




REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE AGOSTO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No Período antes da ordem do Dia, o Sr. Presidente informou a Câmara que tinha testado positivo à 
Covid-19, que estava sem sintomas e a realizar as suas funções mediante teletrabalho. Mais informou 
igualmente que, de momento, existem no concelho 11 pessoas infetadas co COVID-19 e que já foram 
administradas em Arcos de Valdevez cerca de 30 000 vacinas.  
O Sr. Presidente informou também que o Município de Arcos de Valdevez apresentou ao público do projeto 
de valorização dos Fortes do Extremo, datados do século XVII, resultantes do projeto de conservação, 
valorização e divulgação destas importantes estruturas patrimoniais e convidou o executivo a ir visitar o 
espaço. 
Deu nota igualmente da abertura da Casa do Castelo - Centro Interpretativo da Paisagem Cultural de 
Sistelo. Um espaço onde O Município e a Junta de Freguesia de Sistelo pretendem valorizar e a divulgar 
o património natural e cultural e da sua ligação ao rio Vez, promover a educação e a sensibilização 
ambiental e cultural, fomentar a criação de postos de trabalho e rendimento e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do território. 
O Sr. Presidente informou também que entrou em funcionamento a rede wi-fi em Sistelo (Lugar da 
Igreja) e na Vila de Soajo (Casa do Povo, Largo do Eiró e Largo dos Espigueiros) 
Deu nota igualmente que na sequência da última reunião de Câmara, têm sido mantidos contactos 
com os CTT de forma a acompanhar a situação e pressionar para que haja um serviço eficaz às 
populações; 
Também informou que a próxima reunião da Assembleia Municipal terá lugar no dia 3 de setembro, 
às 14h30; 
O Sr. Presidente comunicou igualmente que está a preparar com o Dr. Faustino, Chefe de Serviços, 
uma proposta de regulamento de apoio ao arrendamento no âmbito da Estratégia Local de 
habitação; 
Relativamente aos incêndios informou que tem sido efetuado um acompanhamento de proximidade 
pelas várias entidades da Proteção Civil e realizada sensibilização junto das pessoas para não 
adotarem comportamentos de risco; 
Por fim, a Vereadora do Desporto, Emília Cerdeira, propôs um voto de louvor a Steven da Costa, 
com raízes arcuenses, pela conquista da medalha de ouro no Karaté, na categoria dos -67 quilos, nos 
jogos olímpicos 2020. O multicampeão Steven da Costa, que representa a França, é irmão dos também 
karatecas Jessie e Logan, e é filho de Michel dos Santos, de Paradela, Soajo. Esta vitória é motivo de 
orgulho para todos os arcuenses. A Câmara Municipal endereça-lhe os parabéns e os maiores êxitos na 
sua carreira. 

 
PROTOCOLOS DE APOIO SOCIAL ÀS IPSS tendo em consideração as respostas sociais e o número de 
utentes de cada instituição foi aprovado o montante global de 42.500,00 euros, tendo em vista o 
financiamento das atividades correntes das IPSS´s de Arcos de Valdevez. 

 
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS E PRODUTORES LOCAIS: a câmara tomou 
Conhecimento da publicação do Edital nº 248/2021, do Município de Arcos de Valdevez, no Diário da 
República, 2ª série, do dia 26 de fevereiro de 2021, sobre o período de consulta pública do Programa de 
Valorização dos Produtos e Produtores Locais. 
 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES LOCAIS, COMÉRCIO E TURISMO: 
foi aprovado o projeto de Regulamento do Programa de Apoio aos Produtores Locais, Comércio e 
Turismo, bem como submete-lo à Assembleia Municipal para aprovação.  
 
PROTOCOLO – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2021/2022: foi ratificado o 
Protocolo de Colaboração referente às Atividades de Enriquecimento Curricular 2021/2022, celebrado com 
o Agrupamento de Escolas de Valdevez. 
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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2021/2022: foi 
aprovado o relatório final de adjudicação do procedimento acima referido, bem como as respetivas 
minutas dos contratos aos seguintes concorrentes: 

LOTE 2 - Fernandes & Cardoso, Lda., pelo valor de 138,35 €/dia, mais IVA; 
LOTE 3 - Rodominho Transportes e Turismo, Lda., pelo valor de 124,10 €/dia, mais IVA; 
LOTE 4 - Áureos Destinos, Lda., pelo valor de 64,00 €/dia, mais IVA; 
LOTE 5 - Táxis Rocha & Fernandes, Lda., pelo valor de 58,00 €/dia, mais IVA; 
LOTE 6 - Transgondoriz Táxis, Lda., pelo valor de 63,95 €/dia, mais IVA; 
LOTE 7 - Transportes Santa Bárbara, Lda., pelo valor de 44,35 €/dia, mais IVA; 
LOTE 8 - Transportes Santa Bárbara, Lda., pelo valor de 52,35 €/dia, mais IVA; 
LOTE 9 - Transportes Santa Bárbara, Lda., pelo valor de 62,35 €/dia, mais IVA; 
LOTE 10 - Hábil Etapa, Lda., pelo valor de 42,50 €/dia, mais IVA; 
LOTE 11 - Táxis Rocha & Fernandes, Lda., pelo valor de 64,80 €/dia, mais IVA; 
LOTE 12 - Táxis Rocha & Fernandes, Lda., pelo valor de 98,00 €/dia, mais IVA; 
LOTE 13 - Hábil Etapa, Lda., pelo valor de 33,75 €/dia, mais IVA; 
LOTE 14 - Hábil Etapa, Lda., pelo valor de 27,50 €/dia, mais IVA; 
LOTE 15 - Fernandes & Cardoso, Lda., pelo valor de 118,35 €/dia, mais IVA. 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - 
IPVC : a Câmara Municipal aprovou um protocolo para a instalação pelos Serviços de Ação Social a área 
da alimentação no espaço existente no Centro de Exposições para apoio ao CTESP Centro de Exposições 
no valor de 6860 euros.  
 

REFORÇO DA DOTAÇÃO  DO PROCOM 2021 
A Câmara Municipal aprovou o reforço da dotação par aa edição de 2021 do PROCOM em mais 75 mil 
euros, considerando o dinamismo e o esforço do sector do comércio a com a apresentação de 27 
candidaturas, e o incentivo à retoma da economia.  
 

REDE CIDADES CIRCULARES – ECONOMIA URBANA PARA A CIRCULARIDADE: a Câmara tomou 
conhecimento que a Direção Geral do Território selecionou a candidatura denominada CircularNet - 
Plataforma para a circularidade: Comunidade, Empresas e Ambiente natural, liderada pelo município 
da Figueira da Foz, e de que o Município de Arcos de Valdevez faz parte, para apoio técnico e financeiro 
no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares, Rede ´Cidades Circulares´ – Economia Urbana para a 
Circularidade. Nesta sequência, a Câmara aprovou o orçamento previsional de 4.048,00 €, com um 
financiamento da InC2 de 3.036,00 € relativamente à candidatura de Arcos de Valdevez.  
 

