de julho. 
  

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe ao concorrente Sebastião da Rocha 
Barbosa, Ldª, pelo valor de € 961.299,29, sem IVA. 
 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  REDE DE DISTRIBUIÇÃO AO LUGAR DE GRAÇÃO E VILARINHO DO 
SOUTO - SUBSISTEMA DE S. JORGE): - a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar, nos termos do 
artigo 50.º do CCP, a lista de erros e omissões admitidos pelo autor do projeto, no valor de 6.748,00 €, 
bem como a atualização do valor base para 644.338,00€, (sem IVA incluído), e ainda a inclusão nas peças 
de procedimento e divulgação aos concorrentes, das peças desenhadas apresentadas pelo autor do 
projeto. 
 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovada a adoção de um procedimento regulado pelo Acordo 
Quadro para Fornecimento de eletricidade da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto 
Minho, pelo valor base de 870.167,89 euros, sem IVA, para 12 meses. 
 

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS -  SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL DE SISTELO E DO RIO VEZ": foi aprovada a 
abertura de procedimento concursal pelovalor base de 99.000 euros mais IVA e um prazo contratual de 
210 dias.  
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
MUNICIPAIS: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base de 31.043,00 euros e prazo 
contratual de 365 dias. 
  

CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 
A Câmara deliberou autorizar o pagamento à CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-
Lima, da fatura nº 16/2019, no valor de 13.764,47 euros, respeitante a comparticipação nacional referente 
a execução de projetos no período de 01.10.2018 a 31.12.2018. 
 

Foi aprovado atribuir um apoio financeiro de € 800,00 à Juventude Associada de Rio de Moinhos, 
para a contratação de um autocarro para a deslocação a Rio de Moinhos – Sátão, tendo em vista a 
participação no XV Encontro Nacional de Rio de Moinhos de Portugal a realizar nos próximos dias 6 e 7 de 
Julho. 
 

Foi aprovado o apoio ao Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia da Miranda, no valor de € 
10.089,00 para apoiar a Candidatura PDR 2020 - Florestação do Baldio de Miranda, cujo projeto é 
cofinanciado a 85%, não tendo o Conselho Diretivo disponibilidade financeira para suportar os restantes 
15%. 
 

“FEIRA DAS ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS DE SOAJO 2019”: 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de € 41.000,00, mediante formalização 
de protocolo de colaboração com a ARDAL - Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Minho, 
para apoiar a realização da Feira e também atribuir um apoio financeiro de € 10.000,00, mediante 
formalização de protocolo de colaboração, com a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte 
da Barca, para apoiar a sua colaboração na “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais de Soajo 2018”, com a 
realização da mostra dos animais.  
 



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL – ANO 2019: foi aprovado adjudicar o serviço à empresa 
Atmosfera Inspiradora – Casa de Campo, Lda., pelo valor de 37.200,00 euros, sem IVA. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS - 
PAGAMENTO  DE UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO CONCESSIONÁRIO: foi aprovada uma 
proposta de celebração de um Contrato de Serviço Público que visa garantir a continuação da carreira de 
transporte público coletivo de passageiros, entre Cendufe/Miranda e Arcos de Valdevez, mediante a 
atribuição de uma compensação financeira pelo Município de Arcos de Valdevez ao operador Salvador 
Alves Pereira & Filhos, Ldª, no valor diário de 95 €, mais IVA, no total de € 9.163,70, para o período de 1 
de janeiro  a 30 de junho de 2019. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS – 
PADROSO – EXTREMO: foi aprovada uma proposta de adjudicação, por ajuste direto, da prestação de 
serviço público de transporte de passageiros, em carreira pública,  entre Padroso e Extremo, mediante o 
pagamento pelo Município de Arcos de Valdevez de uma remuneração diária de € 45,00, no valor total de 
€ 3.735,00, à empresa  RODOMINHO – Transportes e Turismo, Ldª, de Arcos de Valdevez, para o período 
de 1 de fevereiro a 30 de junho de 2019. 
  

