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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2021 
 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO ANO 
DE 2020: foram aprovadas por maioria, com um voto contra, as contas consolidadas com as entidades 
detidas ou participadas, relativas ao exercício de 2020. 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2021 
 

PONTO 1 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2020: - foram aprovados os 
documentos relativos à prestação de contas do ano de 2020, elaborados nos termos do SNC-AP, e do 
Anexo à Resolução do Tribunal de Contas nº 4/2001, no uso da competência prevista na alínea i) do nº 1 
do artº 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os quais se encontram integralmente 
elaborados e devidamente arquivados, acompanhados do relatório, do parecer e da certificação legal das 
contas efetuada pelo Revisor Oficial de Contas C& R, Ribas Pacheco, nos termos do artº 77º, nº 2 da Lei 
nº 73/2013, de 3 de Setembro. 
 
PONTO 2 - PROPOSTA DA 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA PARA 2021: foi aprovada a 
proposta da 1ª Alteração Orçamental Municipal relativa ao ano de 2021, com um valor global de 310.005 
Euros, elaborada nos termos da NCP 26 do SNC-AP com o ponto 8.3.1 do POCAL, tendo por base a 
utilização do saldo da gerência do ano de 2020. 
 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO BLOCO 4 – foi aprovada a abertura de procedimento 
concursal, do tipo concurso público sem publicação no JOUE, pelo valor base de 406 mil euros, para a 
reabilitação de espaços exteriores do BLOCO4 da EB2/3S para área de motricidade física e de forma a 
adequar o espaço a diferentes utilizações. 
 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES ESCOLA BÁSICA PADRE HIMALAYA – foi aprovada a 
abertura de procedimento por consulta prévia, pelo valor base de 95 000,00€ para a adequação dos 
espaços exteriores do JI da Escola Básica Padre Himalaya. 
 
PROTOCOLOS 
Foi aprovada celebração de um protocolo com a União de Freguesias de Souto e Tabaçô, no valor de 
39 384,00€ para a apoiar a execução de obras na freguesia, bem como apoiar a limpeza da rede viária 
vicinal. 
 
Idem, com a Junta de Freguesia de Ázere no valor de 33 558,00€ para apoiar a execução de obras na 
freguesia e a limpeza da rede viária vicinal. 
 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS ELÉTRICAS – foi aprovada a abertura de procedimento para locação 
financeira relativa à compra de 2 viaturas novas, 100% elétricas, no valor de 48 800€, pelo prazo de 48 
meses, bem como submeter a informação à Assembleia Municipal para efeitos de autorização prévia para 
a assunção de compromissos plurianuais, nos termos da lei dos compromissos e dos pagamentos em 
atraso  
 
ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES – prorrogação da isenção das taxas dos feirantes de 1 de julho até 31 de 
Dezembro. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE JUNHO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No período antes da Ordem do dia foi marcada uma reunião extraordinária do executivo para 4ª feira, dia 9 
de junho, pelas 9h30; 
 

O sr. Presidente deu nota que, desde a última reunião de Câmara, decorreram algumas iniciativas 
culturais, entre as quais o concerto da Banda da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez na Casa das 
Artes; 
 

Informou igualmente que vai ser inaugurada no sábado a exposição coletiva ARcoz’art, na qual 39 Artistas 
plásticos, oriundos de Norte a Sul do Pais, expõem na Casa das Artes de Arcos de Valdevez a convite de 
Mutes, numa exposição que prima pela qualidade dos trabalhos e que estará patente ao público até dia 26 
de setembro; 
 

Deu nota, igualmente, que estiveram em Arcos de Valdevez no passado fim-de-semana um grupo de 
bloggers no âmbito do roteiro em família. Este grupo realizou várias atividades no concelho e foi 
promovendo o destino nos seus sites e redes sociais; 
 

Também informou que reuniu com a diretora do Centro de Emprego para ver questões relacionadas com o 
emprego e a formação profissional; 
 

O sr.Presidente também informou que as Câmaras Municipais de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca 
reuniram com representantes da Secretaria de Estado das Infraestruturas e a IP-Infraestruturas de 
Portugal, bem como com representantes da Conselharia de Infraestruturas e o Delegado da Xunta da 
Galiza em Ourense, para abordar o assunto da melhoria da estrada que liga o IC 28 à fronteira da 
Madalena com Ourense/Espanha. 
 

Os representantes da Xunta da Galiza apresentaram, aos autarcas e aos representantes do Governo 
Português, o projeto de melhoria da estrada OU 540 entre Celanova e a fronteira de Lobios/Madalena, 
tendo sido referida a importância para o lado espanhol a obra de melhoria, bem com a sua continuação 
para Portugal. 
 

Por fim, informou que a Câmara Municipal continua atenta à situação Covid-19, estando em permanente 
contacto com as entidades de saúde e que têm sido feitos esforços para lembrar a população do 
cumprimento das regras, adiantando que o Município contava à data com 14 casos ativos. 
 
PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS 
 

Foi aprovado celebrar protocolo com a Junta de Freguesia de Aboim das Choças, no valor de 
33 601,00€ para apoiar a realização do Eco-Parque – 1ª Fase, bem como apoiar a limpeza da rede viária 
vicinal. 
 

Idem, com a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Álvora e Loureda, no valor de 36 831,00 
para a realização  das Obras de beneficiação da rua de acesso à Igreja de Loureda, bem como apoiar a 
limpeza da rede viária vicinal. 

  
PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO (PMIND) 2021/2024: a Dra. 
Manuela Melo, conselheira Municipal para a Igualdade apresentou o Plano Municipal para a Igualdade e 
Não Discriminação de Arcos de Valdevez (PMIND) 2021/2022.  
A Câmara Municipal aprovou o referido plano, bem como remetê-lo para aprovação pela Assembleia 
Municipal. 
 
PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO DOS 
INQUILINOS DA HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL PARA VIGORAR EM 2021: foi deliberado não 
proceder à atualização das rendas de habitação social, considerando a situação COVID-19. 
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PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022: a Câmara aprovou o Plano de Transportes 
Escolares para o ano letivo 2021/2022. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ARRENDAMENTO JOVEM - PEDIDO DE ABERTURA DE CONCURSO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE 5 FOGOS: foi autorizada a abertura do concurso público para atribuição de cinco 
fogos, dois de tipologia T1, um de tipologia T2, e dois de tipologia T3, situados na Rua do Lira, bem como 
o valor das rendas propostas para cada um dos fogos:  
T1 - 100€  
T2 - 180€ 
T3 - 200€  
 
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
EXTERIOR, INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES 
EM ESCOLAS E REPARAÇÕES DIVERSAS: foi aprovado o auto de consignação da empreitada acima 
referida, adjudicada à empresa João Cerqueira Pereira, Lda., pelo valor de 145.341,82 euros e pelo prazo 
de execução de 30 dias. 
 
DESTRUIÇÃO DOS NINHOS DE VESPAS ASIÁTICAS NO CONCELHO DE ARCOS DE VALDEVEZ 
DURANTE O ANO DE 2021: foi aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente António 
Domingues da Silva, pelo valor de € 18.000,00, mais IVA. 
  
APOIOS 
Foi aprovado atribuir um apoio no valor de 100.000€, à ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO DE 
INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DO MINHO - IN. CUBO, visando possibilitar à Instituição 
assumir a comparticipação nacional na execução das diversas candidaturas previstas para o ano de 2021. 
Esta comparticipação possibilitará igualmente continuar a apoiar as micro e pequenas empresas do 
concelho que procuram os seus serviços, assim como os empreendedores no aconselhamento e 
formulação dos seus projetos.  
 
GESTÃO DA LOGÍSTICA E PRODUÇÃO DOS TRÊS ESPETÁCULOS DE CIRCO E OFICINA DE 
CIRCO/MARIONETAS- ARCOS DE VALDEVEZ: foi autorizada a abertura de um procedimento, pelo valor 
base de 15.937,67 Euros, tendo em vista a Gestão da logística e produção dos três espetáculos de Circo 
e Oficina de Circo/Marionetas, a realizar no Município de Arcos de Valdevez, no âmbito da candidatura “De 
Volta à Praça”, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte “Norte 2020”, Aviso Norte -14-2020-
25 (2ª Fase) - “Património Cultural, Programação Cultural em Rede - Imaterial”, financiada a 100% pelo 
Ministério da Cultura, não havendo por tal qualquer comparticipação nacional a assegurar pelo Município. 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E ALUGUER DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
GRANDE FORMATO - SERVIÇO DE TURISMO E CULTURA/ 2º SEMESTRE 2021: foi aprovada a 
emissão de PARECER PRÉVIO VINCULATIVO tendo em vista a realização de um contrato de aquisição 
de serviços para A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO E ALUGUER DE MATERIAL 
PUBLICITÁRIO DE GRANDE FORMATO - SERVIÇO DE TURISMO E CULTURA/ 2º SEMESTRE 2021, 
no valor base de 46 890.00 Euros, aos quais acresce o IVA. 
 
ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO P.D.M. DE ARCOS DE VALDEVEZ – TRANSPOSIÇÃO DOS 
PLANOS ESPECIAIS: A Câmara Municipal tomou conhecimento que, na sequência de alteração do 
quadro legal de referência, tornou-se necessário introduzir alterações ao Plano Diretor Municipal de Arcos 
de Valdevez – 1.ª Revisão (PDM), aprovado em 10 de outubro de 2007 (publicado no Diário da República 
através do Aviso n.º 24235/2007, de 10 de dezembro) e alterado em 23 de fevereiro de 2018 (alteração ao 
regulamento, publicada no Diário da República através do Aviso n.º 8566/2018, de 23 de junho de 2018). 
A metodologia de transposição foi ajustada à estrutura do regulamento do PDM de Arcos de Valdevez, e 
contempla fundamentalmente os seguintes aspetos: 
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a) Transposição das definições do POPNPG e do POATAL que não constavam do regulamento do PDM, 
com a alteração dos artigos 4.º e 6.º e aditamento dos artigos 9.º-A e 9.º-B;  
b) Aditamento dos artigos 70.º-A a 70.º-R, que incorpora todas as normas regulamentares vinculativas aos 
particulares, do POPNPG e do POATAL aplicáveis à área do município;  
c) Integração em Carta Anexa à Planta de Ordenamento, das áreas submetidas programas especiais - 
POPNPG e POATAL.  
À presente alteração por adaptação do P.D.M. de Arcos de Valdevez – 1.ª Revisão, aplica-se o disposto no 
Capítulo IX do RJIGT (eficácia e publicidade), mais concretamente a alínea k) do n.º4 do artigo 191.º, que 
estipula que é publicada na 2ª série do diário da república a declaração da entidade responsável pela 
elaboração do plano, prevista no n.º 3 do artigo 121.º, ou seja a declaração de alteração inicialmente 
referida. 
 
LICENCIAMENTOS 
 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE TURISTICO DE EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO 
RURAL: a Câmara aprovou reconhecer o interesse turístico ao empreendimento de turismo em espaço 
rural - Casa de Campo, a instalar no lugar de Fonte da Arcada - Souto, União de freguesias de Souto e 
Tabaçô, deste concelho, com seis unidades de alojamento e a capacidade máxima de doze hóspedes, 
para efeitos de instrução de pedido de desafetação de área integrada na Reserva Agrícola Nacional 
(RAN).  
 
Idem, o interesse turístico ao empreendimento de turismo em espaço rural - Agro-Turismo, a instalar no 
lugar de Milhundos - Souto, União de freguesias de Souto e Tabaçô, deste concelho, com nove unidades 
de alojamento e a capacidade máxima de 18 hóspedes, para efeitos de instrução de pedido de 
desafetação de área integrada na Reserva Agrícola Nacional(RAN).  
 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLANADA:  
Foi autorizada a abertura da esplanada do CRAV – Clube de Rugby de Arcos de Valdevez, sita em 
frente à Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, 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.  
 
ESPLANADAS DO VEZ - ESPAÇO DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
REGIONAIS - REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES: foi aprovado o encerramento do 
procedimento em epígrafe e autorizada a abertura de novo procedimento concursal. 
 
REFORÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO – 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO: foi aprovada 
uma prorrogação LEGAL do prazo até 19/06/2021, isto é, de 30 dias, afim do empreiteiro conseguir 
concluir a execução dos trabalhos. 
  