REFORÇO DO PARU - PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DE ARCOS DE VALDEVEZ: 
foi aprovado o “QUADRO DE COMPROMISSOS PARU 2016 – 2020” atualizado/reforço, visto que a 
dotação passa para 2 863 644,41 €, com uma comparticipação FEDER de 2 434 097,75 €.  
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O PLANO DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
DA Nª SRª DA PENEDA:  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Confraria 
de N. Sra. Da Peneda para financiamento do Plano de Valorização do Património Cultural da Área em 
Classificação do Santuário da Srª da Peneda, no valor de 19.700 euros, bem como atribuir um apoio 
financeiro de 28.870 euros, para a execução de uma intervenção no Pórtico do Santuário. 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDAÇÃO CAIXA AGRÍCOLA DO NOROESTE, A CIM 
ALTO MINHO E OS MUNICÍPIOS: foi aprovada a proposta de protocolo da colaboração entre a Fundação 
Caixa Agrícola do Noroeste, a CIM Alto Minho e os municípios, tendo em vista a promoção e divulgação do 
“Conto” como expressão da identidade cultural da expressão oral no território do Alto Minho através do 
apoio à elaboração do livro “Contos do Alto Minho”. 
 

EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A OLIVEIRA (TRAVASSOS) E INSTALAÇÃO 
DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EM 530-1: foi aprovado o pedido de prorrogação de prazo a 
título gracioso por mais 124 dias, a terminar em 30 junho de 2021.  
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EXPANSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS A COUTO - TRAMOS 4.2 E 4.3: foi 
aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente Habimonção – Construções, Lda., pelo 
valor de € 77.836,98, mais IVA.  
 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A 
TRANSIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 
CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO CONCELHO 
DE ARCOS DE VALDEVEZ: foram aprovados 3 pedidos de reconhecimento do direito à isenção de IMT 
para jovens. 
 
APOIOS: 
Foi aprovado apoiar a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Paçô, no montante de 17.000,00 
euros, para ajudar a fazer face aos custos com a conclusão da construção e adaptação de edifício 
paroquial para instalação de uma casa mortuária e outras salas. 
 

Foi aprovado atribuir à ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Arcos S. Paio, um apoio no valor de 
38.240,64 euros para a fazer face aos custos com a aquisição de duas viaturas usadas, de 9 lugares, 
através de financiamento bancário, pelo prazo de 36 meses. 
 

Foi aprovado atribuir um apoio financeiro de 10.000 euros, para as atividades de dinamização cultural do 
Santuário de Nossa Senhora da Peneda. 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REVERSÃO DO IMÓVEL DO SOLAR DE 
REQUEIJO: apreciados o pedido da Staroteis – Sociedade Hoteleira, SA, e a informação dos Serviços, a 
Câmara deliberou, por maioria, autorizar a prorrogação do prazo de 12 meses e, em conformidade, 
aprovar a proposta de alteração da condição b) das cláusulas de reversão constantes da escritura de 
aquisição do imóvel e do registo predial, relativo ao Solar de Requeijo, que passará a ter a seguinte 
redação: “b) se o empreendimento turístico não vier a entrar em funcionamento no prazo máximo de 
quarenta e oito meses após a data da sua aquisição.” Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à 
Assembleia Municipal, como proposta, para efeitos de aprovação daquele órgão autárquico. 
 

DESISTÊNCIA DO FOGO 5 (T2) – ARRENDAMENTO JOVEM – RUA DO LIRA: na sequência do 
comunicado de desistência do fogo atribuído no âmbito do Programa Municipal de Arrendamento Jovem, e 
conforme previsto no art.º 14 do regulamento do programa, foi aprovada a atribuição do referido fogo ao 
candidato suplente que, de acordo com a deliberação de Câmara de 16 de julho de 2021, é Rute Marlene 
Botelho. 
  

INSTALAÇÃO DE ROULOTE NO CAMPO DO TRASLADÁRIO 
Foi autorizado à empresa Sabores do Vez - Fumeiro Tradicional, Lda., a instalação de roulote 
devidamente decorada e em total cumprimento com as regras de HACCP e outras aplicáveis à venda 
ambulante, no Campo do Trasladário, aos sábados, domingos e feriados, para venda de produtos locais 
certificados, enquanto produtor local certificado de enchidos tradicionais. 
 

LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO:- foi aprovado o pedido de 
licenciamento,  apresentado pela empresa ECHAMI – Emp. Imobiliários, Lda , NIF 507493044,  relativo à  
alteração de  empreendimento turístico  licenciado para Aldeamento Turístico,   para instalação de  
Apartamentos Turísticos 3* - 14 unidades de alojamento e capacidade máxima de 32 hóspedes, no lugar 
de Souto de Lama, freguesia de S.Jorge.   
 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO 
Foi autorizada à Junta de Freguesia de Sistelo, a alteração do contrato de comodato do edifício da antiga 
Escola Primária do lugar da Igreja, naquela freguesia, para diferente uso e autorização para locação.  
   

REESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL DO PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO: foi aprovado o 
encerramento do respetivo procedimento. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  
 
O período antes da ordem do dia iniciou com a apresentação do “Estudo para o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Território a Oeste de Arcos de Valdevez, que abrange as freguesias de Jolda 
Madalena, Rio Cabrão, Miranda, Rio Frio, Senharei, Sabadim, Eiras e Mei, Padroso e Portela e Extremo, 
elaborado pela empresa arcuense C&M Consultores, tendo sido apresentado o objeto do estudo, a 
informação de base recolhida no território, as soluções de desenvolvimento propostas, as metodologias de 
intervenção a adotar, as áreas de intervenção prioritárias neste território, que vão ao encontro das suas 
potencialidades paisagísticas, económicas e culturais.  
Seguidamente a presidência deu conhecimento à Câmara dos seguintes factos: 
 - Que lhe tinham sido reportados problemas de distribuição do correio, um serviço muito 
importante para as populações. Face ao mau funcionamento deste serviço, informou que interpelou a 
administração dos CTT, no sentido da resolução urgente deste problema, bem como solicitou intervenção 
ao Ministério das Infraestruturas e habitação que tutela aquele serviço público; 
 - Que no domingo, dia 1 de agosto, às 9 horas, seria realizada uma sessão de apresentação do 
conjunto arqueológico do Extremo; 
 - Que no dia 8 de agosto iria ocorrer a abertura do Centro Interpretativo da Paisagem Cultural de 
Sistelo; 
 - Que de 6 a 8 de agosto decorreriam as tradicionais Festas de Nossa Senhora da Lapa e do 
Concelho, tendo o vereador Olegário Gonçalves apresentado o programa das das mesmas; 
 - Relativamente à campanha de vacinação contra a COVID-19, informou que, à data de 25 de 
julho, já tinham sido administradas cerca de 28.000 doses de vacina, estando já 55% da população do 
concelho integralmente vacinada e 66% com, pelo menos, uma dose. Referiu ainda a existência de 30 
casos de infeção ativos. 
 - Sendo já conhecidos os resultados preliminares dos censos de 2021, deu nota que o número de 
habitantes do concelho passou a ser de 20.729, este resultado tem como causa principal o saldo natural 
negativo que se regista há já muito tempo. O número de nascimentos é de apenas cerca de um terço do 
número de mortes. Acrescentou ainda que, no último ano, houve o efeito negativo da COVID-19, isto é, 
mais óbitos e a saída de muitos emigrantes, motivado por razões de saúde ou de proximidade com 
famílias. De realçar que o concelho tem capacidade para fixar e atrair pessoas, pois o saldo migratório é 
positivo. Relativamente às políticas municipais neste âmbito, lembrou que têm sido muitas e diversificadas, 
No entanto, é necessário que o Governo promova políticas integradas que abranjam o emprego, a 
habitação, a educação, apoios sociais e apoio ao investimento e inovação. 
 - Que teve, há alguns dias, uma reunião com o Vice-Presidente da APA, em Sistelo, com o objetivo 
de abordar a intervenção na zona da derrocada de grandes dimensões ocorrida, tendo ficado estabelecido 
que a intervenção de estabilização do talude seria objeto de financiamento por parte da APA, resultante de 
uma candidatura a apresentar pela Câmara Municipal. 
Também usou da palavra o vereador Olegário Gonçalves para informar a câmara, de forma sucinta, do 
programa das festas de Nossa Senhora da Lapa. Em razão das restrições impostas pelas medidas 
sanitárias da COVID-19, este ano o programa assenta ainda nas comemorações através das redes 
sociais, fazendo apelo à memória de anteriores edições. Ainda assim, vai ser possível realizar animação 
de rua, através da atuação de alguns grupos musicais e de animação, que vão deslocar-se ao longo das 
principais artérias da vila. Lembrou também a celebração de missa, às 18 horas de domingo, no espaço 
exterior à igreja Matriz. Finalmente, informou que estava a ser avaliada a possibilidade de permitir a 
instalação de alguns divertimentos na via pública, de acordo com a nova norma da DGS. 
 
PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS À HABITAÇÃO 
EM ARCOS DE VALDEVEZ: a câmara, deliberou aprovar o projeto de regulamento e a sua remessa à 
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação daquele órgão. Os incentivos são direcionados para 
jovens e a reabilitação de habitação. 
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL – AUXÍLIOS ECONÓMICOS 2021-2022: a 
Câmara aprovou a atribuição de apoios no valor total de 52.000,00 euros, a atribuir no âmbito dos auxílios 
económicos para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico, a concretizar através de protocolo entre o 
município, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Valdevez e 
as livrarias locais aderentes. 
 
4.ª ALTERAÇÃO AO 2.º LOTEAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DAS MOGUEIRAS: a Câmara 
aprovou proposta de 4.ª alteração do 2º Loteamento do Parque Empresaria de Mogueiras. 
 
SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO DO PARQUE INFANTIL DA VILA: foi aprovada a 
abertura de procedimento pelo valor base 51.074,00 euros e prazo contratual de 60 dias.  
 
ESCOLA PADRE HIMALAIA - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA - APROVAÇÃO 
DE TRABALHOS: a Câmara aprovou as modificações ao contrato propostas: trabalhos a menos no valor 
de 11.641,71 euros, acrescido de IVA; trabalhos complementares de quantidades não previstas no 
contrato inicial no valor de 14.450,80, euros, acrescido de IVA; trabalhos complementares de espécies não 
previstas no contrato inicial no valor de 12.153,33 euros, acrescido de IVA;  
 
FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LAPA E DO CONCELHO – a Câmara aprovou a celebração de um 
protocolo de colaboração com a FOLIA – Associação de Festas, no valor de 41.000,00 euros, destinado a 
financiar os eventos das festas de Nossa Senhora da Lapa e do Concelho, autorizando a presidência a 
outorgar o mesmo em nome do município. 
 
OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS DECORATIVOS: a Câmara 
aprovou o auto de consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa SPD – Socimiuq 
Pavimentos e Decoração, Lda., pelo valor de 27.470,00 euros e pelo prazo de execução de 30 dias. 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E ALUGUER DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
GRANDE FORMATO - SERVIÇO DE CULTURA - 2.º SEMESTRE: a Câmara aprovou adjudicar o 
procedimento ao concorrente Ledmania, Lda., pelo preço de 46.800,00 euros, acrescido de IVA, bem 
como aprovar a respetiva minuta do contrato. 
 
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. FÉLIX ALVES 
PEREIRA: a Câmara deliberou homologar o auto de vistoria da obra, autorizar a liberação de 30% da 
caução, nos termos do disposto da alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do CCP, bem como autorizar a 
restituição do montante de 5.129,71 euros, deduzido nos pagamentos para reforço da mesma.  
 
PORTA DO MEZIO - PISCINA EXTERIOR: a Câmara deliberou homologar o auto de vistoria da obra, 
autorizar a liberação total da caução, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 295.º do CCP. bem como 
autorizar a restituição do montante de 2.700,01 euros, deduzido nos pagamentos para reforço da mesma.  
 
REORGANIZAÇÃO VIÁRIA E FUNCIONAL DO LARGO DO EIRÓ: a Câmara deliberou homologar o auto 
de vistoria da obra, autorizar a liberação de 75% da caução, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 5 
do artigo 295.º do CCP. bem como autorizar a restituição do montante de 1.784,63 euros, deduzido nos 
pagamentos para reforço da mesma.  
 
MOBILIDADE URBANA - ENTRADA NORTE - AVENIDA DE LIGAÇÃO DA ROTUNDA DA 
SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE: a Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de 
execução, por mais 51 dias, ou seja, até 20/08/2021, a título gracioso, de acordo com a informação dos 
serviços, bem como solicitar ao empreiteiro a apresentação do plano de trabalhos atualizado e o respetivo 
cronograma financeiro.  

 



6 
 

REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ABRIGO DE MONTANHA: a Câmara 
aprovou o plano de trabalhos ajustado ao plano final de consignação e o correspondente plano de 
pagamentos. 
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILAR SUENTE – SOAJO: a Câmara 
aprovou homologar o auto de vistoria da obra, autorizar a liberação de 15% da caução, nos termos do 
disposto da alínea c) do n.º 5 do artigo 295.º do CCP. bem como autorizar a restituição do montante de 
334,50 euros, deduzido nos pagamentos para reforço da mesma.  
 
REQUALIFICAÇÃO ARBÓREA DA ÁREA ENVOLVENTE DA ZONA RIBEIRINHA DO VEZ: a Câmara 
aprovou homologar o auto de vistoria da obra, autorizar a liberação de 60% da caução, nos termos do 
disposto da alínea b) do n.º 5 do artigo 295.º do CCP. bem como autorizar a restituição do montante de 
777,06 euros, deduzido nos pagamentos para reforço da mesma.  
 
 INFRAESTRUTURAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE DOIS ECOPONTOS ENTERRADOS: a Câmara 
aprovou homologar o auto de vistoria da obra, autorizar a liberação de 15% da caução, nos termos do 
disposto da alínea c) do n.º 5 do artigo 295.º do CCP. bem como autorizar a restituição do montante de 
148,50 euros, deduzido nos pagamentos para reforço da mesma.  
 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A OLIVEIRA (TRAVASSOS) E INSTALAÇÃO 
DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EM 530-1 – REVISÃO DE PREÇOS : a Câmara aprovou a 
revisão de preços provisória a favor do empreiteiro, no valor de 1.249,41 euros. 
  
PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL: a Câmara deliberou aprovar ao 
requerente a atualização da renda, de acordo com a informação dos serviços, para o montante de 5,45 
euros mensais, com efeitos a partir de janeiro de 2021. 
 
 RENOVAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERIOR E EXTERIOR DO BAR CAFÉ CASA DAS ARTES: a Câmara 
aprovou autorizar as alterações do espaço nos termos constantes do projeto apresentado. 
   
PROPRIEDADE HORIZONTAL – EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR: a Câmara aprovou a 
constituição da propriedade horizontal das edificações multifamiliares, propriedade do Município, 
implantados nos lotes A, B e C do Loteamento da Quinta da Capela, UF de Arcos Salvador, Vila Fonche e 
Parada. 
 
PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE UNIDADE INDUSTRIAL  : a Câmara aprovou o projeto de 
arquitetura, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 
suas alterações, condicionando o ato de licenciamento da operação urbanística à apresentação da 
certidão do registo predial da parcela de terreno - lote. 
 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAIA DO PONTILHÃO DA 
VALETA E ZONA ENVOLVENTE, LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS SANITÁRIOS DE APOIO À PRAIA, 
DA VIA E ESPAÇO ENVOLVENTE DESDE A PONTE DO TOURAL ATÉ À PONTE DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS: a Câmara aprovou adjudicar o procedimento ao concorrente Limpoarcos –Unipessoal Lda., 
pelo preço de 5.950,00 euros, acrescido de IVA. 
 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA FÉLIX ALVES PEREIRA - 
CÁLCULO DE REVISÃO DE PREÇOS: a Câmara aprovou a revisão de preços final dos autos de 
medição n.º 1 a 9 da empreitada, no valor de 1.751,25 euros, a favor do empreiteiro. 
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BENEFICIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor 
base de 29.000,00 euros e prazo contratual de 90 dias.  
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA - GUARDAS DE SEGURANÇA – MODIFICAÇÕES 
OBJETIVAS DO CONTRATO: a Câmara aprovou as modificações ao contrato relativas a trabalhos 
complementares de quantidades não previstas no contrato inicial no valor de 4.536,00 euros, 
correspondentes a 7,96 % do valor do contrato. 
 RCBVM (BL. 7A) – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VILA NOVA, PENAGUDE E 
S. MARTINHO (AGUIÃ): a Câmara aprovou autorizar a prorrogação do prazo de execução, por mais 38 
dias, ou seja, até 31/07/2021, a título gracioso, de acordo com a informação dos serviços. 
 
CENTRO INTERPRETATIVO DO SOAJO - ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE EDIFÍCIO: a 
Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo de execução, por mais 37 dias, ou seja, até 
01/09/2021, a título gracioso, de acordo com a informação dos serviços. 
 
OFICINAS DE CRIATIVIDADE HIMALAYA (REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO) E PO 304/2019 - OFICINAS 
DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E OUTROS 
TRABALHOS ACESSÓRIOS: a Câmara aprovou autorizar a substituição dos montantes retidos nos 
pagamentos, no valor de 14.693,54 euros, pela garantia bancária, no mesmo valor, apresentada, nos 
termos artigo 294.º do CCP. 
 
ECOPARQUE DO VEZ – REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO: a Câmara aprovou o mapa de 
quantidades retificado, bem como os esclarecimentos adicionais prestados pelo autor do projeto. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE JULHO DE 2021 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 

No período Antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente deu nota da situação COVID no concelho, o qual 
contava à data com 15 casos ativos; 
De igual forma realçou as comemorações do Dia do Concelho, as quais contaram com várias iniciativas, 
entre as quais a abertura da Avenida D. Afonso Henriques e dos Campos de Futebol Sintéticos do Távora 
e do ADECAS; 
Deu nota igualmente da apresentação do Livro da arcuense Vanda Pinto, na Casa das Artes, na passada 
5ª feira dia 15 de julho. Uma edição apoiada pela Câmara Municipal que, sobre a forma de quadras, se 
debruça sobre várias obras literárias estudadas no ensino secundário, e que irá ser distribuída pelos 
alunos do 10º, 11º e 12ºanos. 
De igual forma informou que no sábado, dia 17 de julho, também outro arcuense, Vidal Paredes, iria 
apresentar um livro na Casa das Artes sobre Couto e Ázere, a história das freguesias, as suas 
personagens e outros temas ligados a estas localidades;  
Informou igualmente que no sábado dia 17 de julho arrancaria a iniciativa Noites no Paço com os 
espetáculos dos portugueses Mão Morta e do Coro Arcos Vocale; esta 6ª edição prolongar-se-á até dia 28 
de agosto e por lá passarão também os Clã, os Motus Ensemble (Portugal / Holanda), a fadista Carminho 
e Luísa Sobral. 
O sr. Presidente também informou que esteve nas Oficinas de Criatividade Himalaya com o Diretor Geral 
da DGEST, o Delegado Regional da Educação, os diretores do CENFIPE do Alto Minho, os Presidentes 
dos Agrupamentos de todas as escolas que compõem este centro de formação e alguns de Viana do 
Castelo. Neste encontro foi-lhes apresentado o espaço e solicitado o envolvimento na definição de 
programas educativos relativos às Oficinas de Criatividade Himalaya; 
Informou igualmente que a APA estaria em Sistelo na terça-feira, dia 20 de julho para analisar a situação 
da derrocada no Lugar da Igreja e ver quais os melhores procedimentos a serem adotados; 
O Sr. Presidente também informou que o IPVC irá lecionar em Arcos de Valdevez um Curso Técnico 
Superior Profissional (CTESP) em Mecânica Automóvel; 
Informou igualmente que o CITIN já está a dar os primeiros passos e que têm sido realizadas com 
periodicidades reuniões para avançar com as áreas de intervençõ na indústria 4.0. 
O sr. Presidente deu nota também que têm sido realizadas reuniões em cada um dos municípios 
integrantes do PNPG, no âmbito do Plano de Cogestão. Através destes encontros pretende-se explicar a 
todas as entidades envolvidas o que se pretende fazer com este plano e solicitar contributos para a sua 
elaboração; 
Em Arcos de Valdevez esta reunião teria lugar na terça-feira, dia 20 de julho, pelas 16h30, na Porta do 
Mezio;  
A vereadora do Desporto deixou uma referência, com votos de muito sucesso, ao arcuense Gonçalo 
Esteves, recentemente contratado pelo Sporting. Gonçalo tem 17 anos e joga no escalão sub-19 e já fez 
dois jogos completos nesta pré-epoca. 
 

CONTINUAÇÃO DAS CARREIRAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS - 
PAGAMENTO DE UMA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO CONCESSIONÁRIO PARA O PERÍODO DE 
1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: foi aprovada a celebração de um Contrato de Serviço 
Público que visa garantir a continuação das carreiras de transporte público coletivo de passageiros, 
mediante a atribuição de uma compensação financeira pelo Município de Arcos de Valdevez ao operador 
SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS, Ldª, no valor de 191.500,00, a que acresce o IVA à taxa legal em 
vigor, para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2021, para as seguintes carreiras públicas, 
correspondente a: 
 * Eiras – Aguiã – Arcos de Valdevez; 
  * CCT – Sabadim; 
  * Oliveira – Arcos de Valdevez 
* Ermelo – Arcos de Valdevez; 
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 *Miranda – Arcos de Valdevez; 
* Portela de Alvite – Sistelo – Arcos de Valdevez; 
 *CCT – Távora; 
* Soajo – Arcos de Valdevez; 
* Ermelo por Oliveira – Arcos de Valdevez; 
* Extremo por Loureda – Arcos de Valdevez; 
 * Travassos – Rio Frio – Arcos de Valdevez; 
* CCT – Prozelo – Sabadim; 
* CCT – Giela – Sabadim; 
* Soajo – Arcos – Miranda – Arcos de Valdevez; 
* Ermelo – Vale – S. Jorge – Arcos de Valdevez. 
• Período não escolar: 
As carreiras vão realizar-se 38 dias no ano de 2021 (Segunda, quarta-feira e sexta), sendo que o custo 
diário é de 250,00€ por carro, acrescido da taxa de IVA legal em vigor, sendo reativados 5 percursos.  
• Período escolar: 
As carreiras vão realizar-se 72 dias no ano de 2021 (Segunda, a sexta feira), sendo que o custo diário é 
de 250,00€ por carro, acrescido da taxa de IVA legal em vigor, sendo reativados 8 percursos. 
  