CONTINUAÇÃO DA CARREIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS – 
PADROSO – EXTREMO – ARCOS DE VALDEVEZ: a Câmara aprovou uma proposta de adjudicação, 
por ajuste direto, da prestação de serviço público de transporte de passageiros, em carreira pública, entre 
Padroso e Extremo – Arcos de Valdevez, três dias por semana, à segunda, quarta e sexta-feira, 
mediante o pagamento pelo Município de Arcos de Valdevez de uma remuneração diária de € 55,00, à 
empresa RODOMINHO – Transportes e Turismo, Ldª, de Arcos de Valdevez, para o período de 1 de julho 
a 15 de setembro de 2019. 
 

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES: foi autorizado o pagamento em duas prestações da 
fatura no valor de 80,81 euros, do CIL 7778.  
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PINTURA DA LOJA Nº 1 DO MERCADO MUNICIPAL: foi autorizada 
a pintura da loja n. º 1 do Mercado Municipal  
 

TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS: foi aprovada a proposta de toponímia apresentada pela Junta de 
Freguesia de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela; 

 Idem, a proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão. 
  

LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO: a câmara aprovou o pedido de licenciamento da obra de 
reconstrução e ampliação de edificação destinada a apoio a atividades desportivas apresentado pelo 
Centro Recreativo e Cultural de Távora  Santa Maria. 
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS ACESSÓRIAS E 
PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS: foi aprovado o auto de consignação relativo à empreitada referida em 
epígrafe, adjudicada à firma SRB – Construções, Lda., pelo valor de 76.994,80 €, e prazo de execução de 
sessenta dias. 
  

ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LAMOSAS AO PAÇO - PADROSO: a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recção definitiva da empreitada em epígrafe, bem como 
autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra, 
e ainda autorizar o cancelamento ou extinção da garantia bancária. 
 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovada a substituição da 
retenção da revisão de preços da empreitada por garantia bancária.  
  

REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO EDIFÍCIO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO VEZ: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada 
à empresa PIXELFRESH, Arquitetura e Engenharia, Construção Unipessoal, Lda. 
 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNAS, PROJETORES E LUMINÁRIAS PARA REPOSIÇÃO 
E BENEFICIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ACESSO À PISCINA E LARGO DA LAPA: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada 
à empresa João Cerqueira Pereira, Lda. 



REUNIÃO ORDINÁRIA DE  21 DE JUNHO DE 2019 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 No Período Antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente informou a Câmara das iniciativas que seriam 

levadas a cabo no âmbito do S. João e das que decorrerão no âmbito da Recriação Histórica do 
Recontro de Valdevez, a qual decorrerá nos dias 6 e 7 de Julho no Paço de Giela; 

 Também referiu a programação do Dia do Concelho, o qual se assinala no dia 11 de julho; Da 
programação fazem parte no dia 10 de Julho (quarta) pelas, 21h30,a Apresentação da publicação 
Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez- Paço de Giela; Volume VII, no Paço de 
Giela; 
No dia 11 de Julho (quinta), pelas 09h30, acontecem as Cerimónias Oficiais de Comemoração do 
Dia do Concelho com o hastear das Bandeiras, com participação dos Bombeiros Voluntários, Corpo 
Nacional de Escuteiros e Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, na Praça Municipal; às 
10h00 a Sessão Solene de Comemoração do Dia do Concelho com as intervenções dos 
Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, seguindo-se o 
concerto pela Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, no auditório da Casa das Artes; 
às 11h45 acontecerá a apresentação do projeto José Rodrigues: Um Roteiro de Arte Pública, na 
Avenida Recontro de Valdevez, junto ao monumento evocativo; às 12h15 o descerramento de placa 
de Homenagem ao escritor Teixeira de Queiroz; integrado no Programa do Centenário da morte do 
escritor (1919-2019), na Casa de Cortinhas. E às 22h00 o concerto musical: The Lucky Duckies, no 
Jardim dos Centenários.  

 Também informou que nos dias 12,13 e 14 de julho decorrerá em Soajo a Feira de Artes e Ofícios 
Tradicionais, que este ano contará novamente com a exibição do programa da TVI Somos Portugal, no 
domingo, dia 14; 

 Deu conta que no dia 13 de julho acontecerá no Paço de Giela à noite o espetáculo musical sobre a 
Lenda da Moura Encantada de Giela, pelo Grupo de Gaiteiros ZPAM, Coral Polifónico de 
Verdoejo e Guitolão & Contrabaixo (Inserido no Projeto “Sente a História); 

 De igual lembrou a realização das Festas de Nossa Senhora da Lapa, de 4 a 11 de Agosto, que tal 
como nos anos anteriores serão repletas de iniciativas e animação; 

 Por fim agradeceu a todos os envolvidos na ação de sensibilização ambiental Eco Valdevez, a qual 
decorreu muito bem e contou com bastante participação por parte da população.  