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS E MEI 
(PINHEIRO, EIRADO, ANDEVISO E BARCO), FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS (CEM, NOGUEIRAS, 
VINHA NOVA E BREIA): foi aprovada a liberação parcial da caução 
 
REPAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA DR. OSVALDO GOMES E O 
CAMINHO DA ROTA EM PAÇÔ - CAMINHO DA ARREMESSA: foi autorizada a liberação de 100% da 
caução total, por terem decorrido 5 anos completos desde a receção provisória.  
 
ESCOLA PADRE HIMALAYA - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA: foi aprovada a 
prorrogação do prazo da obra a título gracioso por mais 30 dias. 
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RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR - RUA DO LIRA: 
foram aprovados os trabalhos a menos e trabalhos complementares, que implicam o seguinte:  

- Trabalhos a menos no valor de 23.229,80 euros (S/IVA), que correspondem a 8,35% do valor do 
contrato;  

- Execução de trabalhos complementares de quantidades não previstas no contrato inicial no valor 
de 16.376,38 euros (S/IVA), que correspondem a 5,89% do valor do contrato;  

- Execução de trabalhos complementares de espécie não prevista no contrato inicial no valor de 
33.173,39 euros (S/IVA), que correspondem a 11,93% do valor do contrato.  
 
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: foi 
aprovada nova prorrogação do prazo LEGAL até 18/06/2021, isto é, de 18 dias, afim do empreiteiro 
conseguir concluir a execução dos trabalhos. 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS DE 
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - LOTE 1: foi aprovada a prorrogação do prazo a título GRACIOSO 
por 91 dias, isto é, até 30 de junho de 2021.  
 
EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS CAMINHO DE CULDEREI – SOAJO: foi aprovado o auto 
de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada referida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE MAIO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No Período Antes da Ordem do Dia, foi aprovado um Voto de Louvor ao Juiz Conselheiro Dr. Henrique 
Araújo, recentemente eleito para Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Esta eleição é motivo de 
orgulho para todos os arcuenses, que veem assim um filho da terra a ocupar um lugar de destaque no 
Estado Português. 
 

O Sr. Presidente deu nota da visita do Sr. Presidente da República ao concelho, o qual teve a 
oportunidade de inaugurar as Oficinas de Criatividade Himalaya, que contam com abertura oficial ao 
público no próximo dia 29 de maio, de visitar a Sta. Casa da Misericórdia, a EB 2/3 S e almoçar carne 
cachena na cantina; 
  

O Sr. Presidente também informou que foi publicado o ranking das escolas e que a Escola Secundária de 
Arcos de Valdevez deu um salto considerável na sua pontuação, estando no top das escolas do distrito de 
Viana do Castelo; 
 

Neste âmbito, o Sr. Presidente realçou o empenho dos alunos e dos professores, acrescentando que a 
Câmara Municipal tem dado o seu contributo ao nível da melhoria das instalações, da intervenção ao nível 
da Ação Social e dos transportes escolares; 
 

Relativamente à situação COVID, deu nota da boa evolução da vacinação, adiantando que se esperava 
alcançar no final da semana as 15 000 doses de vacinas administradas, entre primeiras doses e vacinação 
completa; 
 

A Vereadora da Saúde informou que a Câmara Municipal está a apoiar a ULSAM nas deslocações dos 
enfermeiros aos domicílios das pessoas acamadas para que lhes seja possível administrar a vacina; 
 

O Sr. Presidente também lembrou que esteve em Arcos de Valdevez a Secretária de Estado da 
Habitação, a qual presidiu à cerimónia de homologação do Acordo de Colaboração no âmbito do 1.º 
Direito-Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. O presente Acordo, com duração máxima de 7 anos, 
define a programação estratégica das soluções habitacionais a apoiar ao abrigo do programa 1.º Direito. 
 

O Município, em função das necessidades habitacionais das pessoas e dos agregados compromete-se a 
promover o arrendamento de habitações para subarrendamento; a reabilitação de frações ou de prédios 
habitacionais; a construção de edifícios habitacionais; e a aquisição de frações ou prédios para destinar a 
habitação. 
 

O valor total do investimento necessário é estimado em 8.373.704,20 €. Deste montante, o IHRU,I.P., 
prevê disponibilizar um financiamento que se estima no valor máximo de 7.154.849,61€, sendo 
3.682.539,92€, concedidos sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis e 
3.472.309,69€, a título de empréstimo bonificado. 
 

O Sr. Presidente também informou que o Município celebrou com a Autoridade Nacional de 
Emergência e proteção Civil (ANEPC), e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Arcos de Valdevez, um protocolo que tem por objeto a criação de uma nova Equipa de Intervenção 
Permanente. 
 

O presente protocolo prevê a contratação, funcionamento e manutenção pela Associação Humanitária de 
Bombeiros de Arcos de Valdevez dos 5 elementos. O Município irá comparticipar em 50% os custos 
decorrentes da remuneração dos elementos da EIP, atribuindo à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arcos de Valdevez, cerca de 30 mil euros por ano, vigorando o protocolo pelo período de 3 
anos, renovável. 
 

Deu nota igualmente que no fim-de-semana iria ter lugar no sábado, no Paço de Giela, um Concerto 
comemorativo do Dia Internacional dos Museus, com o projeto INSIDE, 
e que no domingo iria ocorrer na Casa das Artes o Concerto da Primavera pela Banda da Sociedade 
Musical de Arcos de Valdevez; 
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Por último, a Câmara foi relembrada da realização da 2ª edição da CORRIDA PARA A VIDA, uma prova 
desportiva solidária a favor dos doentes oncológicos, organizada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - 
Núcleo Regional do Norte. 
 
 2ª EDIÇÃO DA CORRIDA PARA A VIDA – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO: foi aprovado um 
apoio no valor de 500€. 
 
REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ABRIGO DE MONTANHA: foi 
aprovado o auto de consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa Rematelaborado, 
Lda., pelo valor de 109.500,00 euros e pelo prazo de execução de 120 dias. 
 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SINALÉTICA DE PERCURSOS CICLÁVEIS 
"ALDEIAS DO ALTO MINHO CYCLING & WALKING": foi aprovado adjudicar o procedimento acima 
referido ao concorrente Live out Life, Lda., pelo valor de € 61.136,10, mais IVA. 
 
BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base 
de 77.500,00 euros e prazo contratual de 120 dias.  
 
LEIRAS DO ESPÍRITO SANTO: Foi aprovada a abertura de procedimento concursal público da 
empreitada que tem como objetivo a integração de um espaço verde de uso público na marginal urbana da 
vila, com vista a trazer a população para o seu usufruto, complementando e interligando a praia fluvial da 
Valeta e o Campo Trasladário, criando um espaço capaz de albergar eventos de exterior, um percurso 
marginal da ecovia e uma área de merendas.  
 
ECOVIA DE LOUREDA /CABREIRO - ACESSOS A PONTOS DE INTERESSE: foi aprovado o auto de 
consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa TOSCCA- Equipamentos em Madeira, 
Lda., pelo valor de 67.858,44 euros e pelo prazo de execução de 30 dias. 
 
APOIO ECONÓMICO ÀS 4 IPSS’S QUE DESENVOLVEM A VALÊNCIA DE CRECHE NO CONCELHO  
A Câmara aprovou a atribuição de um apoio económico às 4 IPSS’s que desenvolvem a valência de 
creche no concelho, nomeadamente a Santa Misericórdia de Arcos de Valdevez, o Centro Social e 
Paroquial de Arcos de Valdevez, e o Centro Paroquial e Social de Guilhadeses, no valor de 18.150,00€. 
Este apoio é concedido por cada criança do 1º escalão de rendimento da comparticipação familiar e pelo 
2º escalão, a partir do segundo filho. 
 
CIM ALTO MINHO - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO  
Foram aprovadas as faturas nº 155, apresentadas pela CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do 
Alto Minho referente à quota de maio 2021, no valor de 3.485,00 euros, e nº 165, respeitante à 
comparticipação nos projetos da CIM,  referente ao 4º.trimestre 2020, no valor de 3.888,13 euros  
 
IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA FASE II DO PLANO OPERACIONAL DE GESTÃO DA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PORTA DO MEZIO - PARQUE BIOLÓGICO DO MEZIO - FASE FINAL 
Foi aprovado apoiar a ARDAL - Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, no valor de 135 
mil euros para fazer face às atividades em 2021, da "Implementação e Execução da Fase II do Plano 
Operacional de Gestão da Área de Intervenção Específica da Porta do Mezio - Parque Biológico do Mezio 
- Fase Final", de acordo com o seguinte plano de pagamentos: maio - 50.000 euros; junho - 30 mil euros; 
agosto - 10 mil euros; setembro - 10 mil euros; outubro - 10 mil euros; e novembro - 5 mil euros.  
 
APOIOS 
Foi aprovado apoiar a Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia da Gavieira, em 
70 000,00€ para executar a empreitada de “Pavimentação do Acesso à Branda de Gorbelas”, que obteve o 
parecer favorável do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
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Foi aprovado atribuir um apoio no valor de 3000,00€ ao GEPA - Grupo de Estudos do Património 
Arcuense para a ajudar a fazer face aos custos com a edição dos Boletins Culturais 22 e 23 e outras 
atividades socioculturais. 
 
REABILITAÇÃO DE RECREIOS COBERTOS DO BLOCO 4 EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi 
aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente BALTOR – Engenharia e Construção, 
Lda., pelo valor de € 84.060,03, mais IVA. 
  
SELEÇÃO DE PREÇO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS NOVAS LIGEIRAS DE 
PASSAGEIROS 100% ELÉTRICAS EM REGIME LEASING: foi aprovado adjudicar o procedimento acima 
referido ao concorrente Sociedade Comercial de Automóveis Reno, S.A., pelo valor de € 43.827,80, mais 
IVA. 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA – GUARDAS DE SEGURANÇA METÁLICAS: foi autorizada 
a homologação do auto, bem como proceder à liberação da caução. 
 
REPOSIÇÃO DEFINITIVA DE PAVIMENTOS EM VALA (MEIA FAXA): foi aprovado o auto de vistoria para 
efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Terra e 
Pedra – Terraplanagens, Lda. 
 
AUTO DE ARREMATAÇÃO DA HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS NO 
MERCADO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovado o Auto de Arrematação da hasta 
pública mencionada em epígrafe, ocorrida no dia cinco de maio de 2021, no edifício do Mercado Municipal, 
em que a comissão constituída para esta hasta pública procedeu à adjudicação provisória da atribuição 
dos espaços em arrematação, pelo valor de licitação: 

1 – Loja/Talho nº 2 – Abel Fernandes Guerra Marinho - 145,00€, mais IVA; 
2 – Loja/Talho nº 3 – Abel Fernandes Guerra Marinho - 145,00€, mais IVA. 

 
PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: foi autorizado pedido da empresa Quadrante Líquido, 
Lda. (Origens), com sede no lugar de Salzedas – Arcos de Valdevez (Salvador), para ocupação de espaço 
público, junto às instalações do estabelecimento “Origens”, com uma estrutura metálica, durante os três 
meses de época balnear. 
  
PEDIDO DE CERTIDÃO - REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO IMI, IMT, IRS AO ABRIGO DO 
ARTº 71º DO EBF E APLICAÇÃO DA TAXA REDUZIDA DO CIVA: foi aprovado emitir a certidão 
requerida, quanto à localização do imóvel em área abrangida pela ARU do Centro Urbano de Arcos de 
Valdevez. 
 
TOPONÍMIA: foi aprovada a proposta apresentada pela União das Freguesias de Arcos de Valdevez (S. 
Salvador), Vilafonche e Parada, para a atribuição de antropónimos na toponímica da freguesia - Zona de 
Salvador. 
 
LICENCIAMENTO COMÉRCIO/SERVIÇOS ESPECIAL: foi aprovado o projeto de arquitetura das 
instalações da empresa ELECTROCANOSSA – Eletricista Auto, Lda, sitas no Lote nº 18 do Parque 
Empresarial de Paçô, sito no lugar da Prova, da freguesia de Paçô. 
 
SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO ARCOS VALDEVEZ: foi aprovada a 
substituição dos descontos para garantia do contrato, por garantia bancária.  
 