Idem, aprovada a celebração de um Contrato de Serviço Público que visa garantir a continuação das 
carreiras de transporte público coletivo de passageiros, mediante a atribuição de uma compensação 
financeira pelo Município de Arcos de Valdevez ao operador AUTO VIAÇÃO CURA, Ldª, no valor de 
49.400,00€ ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 
2021, para as seguintes carreiras públicas, correspondente a: 
 Arcos de Valdevez - Ponte de Lima (por Ponte da Barca) - € 50,00; 
A carreira vai realizar-se 5 dias/semana no ano de 2021 (Segunda a Sexta-feira), sendo que o custo diário 
é de 50,00€ referente a 20% do percurso total, acrescido da taxa de IVA legal em vigor. 
 Arcos de Valdevez - Ponte de Lima (por Refoios) - € 125,00; 
A carreira vai realizar-se 5 dias/semana no ano de 2021 (Segunda a Sexta-feira), sendo que o custo diário 
é de 125,00€ referente a 50% do percurso total, acrescido da taxa de IVA legal em vigor. 
 Ponte de Lima - Arcos de Valdevez (por Refoios) - € 125,00; 
A carreira vai realizar-se nos períodos escolares 5 dias/semana no ano de 2021 (Segunda a Sexta-feira), 
sendo que o custo diário é de 125,00€ referente a 50% do percurso total, acrescido da taxa de IVA legal 
em vigor. 
 Arcos de Valdevez - EB2/3 Padre Himalaia – Távora - € 250,00; 
A carreira vai realizar-se nos períodos escolares 5 dias/semana no ano de 2021 (Segunda a Sexta-feira), 
sendo que o custo diário é de 250,00€, acrescido da taxa de IVA legal em vigor. 
* Esta carreira inclui na referida compensação financeira um trajeto adicional entre Arcos de Valdevez e 
Padroso, com apenas duas paragens na Freguesia de Padroso a efetuar-se às quartas-feiras. 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 2021/2022 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO DE CONSULTA PUBLICA COM VISTA À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EB DE ARCOS DE VALDEVEZ - ESCOLA BÁSICA PROF. 
ANTÓNIO DE MELO MACHADO: Foi autorizada a abertura de procedimento de consulta pública, de 
acordo com o definido no CCP, com vista à aquisição de serviço de fornecimento de refeições para os 
alunos do 1º ciclo da EB de Arcos de Valdevez, pelo período correspondente ao ano letivo 2021/2022, 
sendo o preço base por refeição no valor de 1,54€;  
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS (BLOCO 12) - OBRAS DE 
CORREÇÃO DE TRAÇADOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA: foi aprovado adjudicar 
o procedimento acima referido ao concorrente Martins & Filhos, S.A., pelo valor de € 123.727,50, mais IVA.  
ESCOLA PADRE HIMALAIA - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES: Foi aprovado adjudicar 
o procedimento acima referido ao concorrente Amorim & Coroas, Lda., pelo valor de € 94.983,29, mais 
IVA.  
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BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base 
de 77.500,00 euros e prazo contratual de120 dias.  
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - BLOCO 10 - 
RENOVAÇÃO DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS: foi aprovado o auto de consignação da empreitada 
acima referida, adjudicada à empresa Predilethes, Construções, Lda., pelo valor de 360.255,05 euros e 
pelo prazo de execução de 300 dias. 
 

BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DESPORTIVO NO PAVILHÃO MUNICIPAL: foi aprovado o auto de 
consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa Sports Partner, Lda., pelo valor de 
24.999,00 euros e pelo prazo de execução de 30 dias.  
 

REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO OPERACIONAL DO CENTRO DE MEIOS AÉREOS: foi 
aprovado o auto de consignação da empreitada acima referida, adjudicada à empresa Rematelaborado, 
Lda., pelo valor de 37.020,00 euros e pelo prazo de execução de 60 dias. 
 

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA "FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
AOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA”: foi aprovada a abertura de novo procedimento 
nos mesmos moldes do anterior e com o preço base 975.009,78 euros, resultante do somatório do preço 
base dos seguintes lotes:  
Lote 1.1 - Local de consumo abastecido em Baixa Tensão Normal - 144.079,18€;  
Lote 1.2 - Local de Consumo abastecido em Baixa Tensão Normal - Iluminação Pública - 627.928,84€  
Lote 2 - Local de consumo abastecido em Baixa Tensão Especial - 203.001,76€. 
 

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS PARA OFICINAS DE CRIATIVIDADE 
HIMALAYA/CENTRO DE ECOCIDADANIA: Foi autorizada a abertura de um procedimento POR AJUSTE 
DIRETO tendo em vista o apoio à estruturação de conteúdos para Oficinas de Criatividade Himalaya/ 
Centro de Ecocidadania, não podendo exceder os 20.000 euros. 
 

REDIMENSIONAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS JUNTO AO 
EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: foi aprovado o pedido de autorização para proceder ao acerto 
das estremas dos prédios, bem como a assunção das despesas decorrentes da demolição dos muros de 
vedação do empreendimento, parcialmente construídos, com vista a possibilitar ou redimensionar a 
serventia atualmente existente no local, de forma a conferir-lhe adequadas condições de utilização e de 
acessibilidade à referida zona desportiva - 3ª fase. 
  

RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO DE INQUÉRITO: A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final 
elaborado no âmbito do Processo de Inquérito aberto para apuramento das circunstâncias em que ocorreu 
o acidente de que resultou a morte do trabalhador do Município, José Rodrigues Dantas, para efeitos de 
apreciação e decisão. 
 

AQUISIÇÃO DE MADEIRA IPÊ PARA PASSAGEM PEDONAL URBANA: foi aprovado adjudicar o 
procedimento acima referido ao concorrente Manuel Amorim da Silva, pelo valor de € 19.500,00, mais IVA. 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS NOVAS 
LIGEIRAS DE PASSAGEIROS 100% ELÉTRICAS: Foi aprovado adjudicar o procedimento acima referido 
ao concorrente Caixa Geral de Depósitos, S.A., pelo valor de € 44.258,48, mais IVA.    
 

PEDIDOS DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA COLOCAÇÃO DE ESPLANADA: foi autorizado à 
Eclipse Fresca - Café Bar, Lda., com sede na Rua Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira, 57, nesta vila 
e concelho, A colocação de esplanada amovível, durante a época alta, de maio a setembro. 
 

Foi autorizado ao Restaurante O Encontro, A colocação de esplanada no espaço exterior ao 
estabelecimento, sito na Rua Dr. Vaz Guedes, nesta vila e concelho. 
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Foi autorizado a Davide Manuel Esteves Oliveira, proprietário da Pastelaria Profiterole, sita na Rua Dr. 
Félix Alves Pereira, nº 162, nesta vila e concelho, a cedência de dois lugares de estacionamento para 
colocar a esplanada. 
 
REFORÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO: 
foi aprovada uma prorrogação LEGAL do prazo até 31/07/2021, isto é, de 42 dias, a fim de o empreiteiro 
conseguir concluir a execução dos trabalhos. 
  
EXPANSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUIAS - CAMINHO DE PENAGUDE – AGUIÃ: 
Foi aprovada a prorrogação do prazo LEGAL até 31/07/2021, isto é, de 40 dias, a fim de proceder ao fecho 
administrativo da obra. 
 
EXPANSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS -CAMINHO DE PENAGUDE - AGUIÃ - 
APROVAÇÃO DE TRABALHOS: foram aprovados os trabalhos a menos no valor de 9.562,10 euros 
(S/IVA) E OS trabalhos complementares de espécie não previstas no contrato inicial no valor de 12.501,50 
euros (S/IVA).  
 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - FREGUESIA DE PARADA AO LONGO DA EN 
101: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de liberação de caução e homologação. 
 
REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO ADECAS: foi aprovada a substituição do desconto para 
garantia do contrato, no valor de 8.357,07 euros, por garantia bancária.  
 
BENEFICIAÇÃO DO CM 1301 (DA EN 101 A NOGUEIRAS) - RIO DE MOINHOS: foi aprovada a 
homologação do auto e liberação da caução nos termos deste. 
 
EDIFÍCIO ESPAÇO VALDEVEZ - REABILITAÇÃO E ALTERAÇÃO FUNCIONAL: foi aprovada a 
prorrogação do prazo a título gracioso por mais 92 dias. 
 
ESCOLA PADRE HIMALAYA - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA: foi aprovada a 
prorrogação de prazo a título gracioso por mais 31 dias.  
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS (BLOCO A) - CAMINHA DE 
VILA NOVA, PENAGUDE E AGUIÃ_ PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO: foi aprovada a 
prorrogação de prazo da obra a título GRACIOSO por 38 dias, isto é, até 30 de julho de 2021.  
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - CORREÇÃO DE 
TRAÇADOS E PAVIMENTAÇÕES EM CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS - S. JORGE, GRADE, 
OLIVEIRA, PROZELO E ÁLVORA: foi aprovado homologar o auto de receção definitiva; autorizar a 
restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia da obra; e autorizar 
o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. 
 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E EM VIAS MUNICIPAIS - BLOCO 2: foi autorizada a liberação de 
90% da caução total, por terem decorrido 4 anos completos desde a recção provisória, sendo agora o 
montante a liberar de mais 15 % da caução inicial. 
  
BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DESPORTIVO DA SALA ESPECIALIZADA DO PAVILHÃO 
MUNICIPAL: foi aprovado o novo mapa de quantidades retificado e que o prazo limite para apresentação 
das propostas seja prorrogado em 5 dias.   
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE JULHO DE 2021 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
No período antes da Ordem do Dia, o Presidente deu nota que existiam até à data, 3 casos positivos de 
COVID-19 no concelho e que durante a semana se esperava ultrapassar o número das 27 mil pessoas 
vacinadas; 
Informou igualmente que a Câmara Municipal recebeu o Selo Europeu de Excelência na Governação 
Local (ELoGe) e agradeceu a todos os colaboradores da autarquia o empenho, pois sem eles não seria 
possível. Agradeceu igualmente à vereadora, Emília Cerdeira e à técnica do Município, Sandra Araújo, 
pela forma como trabalharam neste processo. Esta distinção europeia foi lançada pelo Conselho da 
Europa, no quadro da “Estratégia para a Inovação e boa Governação a Nível Local” e é atribuída às 
autarquias locais que demonstrem ter alcançado um elevado nível de boa governação. Com esta 
certificação pretende-se assegurar que os cidadãos devem beneficiar de uma boa governação 
democrática a nível local, através da melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos, envolvimento 
da população e políticas que atendam as suas expetativas legítimas. 
O Sr. Presidente também informou que nos passados dias 24 e 25 de junho foi realizada uma auditoria por 
parte da Associação Portuguesa de Certificação – APCER à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a 
fim de avaliar a implementação da norma NP EN ISSO 9001:2015, no que se refere seu Sistema de 
Gestão da Qualidade. O resultado foi positivo, tendo sido recomendada a manutenção da Certificação, 
pois foi evidenciado um sistema estruturado, documentado e que cumpre na generalidade com os 
requisitos aplicáveis do referencial normativo. O Sr. Presidente voltou a deixar palavras de agradecimento 
a todos os funcionários, à Dra. Emília Cerdeira e à responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade, 
Sandra Araújo por todo o empenho demonstrado neste processo; 
Deu nota igualmente que o programa Arcos Desconta chegou ao fim e que a Câmara Municipal já 
procedeu ao pagamento de mais de 50% do valor dos vales aos comerciantes, estando agora a aguardar 
o envio dos restantes elementos para proceder ao restante pagamento; Informou também que o sorteio 
dos 100 cartões refeição, para duas pessoas, num restaurante de Arcos de Valdevez aderente à 
campanha se realizaria na sexta-feira, dia 2 de julho, da parte da tarde, no Mercado Municipal; 
O Sr. Presidente também informou a Câmara da reunião de trabalho realizada no passado dia 29 de 
Junho (terça -feira), na EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima, ação de promoção da gastronomia 
em torno da Carne da Cachena e apresentação da brochura promocional “Delicie-se, Cozinhe Carne da 
Cachena”, que contou com a presença de 28 Restaurantes do concelho. 
Também informou que marcou presença na sessão de inauguração do Caminho Minhoto Ribeiro e de 
celebração do protocolo para a certificação deste percurso pedestre como Caminho de Santiago; 
O Sr. Presidente também lembrou que a Câmara Municipal celebrou um protocolo com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a 
CIM do Alto Minho, para disponibilizar dois espaços laborais adequados à prática de teletrabalho ou 
coworking, na Incubo e na Casa das Artes; 
Relembrou e convidou o Executivo para marcar presença na iniciativa “Reencontrar o Recontro” que teria 
lugar no Paço de Giela durante o fim-de-semana de 3 e 4 de Julho; 
Por fim, o Engenheiro Luís Macedo, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão, deu uma 
explicação aprofundada sobre o fenómeno natural que provocou a derrocada em Sistelo e que causou 
efeitos no Rio Vez, interditando a praia fluvial da Valeta por tempo indeterminado. 
Relativamente a este assunto o Sr. Presidente informou que está a aguardar o agendamento de uma 
reunião com o vice-presidente da APA e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil  para se 
decidir os procedimentos a realizar para estabilizar a situação. 
 
PEDIDOS DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO HABITACIONAL DE ESTRATOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO: foi aprovada a atribuição de uma verba no valor 
total de 139.409,35€ (cento e trinta e nove mil quatrocentos e nove euros e trinta e cinco cêntimos) para 
apoio à recuperação habitacional de 15 pedidos que reúnem todos os requisitos de apoio;  
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2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO COMÉRCIO DE ARCOS DE VALDEVEZ – PROCOM 2021: 
foi ratificada pelo executivo a decisão da Presidência de prorrogação do prazo para a apresentação das 
candidaturas à 2ª fase do Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de Valdevez – PROCOM 2021, até 31 
de julho de 2021. 
 
PROJETO DE ARRUAMENTO E INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS, CAMINHO COSTA (CABINE ) - RIBEIRO, 
GUILHADESES: foi aprovada a abertura de procedimento pelo valor base de 75 000,00 € (Setenta e cinco 
mil euros) e prazo contratual de 120 dias.  
 
EN101, DESDE A ROTUNDA DA SOLIDARIEDADE À ROTUNDA DA VARIANTE EM PROZELO: foi 
aprovada a toponímia desta ligação, que terá a designação de Avenida D. Afonso Henriques. 
 
PROPOSTA DE ISENÇÃO DE TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COMPARTICIPAÇÃO 
DE TARIFAS FIXAS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO: a Câmara aprovou renovar até ao final do ano, 
podendo, se o contexto económico e social o justificar, serem revistas no final deste período, a isenção 
total das tarifas de resíduos sólidos urbanos aplicáveis às micro e pequenas empresas agrícolas, 
comerciais, industriais e de serviços; e a comparticipação, a 100%, das tarifas fixas de água e de 
saneamento aplicáveis às micro e pequenas empresas agrícolas, comerciais, industriais e de serviços; 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO AO ABRIGO DO PROGRAMA DE 
ARRENDAMENTO JOVEM: foram aprovadas as renovações de contrato de arrendamento referentes aos 
inquilinos. 
 