 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ECOVIAS DO ALTO MINHO - ECOVIA DE JOLDA (S. PAIO) E 
JOLDA (MADALENA): foi aprovado dar início ao procedimento concursal tendente à adjudicação da 
empreitada de referida em epígrafe, cujo projeto de execução foi aprovado em RC de 24/05/2019, pelo 
preço base de 49.900,00 euros e um prazo contratual de 60 dias 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a ligação entre as ecovias de Arcos de 
Valdevez e Ponte de Lima, a partir a ecovia existente. Assim, a proposta prevê a implantação de um troço 
de Ecovia com uma extensão aproximada de 900 metros, desenvolvendo-se ao longo da margem direita 
do Rio Lima, nas freguesias de Jolda (S.Paio) e U.F. de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão. 
   
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PADROSO (ZONA ALTA): foi aprovado dar 
início ao procedimento concursal pelo preço base de 59.400,00 e prazo contratual de 90 dias. 
  Com o projeto de execução em referência, pretende-se a expansão da rede de distribuição á Zona 
Alta de Padroso, a partir do reservatório R14, onde a conduta e grupo de elevação já se encontram em 
espera.  
  Assim, a ampliação prevê a instalação de cerca de 1.7 km m de condutas em PVC PN 16 de 
diâmetro Ø90 e Ø63, dos quais cerca de 500m instaladas em estrada nacional, com acessórios em ferro 
fundido. Encontra-se ainda prevista a instalação de 5 ramais domiciliários e hidrantes. 
   
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS: foi 
aprovada a elaboração de um procedimento de consulta prévia às empresas Arcosvez, Arcelvez e 
Campos Dias, Lda pelo valor base de 62.000,00€ para a aquisição de bens que serão fornecidos ao longo 
do ano, em função das intervenções e ocorrência que vierem a acontecer nos diversos sistemas de 



infraestruturas básicas de água, saneamento e rega. 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS - CABREIRO, COUTO E 
RIO FRIO: foi aprovado dar início ao procedimento concursal pelo preço base de 75.000,00 Euros e prazo 
contratual de 90 dias. 
 
PALÁCIO DA JUSTIÇA DE ARCOS DE VALDEVEZ – REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL – SALA DE 
AUDIÊNCIAS: foi aprovado o auto de consignação relativo à empreitada em epígrafe, adjudicada à 
empresa Oliveiros,Lda., pelo preço de € 49.946,21 euros, e prazo de execução de 90 dias. 

 
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ARRANJOS EXTERIORES E INTERIORES NA ESCOLA BÁSICA 
2,3/S DE AVV: foi aprovado dar início ao procedimento concursal pelo preço base de 97.500,00 Euros e 
prazo contratual de 60 dias. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE CONTENTORES: foi autorizada a 
abertura do procedimento concursal pelo preço base de 14.250,00 euros, mais IVA, para proceder à 
lavagem e desinfeção de 1500 contentores de superfície de 800 lts, por todo o Concelho, em duas 
intervenções. A primeira intervenção ocorrerá até 15 de julho e abrangerá a totalidade dos contentores e a 
segunda após 31 de agosto e incidirá sobre os contentores prioritários. 
  
EQUIPAMENTOS E RECURSOS TÉCNICOS DIVERSOS PARA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DO 
RECONTRO DE VALDEVEZ, FESTA DO RIO E HALLOWEEN NO PAÇO DE GIELA 2019: foi autorizada 
a abertura de um procedimento tendo em vista assegurar equipamentos e recursos técnicos diversos para 
apoio à produção dos eventos Recriação Histórica do Recontro de Valdevez, Festa do Rio e Halloween no 
Paço de Giela, todos no ano de 2019 pelo preço base de 48.780,00 euros, acrescido de Iva à taxa legal 
em vigor e um prazo contratual de 180 dias. 
   
CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Alto Minho – foi aprovado proceder ao pagamento da 
fatura nº 632/2018, no valor de 6.319,30€, respeitante a execução de projetos da CIM, correspondentes ao 
período de 01/07/18 a 30/09/18. 
  
RESOLUÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE EXPROPRIAÇÃO – EXPANSÃO DO 
PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO: - foi aprovada a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara de resolução de requerer a utilidade pública de expropriação de uma parcela de terreno, com a 
área de 7075 m2, a destacar do prédio rústico, composto por terreno Baldio da Freguesia, de mato, pinhal, 
mata de carvalhos, e 4 castanheiros, no lugar de Ribeira do Rio, da extinta freguesia de Padreiro 
(Salvador), deste concelho, atualmente União das Freguesias de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), 
inscrito na matriz daquela freguesia sob o artigo 396 - Rústico, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial, para expensão do Parque Empresarial de Padreiro. 
  
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO: foi apreciado o Relatório de 
Avaliação do Estatuto do Direito de Oposição, relativo ao ano de 2018, de acordo com o previsto no nº 1 
do artigo 34º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e dos artigos 3º e nº2 do artigo 4º da Lei nº 
24/98, de 26 de maio. 
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Cultura 
 
AÇÕES 
  
- Desenvolvimento do projeto “Oficinas de Criatividade Himalaya”, ao nivel dos conteúdos 
e serviços dos espaços “Núcleo Interpretativo Himalaya”, “Centro da Eco cidadania”, 
“Labirinto Himalaya” e “Himalaya 360”; 
- Desenho e especialidades do projeto do “Espaço Valdevez” para possível candidatura; 
- Continuação da concretização do Plano de Atividades e Orçamento da DDSC para 2019; 
- Coordenação das Atividades de Enriquecimento Curricular e sua implementação; 
abertura de concursos para contratação, reuniões e planificação de início das mesmas; 
- Concretização do plano de comemoração dos 100 anos da morte de Teixeira de Queiroz 
e atividades inclusas para o trimestre; 
- Montagem da estratégia e concretização da candidatura de Arcos de Valdevez ao 
Concurso 7 Maravilhas- Doces de Portugal; 
- Realização da edição 2019 do Recontro de Valdevez; 
- Concretização das atividades, de fundo cultural, do Dia do Concelho 2019; 
- Concretização da Festa do Rio 2019 e de atividades culturais para o mês de Agosto, pré 
e durante Festas do Concelho; 
- Desenvolvimento de atividades e plano de trabalhos do Centro Interpretativo do Barroco; 
- Concretização da edição 2019 do evento “Noites no Paço” (Julho e Agosto); 
- Coordenação das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar – “School 4 All 
Arcos de Valdevez”; 
- Realização de diversas sessões de cinema no Auditório da Casa das Artes; 
- Realização de diversas atividades culturais, com destaque para: 
Música/ blues/ rock: 
TIAGO BETTENCOURT  
Teatro/ Humor: 
GOD, com Joaquim Monchique 
Teatro/ leituras/ música: 
RUY DE CARVALHO “TROVAS & CANÇÕES, Atores, Poetas e Cantores” 
Outras atividades/ apresentação de livro: 
“FAMÍLIA DE TEIXEIRA DE QUEIROZ- CASA DE CORTINHAS”, de Luís Filipe Teixeira 
de Queiroz de Barros Pinto 
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Turismo 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
   