EDIFÍCIO ESPAÇO VALDEVEZ - REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO FUNCIONAL: foi aprovada a 
prorrogação do prazo da obra a título gracioso por mais 48 dias 
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EXECUÇÃO DE CAIXILHARIAS E ESTORES DO BLOCO 4 DA EB 2,3/S: foi aprovado o auto de vistoria 
para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa 
Baltor Steel - Metalomecânica, Lda. 
 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ - REABILITAÇÃO DE REVESTIMENTOS 
INTERIORES E CAIXILHARIAS: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, 
relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Baltor Steel - Metalomecânica, Lda. 
 
REABILITAÇÃO DA COBERTURA E FACHADAS DO BLOCO 4 DA EB2,3/S E REABILITAÇÃO DA 
COBERTURA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO CENTRO ESCOLAR DE SABADIM: foi aprovado o auto 
de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à 
empresa Baltor Steel - Metalomecânica, Lda. 
 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ - REABILITAÇÃO DE COBERTURAS E 
FACHADAS: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada 
referida em epígrafe, adjudicada à empresa Imperfel – Impermeabilizações, Isolamentos e Revestimentos, 
Lda. 
 
SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIROS AVARIADOS NOS BALNEÁRIOS DA PISCINA MUNICIPAL E CLUBE 
NÁUTICO: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida 
em epígrafe, adjudicada à empresa Pedro Cruz - Climatizações, Lda. 
 
OFICINA CRIATIVIDADE HIMALAYA – ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA LABIRINTO E ARRANJOS 
EXTERIORES: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada 
referida em epígrafe, adjudicada à empresa Baltor Steel - Metalomecânica, Lda. 
 
RECONSTRUÇÃO DE MUROS NAS MARGENS DO LIMA EM JOLDA (S. PAIO): foi aprovado o auto de 
vistoria para efeitos de RECEÇÃO DEFINITIVA da empreitada. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FREGUESIA DE MIRANDA (ZONA ALTA): 
foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada. 
 
EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DO ALTO MINHO - ECOVIA DE LOUREDA / CABREIRO: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, 
adjudicada à empresa TOSCCA – Equipamentos em Madeira, Lda. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE MAIO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No período Antes da Ordem do dia, o Sr. Presidente informou da situação COVID-19 no concelho; 
Também deu nota da realização das comemorações dos 50 anos do PNPG, no dia 8 de maio em Lamas 
de Mouro. 
 

O Sr. Presidente informou igualmente que com o apoio da Câmara Municipal, dos baldios de São Jorge, e 
da Cooperativa Agrícola dos Arcos de Valdevez, a PEC-Nordeste levou a cabo uma plantação de árvores 
no baldio de São Jorge, tendo em vista a promoção da sustentabilidade ambiental. 
 

Deu nota também que na sexta-feira à noite o Conservatório de Música e Dança de Arcos de Valdevez iria 
organizar na Casa das Artes a iniciativa CONVERSAS NA ESCOLA "A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA 
NOSSA VIDA!", com o Maestro Rui Massena e o Dr. João Gonçalves, Diretor Geral da DGEST. 
 

O Sr. Presidente também informou que a Câmara Municipal e a ACIAB iriam divulgar a iniciativa “Arcos 
Desconta”, com a distribuição de 3.000 cartões de desconto de 5 euros, por cerca de 100 
estabelecimentos comerciais da sede e das freguesias do concelho de Arcos de Valdevez, de diversos 
ramos de atividade. 
 

O Sr. Presidente também informou que no fim-de-semana de 14,15 e 16 de maio iria estar em Arcos de 
valdevez um conjunto de bloggers para uma visita no âmbito das Experiências a Dois e que estavam já 
delineadas outras ações no âmbito das experiências em Família, em Grupo e Séniores ativos. 
 

O Sr. Presidente deu nota que estava também prevista a visita do Sr. Presidente da República para a 
inauguração das Oficinas Padre Himalaya, na quarta-feira, 12 de maio; 
 

A vereadora da Educação explicou à Câmara que o autocarro acidentado em Cabana Maior que 
transportava crianças para a sede do concelho, era de carreira pública e não de transporte escolar. 
 

A vereadora informou igualmente que felizmente não houve feridos graves e que alguns alunos foram 
transportados até ao hospital por precaução. 
 

Neste período foi ainda apresentado um Voto de Louvor pelo 132º aniversário da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e enaltecido o trabalho dos Bombeiros em prol da 
comunidade; 
 
CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE: foi aprovado o Protocolo a celebrar entre a Autoridade Nacional de Emergência e 
proteção Civil (ANEPC), o Município de Arcos de Valdevez e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, que tem por objeto regular as condições de contratação, 
funcionamento e manutenção pela AHBV de Arcos de Valdevez dos 5 elementos que integrarão a Equipa 
de Intervenção Permanente. 
O presente protocolo prevê como obrigação do Município comparticipar em 50% nos custos decorrentes 
da remuneração dos elementos da EIP, atribuindo à AHBV de Arcos de Valdevez, mensalmente e a título 
de subsídio, por cada elemento contratado, o respetivo valor, bem como demais encargos relativos ao 
regime de segurança social e seguros de acidentes de trabalho, vigorando pelo período de 3 anos, 
renovável. 

 
1º DIREITO – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO  E ACORDO DE COLABORAÇÃO: A Câmara 
tomou conhecimento que o Conselho Diretivo do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
por deliberação de 11 de março de 2021, aprovou a celebração do Acordo de Colaboração com o 
Município. 
O referido Acordo de Colaboração define a programação estratégica das soluções habitacionais a apoiar 
ao abrigo do programa 1º Direito para 141 agregados, correspondentes a 289 pessoas, que vivem em 
condições habitacionais indignas no Município, no valor de 8,373 704,20€. 
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PROGRAMAS DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA E PROGRAMA DE APOIO À DENSIFICAÇÃO E 
REFORÇO DA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO: A Câmara aprovou as propostas de minuta de 
contrato interadministrativo dos Programas de Apoio à Redução Tarifária e do Programa de Apoio à 
Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público remetidas pela CIM Alto Minho – Comunidade 
Intermunicipal do Minho-Lima. 

 
HABITAÇÃO SOCIAL DE TÁVORA - ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR PARA 
MULTIFAMILIAR: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base de 62.142,00 € e prazo 
contratual de 180 dias.  
 
CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ: - foi aprovado o auto de 
consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa Martins & Filhos, SA., pelo valor de 
1.221.273,43 euros e pelo prazo de execução de 365 dias. 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO RÁPIDO PARA VEÍCULOS: foi 
aprovada a abertura de procedimento pelo valor Base de 19.250,00 euros, sem IVA e prazo contratual do 
fornecimento de 60 dias, a contar da data da sua celebração;  
 
REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO OPERACIONAL DO CENTRO DE MEIOS AÉREOS: foi 
aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente Rematelaborado, Lda., pelo valor de € 
37.020,00, mais IVA. 
 
LIGAÇÃO ENTRE O IC 28 E O PARQUE EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS - TOÇO A - ENTRADA 
SUDOESTE DA SEDE DO CONCELHO: foi aprovado o valor final da empreitada no montante de 614 
017,10 euros (com IVA: 650 858,13 euros). 

 
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL - INCREMENTO DE MODOS SUAVES (EN 202): foi aprovado 
o valor final da empreitada no montante de 127 649,24 euros (com IVA: 135 308,19 euros).  
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA CONTENTORES DE RSU: foi aprovada a 
abertura de procedimento pelo valor Base de 14.500,00 euros, sem iva e prazo contratual do fornecimento 
de 60 dias, a contar da data da sua celebração;  
 
LISTAS DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DE EMPREITEIROS DO MUNICÍPIO DE 
ARCOS DE VALDEVEZ PARA 2021: foi aprovada a lista de Fornecedores de Bens e Serviços e Lista de 
Empreiteiros do Município de Arcos de Valdevez para 2021. 
 
IMÓVEL DEGRADADO NA RUA CERQUEIRA GOMES: foi aprovado ordenar a execução das obras 
elencadas no ponto 10º do relatório, fixando o prazo de 30 dias para o efeito. 
  
LICENCIAMENTO OBRAS DE EDIFICAÇÃO: foi aprovado o pedido de licenciamento a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Maria de Oliveira referente à operação urbanística de reconstrução de uma edificação 
de equipamento social/recreativo, sita no lugar de Figueiredo, da freguesia de Oliveira, deste concelho. 
 
OBRAS E EDIFICAÇÃO: foi aprovado o pedido de licenciamento da Santa Casa da Misericórdia de Arcos 
de Valdevez, referente à operação urbanística a realizar no edifício de apoio social, sito na Rua Dr. 
Germano Amorim, nesta vila e concelho.   
 
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO PARA 2 EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - PRÉ-
PRIMÁRIA DE GIELA E GINÁSIO DA PISCINA MUNICIPAL: foi aprovado adjudicar o procedimento 
acima referido ao concorrente Pedro Cruz Climatizações, Lda., pelo valor de € 22.000,00, mais IVA. 
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PEDIDOS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXPLANADA:  
Foi autorizada a ocupação de espaço público com esplanada ao explorador do estabelecimento Porta 86 
Bar, sito na Rua Amorim Soares, nº 86, nesta vila e concelho.  
 
Idem, ao proprietário do Restaurante O Pote, sito na Rua Amorim Soares, nº 54, nesta vila e concelho a 
ocupação temporária da via pública, para instalação de mesas de apoio ao estabelecimento de 
restauração e bebidas. 
 
Idem, à Pensão Floresta, Lda., a ocupação da via pública com esplanada; 
 
Idem, à empresa Aroma Dominante, Unipessoal, Lda., com sede na Rua Dr. Vaz Guedes, nº 49, nesta vila 
e concelho, a solicitar autorização para ocupação de espaço público para instalação de mesas de apoio ao 
estabelecimento de restauração e bebidas "Mini Meu”; 
 
Idem, ao Restaurante O Lagar, de Pereira Amorim & Vieira, Lda., com sede na Rua Dr. Vaz Guedes, nº 45, 
a ocupação temporária da via pública com esplanada. 
  
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE: foi aprovada a prorrogação do prazo solicitada a título 
LEGAL por 12 dias e GRACIOSO por 51 dias, isto é, até 30 de junho de 2021. 
 
RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR - RUA DO LIRA: 
foi aprovada a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 40 dias, a título legal até 16/06/2021.   
 
PEDIDO DE REABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL: EDIFICIO PARA OSSÁRIOS E 
COLUMBÁRIOS: foi autorizada a reabertura do procedimento, com reaproveitamento de peças do projeto 
de execução, com revisão do mapa de medições e estimativa orçamental, pelo preço base de 32.100,00 
euros e prazo contratual de 60 dias. 
 
CENTRO DE MEIOS AÉREOS - ALTERAÇÃO FUNCIONAL DO EDIFÍCIO OPERACIONAL: foi aprovado 
o auto de vistoria para efeitos de receção DEFINITIVA da empreitada. 
  
OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS DECORATIVOS: foi 
aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente Socimiuq – Pavimentos e Decoração, 
Lda., pelo valor de € 27.470,00, mais IVA. 
  
PEDIDO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE 
AGUÃ: foi aprovada a cedência, através de contrato de comodato, da Antiga Escola de Aguiã, que foi 
adaptada a Jardim-Infantil, à Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, para aí se instalar o 
Centro de Atividades Ocupacionais para Deficientes. Esta ocupação será por um período de quatro a seis 
meses, espaço temporal em que se prevê que as obras em curso no Hospital de São José de 
requalificação e ampliação do Lar Residencial estejam concluídas.   
  
REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DO LARGO DO EIRÓ EM SOAJO - 1ª FASE: foi 
aprovada a homologação do auto e a liberação da caução. 
 
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ARRANJOS EXTERIORES E INTERIORES NA ESCOLA BÁSICA 
2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovada a homologação do auto e a liberação da caução. 
  
BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA EN 101 ENTRE O KM 45+700 E O KM 40+450: foi aprovada a 
homologação do auto e a liberação da caução. 
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REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - BLOCO 8 (OBRAS 
ACESSÓRIAS, DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO): foi aprovado o Plano de Trabalhos Ajustado à 
consignação. 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS DE 
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - LOTE 3: foi aprovado o Plano de Trabalhos e Plano de 
Pagamentos. 
 
REQUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO (ARCOS DE 
VALDEVEZ): foi aprovado o valor provisório da revisão de preços dos autos de medição n.º 1 a 6 da obra 
supracitada no valor de 1.255,22€. 
 
REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi autorizada a liberação de 60% da 
caução inicial, por terem decorrido 2 anos completos desde a receção provisória, bem como aprovada a 
homologação do auto. 
 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EXTERIORES DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB DE TÁVORA: 
foram aprovadas a homologação do auto e a liberação da caução. 
 
REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA BÁSICA DE TÁVORA SANTA MARIA: foram aprovadas 
a homologação do auto e a liberação da caução. 
 
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO URBANO NA ENVOLVENTE DO JARDIM DOS CENTENÁRIOS: 
foram aprovadas a homologação do auto e a liberação da caução. 
 
EDIFÍCIO 1º CICLO E PRÉ-PRIMÁRIA DE SOAJO: foi aprovada a receção definitiva assim como a 
restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias bancárias para 
garantia do contrato. 
 
AMPLIAÇÃO DO PE DE PAÇÔ - OBRAS DE URBANIZAÇÃO: foram aprovadas a homologação do auto 
e a liberação da caução. 
 
REQUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO ARCOS (S. PAIO) 
E GIELA: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida 
em epígrafe, adjudicada à empresa Duque & Duque, Lda. 
 
CENTRO DE BTT NO SOAJO - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO: - foi aprovado o auto de 
vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à 
empresa Amorim & Coroas, Lda. 
  
REFORÇO DO PAVIMENTO BETUMINOSO NUM TROÇO DA EM 523- VILAFONCHE: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada em epígrafe, adjudicada à empresa 
Duque & Duque, Lda, de Monção. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - SUBSISTEMA DE PAÇÔ (CAMINHO 1318-1): foi 
aprovada a receção definitiva assim como a restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento 
das respetivas garantias bancárias para garantia do contrato.  
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No Período Antes da Ordem do Dia o sr. Presidente informou a Câmara de que estava em isolamento 
profilático preventivo, seguindo as determinações que lhe foram transmitidas pelas Autoridades de Saúde, 
por ter tido um contacto com uma pessoa que testou positivo para a COVID-19. Informou ainda que estava 
sem sintomas e que iria continuar a exercer funções em teletrabalho; 
 

Também deu nota que, até à data, existiam 13 casos ativos de COVID-19 em Arcos de Valdevez; 
A vereadora da Saúde informou que Arcos de Valdevez já ultrapassou o número das 9000 vacinas 
administradas, contabilizando primeiras doses e vacinação completas e que ao nível das Instituições e 
IPSS´s, as pessoas estavam todas vacinadas, exceto as que vão dando entrada de novo. No entanto, deu 
nota que já estão a ser elaboradas listas com os nomes destas pessoas para que seja possível proceder à 
sua vacinação. 
 

O sr. Presidente informou e convidou a vereação para as Comemorações do Dia 25 de Abril, as quais não 
contariam com presença de público em geral e seriam transmitidas em direto através do site do Município; 
Relembrou a realização da Assembleia Municipal no próximo dia 30 de abril, pelas 14h30, no auditório da 
Casa das Artes; 
 

O sr. Presidente também deu conta que a Câmara Municipal apoiou a Unidade Bem Integrar – CAO, da 
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez, através da cedência do espaço e a realização de obras 
para a sua instalação provisória no antigo edifício da pré-primária da Freguesia de Aguiã. Esta cedência 
de espaço surgiu da necessidade de encontrar um local para o desenvolvimento das atividades desta 
unidade, devido às obras de ampliação, atualmente em curso, do Lar Residencial para pessoas com 
deficiência, instalado no Hospital de S. José. 
 

Informou igualmente que foi assinada a escritura do CITIN, o qual é constituído pelo Município, em 
parceria com o IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a CIM Alto Minho - Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho, o CEVAL – Confederação de Empresas do Alto Minho, a ACIBTM – 
Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho e pelas empresas: Antolin 
Lusitania, BMVIV, Coindu, DS Smith, EMIR, Metaloviana, NM3D, Portas Arcoense, SONORGÁS, The 
Tomorrow Company, TINTEX e West Sea. O CITIN tem como propósito dinamizar a economia da região, 
promover atividades de investigação, inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, processos e 
produtos, bem como reforçar o emprego altamente qualificado e o emprego científico.  
Está também prevista uma reunião para articular a instalação do CITN no Centro de Incubação; 
Por fim informou que iniciaram as marcações do Caminho Minhoto Ribeiro. 

 
PROTOCOLOS:  
Foi aprovada a celebração de um protocolo de colaboração no valor de 39.457,00 €, com a Junta de 
Freguesia do Couto, para apoiar a realização das obras de Requalificação do Edifício da Sede da Junta 
de Freguesia - 2ª Fase e Pavimentação da Travessa da Tomada e Caminho do Cubanco - 2ª Fase.  

Obras estas que ascendem ao valor de 44.000,00€, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 
   
ATRIBUIÇÃO DE APOIO: foi aprovada a atribuição de um apoio financeiro de caráter social 
extraordinário, no valor de 2500€, a Dario Gonçalves da Silva, residente em Ferreiros – Gondoriz, por 
motivo de calamidade, que lhe provocou uma situação de vulnerabilidade pela perda de 68 cabras bravias, 
mortas por um relâmpago no passado dia 9.  
 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ENSINO SUPERIOR: foi aprovada a 
atribuição de 54 bolsas de estudo, no valor total de 35.050,00€ (trinta e cinco mil e cinquenta euros). 
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PROTOCOLO PRODUTORES/ENGARRAFADORES E RESTAURAÇÃO – PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO: foi aprovada a proposta de alteração do Protocolo Produtores/Engarrafadores e 
Restauração referente às cláusulas 4ª e 6ª do Protocolo de Parceria outorgado em 24 de julho de 2020 
com a Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez e os restaurantes aderentes, sendo que na cláusula 
4ª a alteração consiste em que se faça um desconto aos restaurantes parceiros de 50% na aquisição de 
quatro caixas de cada referência e na 6ª é referido que a aquisição do vinho pelos restaurantes é feita 
diretamente ao produtor que, mediante entrega de um vale, fará o desconto correspondente; 
 