PRODUÇÃO DE 3 ESPETÁCULOS MUSICAIS NO ÂMBITO DO PROJETO “SOMOS PATRIMÓNIO” - 
PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE: foi autorizada a abertura de um procedimento, por ajuste 
direto, tendo em vista a Produção de 3 Espetáculos Musicais no âmbito do projeto “Somos Património” - 
Programação Cultural em Rede, pelo preço base de 19.000,00 euros, acrescido de Iva à taxa legal em 
vigor. 
 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A 
TRANSIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 
CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO CONCELHO 
DE ARCOS DE VALDEVEZ: foram aprovados dois pedidos de reconhecimentos do direito à isenção de 
IMT para jovens. 
   
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
foi aprovado dar por extinto o presente procedimento e autorizada a abertura de novo procedimento 
concursal. 
 
 ABDICAÇÃO DE ESPAÇO NO MERCADO MUNICIPAL: foi aprovada a abdicação do espaço de 
restauração sediado no Mercado Municipal, piso 2, Loja 2 e 3 e autorizada novamente a colocação em 
hasta da pública da presente loja licenciada para restauração. 
 
APOIOS 
Foi aprovado apoiar a FOLIA - Associação de Festas de Arcos de Valdevez, no valor de 9.225,00€ para 
ajudar a fazer face às despesas com o enquadramento e respetivos custos das Festas de S. João da 
Valeta 2021. 
Idem, a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Grade em 15 000,00€, para ajudar a fazer face aos 
custos com as obras de reparação no edifício da Igreja Paroquial. 
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Idem, a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro do Vale, no valor de 23 000,00€ para apoiar a realização 
das obras de "Conservação e Restauro dos Tetos da Nave e Capela Mor da Igreja Paroquial de S. Pedro 
do Vale". 
 
Idem, a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Sá, no valor de 22 500,00€ para apoiar a realização de 
obras na Igreja Paroquial de São Pedro de Sá. 
 
Idem, a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Álvora, no valor de 27 500,00€ para apoiar as obras 
de "Restauro da Igreja Paroquial, da Capela da Senhora da Cabeça e da Capela de Santo António dos 
Barbeitos". 
 
Idem, a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Loureda, no valor de 22 500,00€ para apoiar as obras 
de Requalificação do Parque de Estacionamento da Zona Envolvente à Igreja Paroquial. 
  
TOPONÍMIA  
Foi aprovada a toponímia da Freguesia de Ázere. 
 
LE_TUR – 17/2012 – LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO:- foi 
aprovado o pedido apresentado pela empresa ECHAMI – Emp. Imobiliários, Lda , NIF 507493044, de 
alteração de  empreendimento turístico  licenciado para Aldeamento Turístico,   para instalação de  
Apartamentos Turísticos 3* - 14 unidades de alojamento e capacidade máxima de 32 hóspedes, no lugar 
de Souto de Lama, freguesia de S.Jorge, e o prosseguimento do processo, condicionando o seu  
licenciamento à apresentação do parecer do Turismo de Portugal .   
 
LE-UIN – 1/2018 – PROCESSO DE LICENCIAMENTO ALTERAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL: foi 
aprovado o licenciamento do projeto de alterações da unidade industrial, sita no lote n.º 13 , do Parque 
Empresarial de Paçô apresentado pela empresa CIMARCO, Industrial de Produtos Cimento dos Arcos, 
Lda , NIF 5052217570. 
 
CENTRO INTERPRETATIVO DO SOAJO - ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO FUNCIONAL DE EDIFÍCIO: foi 
aprovada a prorrogação do prazo a título GRACIOSO, por 45 dias, isto é, até 26 de julho de 2021.  
 
BLOCO XXXV - LIGAÇÃO VILABOA - GONDORIZ A CARRALCOVA – PAVIMENTAÇÃO: foi aprovada a 
homologação do auto para decisão e a liberação da caução nos termos deste. 
   
CONSTRUÇÃO DE 28 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL NA QUINTA DA CAPELA – VILAFONCHE: 
foi autorizada a restituição da garantia bancaria, no valor de 5.825,80€ 
 
REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - OBRAS DE 
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - LOTE 3: foi aprovada a prorrogação do prazo, a título legal, por 
mais 90 dias. 
 
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ZONA DESPORTIVA: foi aprovado homologar o auto de receção 
definitiva; autorizar a restituição ao empreiteiro dos depósitos de garantia e quantias retidas como garantia 
da obra; e autorizar o cancelamento ou extinção das garantias bancárias. 
 
RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE EM CENDUFE E PADREIRO (SALVADOR): foi aprovada 
a homologação do auto e a liberação da caução nos termos deste. 
 
REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - RENOVAÇÃO PAVIMENTOS - RUA 
DR. JÚLIO ALMEIDA E COSTA E RUA DA URBANIZAÇÃO DE NOVELHOS: foi aprovada a 
homologação do auto e a liberação da caução nos termos deste. 
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REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VIAS MUNICIPAIS - BLOCO I: foi aprovada a homologação do 
auto e a liberação da caução, nos termos deste. 
 
RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR - RUA DO LIRA: 
foi aprovada a prorrogação de prazo a título gracioso, até dia 16 de julho.  
REDE VIÁRIA FLORESTAL DE ACESSO A PONTOS DE ÁGUA DE 1ª ORDEM: foi aprovado o auto de 
vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada. 
 
REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DA PISCINA DE ARCOS DE VALDEVEZ: foram aprovados o auto de 
vistoria da receção definitiva e o pedido de restituição de depósitos e de cancelamento de garantias do 
contrato, para efeitos de homologação. 
  
AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO - CAMINHO DA CRUZ AO 
ALTO DAS CERQUEIRAS, DO PASSAL E DO TELHADO (MONTE REDONDO), CAMINHO DE 
GONDIÃO E DE RANHADOS (RIO FRIO), CAMINHO DE TRAVASSOS (SENHAREI), CAMINHO DE 
SETIL (GRADE): foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada. 
 
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER - COMPLEXO 
DESPORTIVO DE GUILHADESES: foi autorizada a liberação de 100% da caução total, por terem 
decorrido 5 anos completos desde a recção provisória, sendo agora o montante a liberar de mais 10 % da 
caução inicial.  
 
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
EXTERIOR, INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO EM ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES 
EM ESCOLAS E REPARAÇÕES DIVERSAS: foi autorizada uma prorrogação LEGAL do prazo até 
13/07/2021, isto é, de 30 dias, a fim de o empreiteiro conseguir concluir a execução dos trabalhos da 
empreitada. 
  
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: foi 
aprovada uma nova prorrogação do prazo LEGAL até 15/07/2021, isto é, de 18 dias, afim de proceder ao 
fecho administrativo da obra. 
   