- Elaboração/atualização de Roteiro Turístico de Soajo "Natureza e Tradição"  
- Elaboração/atualização de Roteiro Turístico de “Sistelo”  
- Elaboração de Mapa Turístico e atualização da "Ecovia " - Português, Francês e Inglês  
- Sacos Promocionais do Município 
- Produção de Kit/ Expositor de Turismo 
- Apoio /Produção - Programa "Especial Verão Porto Canal" - Edição 2019 
- Apoio/Produção - Programa Televisivo "Gala Semi - Finalista das "7 Maravilhas Doces 
de Portugal®" 
- Coordenação da Equipa do Centro de Formação e Exposições  
- Coordenação da Equipa da Animação Cultural 
- Apoio às vistorias para classificação do Turismo em Espaço Rural 
- Produção do evento Arcos à Mesa - “Bacalhau à Lavrador” 
- Participação - IV Edição - “Feira Lusitana de Gastronomia e Artesanato de Toulouse” - 
França; 
 - Participação - X Edição - Feira de Artesanato e Gastronomia Portuguesa – Cenon – 
Bordéus: 
 - Apoio à produção do evento “Festivinhão” - Festival Enoturístico de Arcos de Valdevez 
 - Inserção de Conteúdos para o Site de Turismo do Município  
- Apoio às Associações parceiras de produção de eventos: “S. João”; Feira de Artes e 
Ofícios Tradicionais – 
   Soajo; Festas de Nª Srª da Lapa; entre outras  
- Apoio às solicitações via correio eletrónico e/ou telefone, bem como o atendimento na 
Loja Interativa de  
   Turismo 
  -Apoio Recepção / Evento - Encontro "Quinta da Pedra Charity Tour" - Edição 2019   
 - Apoio Equipa de Consultadoria Turística 
 - Atualização dos conteúdos e dinâmicas da plataforma da TPNP 
 - Apoio / Inserção de Conteúdos e estruturação de Páginas para a página web 
visitarcos.pt 
- Apoio/Produção - "Recriação Histórica do Recontro de Valdevez" - Edição 2019  
- Programa “Somos Portugal”- “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais - Soajo” 
- Apoio/Produção- “Feira das Artes e Ofícios Tradicionais” - Soajo - Edição 2019 
- Produção/Evento - ”Domingos Saudáveis” - Edição 2019 
- Apoio/ Produção “Festival Internacional de Folclore o Mundo a Dançar 
- Apoio/ Produção - "Festas de Nª Srª da Lapa" - Edição 2019  
- Produção/Evento - “Festa do Emigrante” - Edição 2019 
- Produção/Evento - Concerto "Expensive Soul" 
- Apoio/Encontro de Concertinas "Pedro da Concertina" - Voltas do Vira  
 - Produção/Evento - "Gala Semi - Finalista das "7 Maravilhas Doces de Portugal®" - 
Edição 2019 
- Apoio/ Produção - "Romaria de Nossa Senhora da Peneda" - Edição 2019 
 - Apoio/ Equipa de Produção - Série Documental RTP1 - "Vinhos com História" 
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Educação  

 
TRANSPORTES ESCOLARES  
- Gestão e coordenação dos transportes escolares do ano letivo 2018/2019 
- Gestão e coordenação de pedidos extraordinários de transporte 
- Gestão de reclamações 
- Gestão de passes escolares 
- Gestão de faturas e pagamentos 
- Aprovação do Plano de Transportes Escolares para ano letivo 2019/2020 
- Abertura de procedimentos concursais para aquisição de serviço de transportes 
escolares para o ano letivo 2019/2020 
 
REFEIÇÕES ESCOLARES  
- Gestão e coordenação das refeições do ano letivo 2018/2019 
- Atualização da base de dados relativa aos alunos que efetuam refeição escolar 
- Gestão de pagamentos de refeições 
- Abertura de procedimento concursal para aquisição de serviço de refeições escolares 
para o ano letivo 2019/2020 
 
 
JARDINS-DE-INFÂNCIA (ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA)  
- Gestão e coordenação das atividades de animação e apoio à família do ano letivo 
2018/2019 
- Atribuição de escalões de rendimento  
- Gestão de equipamento educativo 
- Gestão de faturas e pagamentos 
- Programação das atividades de animação e apoio à família do ano letivo 2019/2020 
 
AUXILIOS ECONOMICOS 
- Atribuição de fichas de trabalho aos alunos do 1º e 2º ciclo 
 
BOLSAS DE ESTUDO  
- Atribuição de 42 bolsas de estudo para alunos do ensino superior 
 
MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES 
- Gestão dos pedidos de manutenção formulados pelas escolas, nomeadamente, avarias 
elétricas, avarias informáticas, serviços de pichelaria, obras de beneficiação de espaços 
escolares, colocação de vidros, etc. 
- Requisições de material e equipamento solicitado pelas escolas 
 
 
PLANO DE ATIVIDADES COM AS ESCOLAS 
- Execução das atividades programadas no plano de atividades 2018/2019 
- Planeamento e execução das atividades do Projeto de promoção do sucesso escolar – 
“School 4 All Arcos de Valdevez” 
- Elaboração do Plano de Atividades para o ano letivo 2019/2020 
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Serviço de Ação Social 
 