CAMPANHA “ARCOS DESCONTA”: foi aprovado o do lançamento da Campanha “Arcos Desconta”, 
através da qual o Município de Arcos de Valdevez, em colaboração com a ACIAB – Associação Comercial 
e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, pretende desenvolver uma campanha de estímulo ao 
consumo local. Pretende-se concretizar esta iniciativa através da entrega de cartões de descontos no 
comércio, com o objetivo de incentivar os arcuenses e outros consumidores a comprarem no comércio 
local, onde terão um desconto imediato de 5€, em compras de valor superior a 25€, e ainda a 
oportunidade de aceder a um sorteio para uma refeição para duas pessoas nos restaurantes aderentes de 
Arcos der Valdevez.                                                                                           
 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS À HABITAÇÃO 
EM ARCOS DE VALDEVEZ:  foi autorizada a abertura de consulta pública do projeto de Regulamento de 
Incentivos à Habitação, que tem por objeto definir as regras dos incentivos à habitação, dotando o 
Município de Arcos de Valdevez de um instrumento que contribua para a fixação e atração de pessoas 
para o concelho. 
 

PROPOSTA DE ISENÇÃO DE TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPARTICIPAÇÃO 
DE TARIFAS FIXAS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO:  
a Câmara Municipal aprovou renovar a isenção total das tarifas de resíduos sólidos urbanos aplicáveis às 
micro e pequenas empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços; a comparticipação, a 100%, 
das tarifas fixas de água e de saneamento aplicáveis às micro e pequenas empresas agrícolas, 
comerciais, industriais e de serviços; bem como que a renovação destas medidas de apoio, vigorem até 
ao final do presente semestre, podendo, se o contexto económico e social o justificar, serem revistas no 
final deste período.  

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA: foi aprovada a 
proposta de deliberação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos. 
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS (BLOCO 11) - OBRAS DE 
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO (ÁLVORA E LOUREDA, GONDORIZ, MIRANDA, SOAJO E 
VALE): foi aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente Predilethes Construções, 
Lda., pelo valor de € 321.098,38, mais IVA. 
 

EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A RIO FRIO (S. VICENTE): foi aprovado 
adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente Planominho - Unipessoal, Lda., pelo valor de € 
29.578,90, mais IVA. 
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMINHO DE SANTO ANTÓNIO - 
MIRANDA - ARCOS DE VALDEVEZ - ADAM 8639/21 E 8644/21: foi autorizada a adjudicação dos 
trabalhos à Firma Martins & Filhos, S.A.no valor de no valor de 3 293,04€ (sem IVA incluído), para efeitos 
de ampliação de 80 m de conduta de 63mm PN16, no Caminho de Santo António - Miranda - Arcos de 
Valdevez - ADAM 8639/21 e 8644/2021. 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ARRENDAMENTO JOVEM – ARRENDAMENTO: foi aprovada a lista de 
arrendatário e respetivos suplentes, para a atribuição de um fogo de tipologia T1, situado na Rua Dr. 
Carlos Cunha, entrada 47, nesta vila., com o valor da renda mensal de 125€, bem como a minuta do 
contrato de arrendamento, nos termos do respetivo regulamento   
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OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS DECORATIVOS: foi 
aprovada a abertura de procedimento concursal, pelo valor base de 27.702,00 euros e prazo contratual de 
30 dias.  
 
APOIOS 
Foi aprovado apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Oliveira, através da atribuição de 
um apoio de 33.000,00 Euros para apoiar a construção da 1ª Fase do Pavilhão Multiusos. 
 
Foi aprovado apoiar a Associação Cultural do Povo de Távora, através da atribuição de um apoio de 
14.250,00 euros para ajudar a fazer face às despesas com as obras na antiga escola de Salgueiral a fim 
de acolher as crianças do ensino pré-escolar. 
 
Foi aprovado apoiar a Olhar Encantador – Associação Recreativa e Cultural de Padreiro (Santa 
Cristina), através da atribuição de um apoio de 4.000,00 € para ajudar a custear as despesas com a sua 
colaboração com a Organização do III Grande Prémio de Ciclismo do Alto Minho, a realizar dia 15 e 16 de 
maio de 2021. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES 
A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar, por ajuste direto, os serviços complementares, à 
empresa Táxis Rocha & Fernandes, Lda, pelo valor de 28 €/dia, para o circuito 14 - Padroso 
 
Idem, adjudicar, por ajuste direto, os serviços complementares, à empresa Táxis Rocha & Fernandes, Lda, 
pelo valor de 18 €/dia, para o circuito 16 B – Rouças. 
 
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO: - foi aprovado emitir uma 
declaração  de compatibilidade da utilização da edificação destinada a comércio, com a utilização para 
indústrias (doces, compotas, geleias e marmelada), sita no lugar de Torre, da freguesia de Soajo. 
     
HABITAÇÃO SOCIAL: A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido, pela residente na 
Habitação Social, casa 3, em Portela - Souto, mediante atualização da renda. 
 
OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS DECORATIVOS: A Câmara 
deliberou, por unanimidade não haver lugar a adjudicação, extinguindo-se o procedimento, uma vez que 
nenhum concorrente apresentou proposta. 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS (BLOCO A) LOTE 3 - 
CAMINHO DE ACESSO AO CEMITÉRIO (PROZELO) E CM 1318-1 EM ROTA (PAÇÔ): foi aprovado o 
plano de trabalhos. 
REDE VIÁRIA FLORESTAL DE ACESSO A PONTOS DE ÁGUA DE 1ª ORDEM | CONTA FINAL 
DEFINITIVA: foi aprovada a conta final da empreitada no valor de 178 647,72 euros.  
 
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: foi 
aprovada uma nova prorrogação do prazo até 31/05/2021, ou seja, por 61 dias.  
 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PAREDES DE BAIXO - PAREDES DO VALE: 
foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção provisória, relativo à empreitada referida em 
epígrafe, adjudicada à empresa Habimonção Construções, Lda. 
 
EDIFICIO PARA OSSÁRIOS E COLUMBÁRIOS | ENCERRAMENTO DO PROCESSO: foi aprovado o 
encerramento do mesmo, uma vez que nenhum concorrente apresentou proposta e autorizada a abertura 
de novo procedimento.  
 




























































