HABITAÇÃO SOCIAL 
- Instaurados novos pedidos de habitação social  
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de habitação social. 
- Geridas denúncias relativas a problemas existentes nas habitações sociais  
- Emitidas informações sociais relativas a inquilinos com rendas em atraso 
- Celebrados acordos para pagamento de rendas vencidas e não pagas 
- Atualização das rendas de habitação social 
 
RECUPERAÇÃO HABITACIONAL  
- Instaurados novos pedidos de apoio para recuperação habitacional 
- Acompanhamento das situações que se encontram em fase de recuperação habitacional  
- Ações de vistoria das obras de recuperação concluídas 
 
 
APOIOS SOCIOECONÓMICOS E SOCIAIS  
- Instaurados novos pedidos de apoio económico 
- Avaliação diagnóstica dos pedidos de apoio económico instaurados 
 - Transporte de doentes para consultas, unidades desabituação e tratamentos de 
desintoxicação 
 
 
DEFICIÊNCIA  
- Garantido transporte de 33 pessoas com deficiência para frequência em respostas 
sociais 
 
PLANO MUNICIPAL DO IDOSO 
- Dinamização do Projeto Seniores+Ativos 
- Dinamização da Comissão de Apoio à População Idosa de Arcos de Valdevez 
- Dinamização de sessões de Teatro nas IPSS’s do concelho 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO   
- Instaurados novos processos de promoção e proteção  
- Celebrados acordos de promoção e proteção 
- Realizadas reuniões da Comissão Restrita 
- Inseridos processos na base de dados das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
 
IGUALDADE DE GÉNERO  
- Colaboração na organização e preparação das atividades conducentes à elaboração do 
Plano Municipal para a Igualdade 
- Programação das atividades comemorativas do Dia Municipal para a Igualdade 
 
REDE SOCIAL   
- Participação nas reuniões de Núcleo Local de Inserção 
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- Participação nas reuniões do Projeto - PLA (Problemas Ligados ao Álcool) 
- Participação na elaboração e implementação do Projeto de criação de “Grupo de 
Interajuda na adesão ao tratamento e prevenção da recaída” 
- Participação nas reuniões da RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 
- Dinamização do Grupo de Trabalho Local para o Projeto Cidades de Voluntariado, 
desenvolvido no âmbito do Programa URBACT 
- Implementação do Projeto de Formação-Ação para Implementação do Regulamento de 
Proteção de dados Pessoais no terceiro Setor 

 
 
 
 
Desporto e Associativismo 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
   
- Apoio na organização do Torneio de Futebol “Veteranos do Paçô”; 
- Apoio na organização do “Open Internacional de Pesca à Pluma”; 
- Apoio na organização do Torneio “Revolution Cup - Futebol Juvenil”; 
- Apoio na organização do Torneio Internacional Touch Rugby; 
- Apoio na organização da Prova de Atletismo “Milha do Vez”; 
- Apoio na organização do “Expomotor Tunning do Vez”; 
- Apoio no estágio da equipa do “Futebol Clube do Porto – sub 19”; 
- Apoio na organização da Prova do Campeonato Nacional Kayak – Polo; 
- Apoio na organização da Prova “Peneda Gerês – Extreme BTT 2019”; 
- Apoio na organização da Festa de Abertura Piscinas Exteriores; 
- Apoio na organização dos Domingos Saudáveis; 
- Execução do Projeto de Atividade Físico-Desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
- Execução do Projeto Seniores Mais Ativos; 
- Execução do Projeto de atividade física nos Lares de Idosos; 
- Execução do Projeto de atividade física nos Jardins de Infância; 
- Apoio na execução do projeto de atividade física do Centro de Atividades Ocupacionais 
(C.A.O.) 
- Execução do Projeto da Escola de Natação da Piscina Municipal; 
- Atualização dos conteúdos nas páginas do Gabinete de Apoio ao Associativismo, dos 
Trilhos Pedestres, do Município e do Facebook do Desporto 
- Apoio nas Candidaturas aos Programas Municipais do Associativismo 
- Gestão e Manutenção das Instalações Desportivas e Espaços Verdes envolventes.  
 


