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA DO MEZIO A PARTIR DE ERMELO: foram 
aprovados trabalhos complementares de quantidades não previstas no contrato inicial no valor de 
32.452,44 euros (S/IVA); e trabalhos complementares de espécie não previstas no contrato inicial no valor 
de 16.500,00 euros (S/IVA).  
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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2021 
 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
No Período Antes da Orem do Dia o Sr. Presidente lembrou a realização da Assembleia Municipal no 
próximo dia 25 de junho às 14h30, no auditório da Casa das Artes; 
Deu nota igualmente que a promoção cultural da Casa das Artes continua a decorrer normalmente, e que 
no próximo fim-de-semana estará em palco o fadista Marco Rodrigues; 
 O Sr. Presidente também informou que se está a ultimar um programa no âmbito da iniciativa Recontro de 
Valdevez, denominada de “Reencontrar o Recontro”, a qual contará com atividades para as famílias e 
jovens, nos dias 3 e 4 de julho, bem como com a organização de espetáculos musicais na sexta e sábado 
à noite; 
De igual modo adiantou que está a ser preparada a programação do Dia do Concelho, a qual contará com 
iniciativas culturais; 
Relativamente aos festejos do S. João informou que apenas será feita a decoração das ruas, uma 
exposição de fotografia, a eucaristia e decorada a cascata de S. João, na Valeta. 
4.º LOTEAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS: foi autorizada a abertura do 
procedimento de consulta pública para a constituição do 4.º Loteamento do Parque Empresarial das 
Mogueiras. 
5.º LOTEAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS: foi autorizada a abertura de 
procedimento da constituição do 5ª Loteamento das Mogueiras. 
 
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 
Foi aprovado o Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Federação Distrital de Bombeiros de Viana 
do Castelo e os Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, 
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, e Vila Nova de Cerveira, que tem por 
objeto estabelecer os termos e o âmbito da colaboração entre os outorgantes tendo em vista a 
coordenação das despesas de alimentação das equipas de reforço para o combate aos incêndios rurais, 
traduzida na obrigação dos Segundos Outorgantes de a apoiar através da comparticipação financeira 
adequada para o financiamento das despesas de alimentação das equipas de reforço para o combate aos 
incêndios rurais.  
 
Foi aprovado o Protocolo de Colaboração a celebrar com a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez 
e Ponte da Barca, C.R.L., no valor de € 37.701,25, que tem como objetivo comparticipar financeiramente 
os custos com a salubridade dos animais dos titulares de explorações agropecuárias existentes no 
concelho de Arcos de Valdevez, visando o apoio à fixação e rejuvenescimento do tecido produtivo, motor 
do desenvolvimento rural e da sustentabilidade, atenuando os custos de exploração do setor, e criar mais 
rendimento no setor agropecuário.  
 
APOIOS 
Foi aprovado apoiar em 9.600,00 euros o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 214 – Arcos de 
Valdevez, para ajudar a fazer face a despesas extraordinárias. 
 
Foi aprovado apoiar o Conservatório de Música e Dança de Arcos de Valdevez, em 8.000,00 euros 
para apoiar o Ensino Artístico, tendo em consideração o melhor desenvolvimento especializado em música 
dos pequenos artistas da nossa Terra. 
 
Foi deliberado apoiar a Associação Social e Recreativa Juventude de Vila Fonche, em 50 000,00€, 
para ajudar a fazer face aos custos com a realização de obras no espaço do Centro de Atividades de 
Tempos Livres. 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE RECOLHA CADASTRAL, CONTROLO DE QUALIDADE, 
ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADASTRAL SIMPLIFICADA - CANDIDATURA Nº NORTE-09-5762-FSE-
000074: foi aprovada a abertura de procedimento pelo preço base de 277 558,78 € € (duzentos e Setenta 
e sete mil quinhentos e cinquenta e oito euros e setenta e oito cêntimos), mais IVA, e prazo contratual de 
36 meses.  
 
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A EMPREITADA: 
REQUALIFICAÇÃO ARBÓREA DA ÁREA ENVOLVENTE DA ZONA RIBEIRINHA DO VEZ E ZONA 
URBANA DA SEDE DO CONCELHO - ANO 2021: foi autorizada a abertura de procedimento concursal, 
com convite a três empresas e valor base de 40.000 euros ao qual acresce o IVA.  
 
EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A OLIVEIRA(TRAVASSOS) E INSTALAÇÃO 
DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EM 530-1: foram aprovados trabalhos complementares no 
valor de 8204.15 € para a concretização de um troço de saneamento que não foi considerado no âmbito 
da empreitada, mas que faz parte do desenvolvimento do projeto por estar associado e interligado ao 
coletor que faz parte da obra, através da CX G05.  
 
CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE UM PARQUE DE DIVERSÕES EM TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – INSUA DO 
VEZ: foi autorizada a abertura de concurso público para a instalação e exploração de um parque de 
diversões em terreno do domínio público municipal, na Ínsua do Vez. 
 
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE DUAS ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO PARA VIATURAS 100% 
ELÉTRICAS A INSTALAR NO INTERIOR DA GARAGEM MUNICIPAL: foi aprovado adjudicar a 
intervenção ao concorrente Satvez – Remodelações Elétricas Gerais, Lda., pelo valor de € 4.947,65, mais 
IVA. 
 
REALIZAÇÃO DE CONTRATO MICROSOFT DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ 
(LICENCIAMENTO ACADÉMICO DSKTPEDU ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC ENT - 01/06/2021 A 
31/05/2022: foi aprovado adjudicar ao concorrente DECUNIFY – Soluções de Comunicações, S.A., pelo 
valor de € 3.768,00, mais IVA. 
 
REABILITAÇÃO DE PASSEIOS NA ÁREA URBANA DA SEDE DO CONCELHO: foi aprovado adjudicar o 
procedimento acima referido ao concorrente Avelino da Cunha Pereira, Unipessoal, Lda., pelo valor de € 
73.320,50, mais IVA. 
  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE CARREGAMENTO RÁPIDO PARA VEÍCULOS: foi 
aprovado adjudicar o procedimento acima referido ao concorrente EVCE POWER, Lda., pelo valor de € 
19.150,00, mais IVA. 
  
REABILITAÇÃO DAS PISCINAS EXTERIORES MUNICIPAIS: foi aprovado adjudicar o procedimento 
acima referido ao concorrente Granivez – Mármores e Granitos do Vez, Lda., pelo valor de € 89.780,40, 
mais IVA. 
 
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA PRAIA DO PONTILHÃO DA VALETA E ZONA 
ENVOLVENTE, LIMPEZA E DESINFEÇÃO DOS SANITÁRIOS DE APOIO À PRAIA, DA VIA E ESPAÇO 
ENVOLVENTE DESDE A PONTE DO TOURAL ATÉ PONTE DAS PISCINAS MUNICIPAIS: foi aprovada 
a abertura de procedimento, por consulta prévia, pelo preço base de 6.000,00 euros e prazo de vigência 
de 3 meses;  
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PROCESSO Nº 1/2021 – DECLARAÇÃO INTERESSE MUNICIPAL: foi autorizada a emissão de 
declaração de interesse municipal para alteração de uso de uma moradia destinada a habitação unifamiliar 
e da reconstrução de um moinho para empreendimento turístico na classe de Turismo no Espaço Rural – 
Casas de Campo, sita no lugar de Assento, da freguesia do Ázere, deste concelho.  
   

PROCESSO Nº 2/2021 – LICENCIAMENTO COMÉRCIO/SERVIÇOS ESPECIAL: foi aprovado o projeto 
de arquitetura do prédio sito no lugar de Gândara Nova, da freguesia de Prozelo, deste concelho.  
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A TRANSIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL À AQUISIÇÃO DE 
HABITAÇÃO POR JOVENS NO CONCELHO DE ARCOS DE VALDEVEZ: foi aprovado reconhecer o 
direito à isenção total do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) na 
aquisição de imóvel destinado a habitação própria e permanente do requerente solteiro, maior, residente 
em Landeira, Cx 186, Paçô, deste concelho. 
 

PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO - PROCESSO 78/2021: foi aprovada a proposta de apoio económico, 
relativa ao processo de Ação Social nº 78/2021, no valor de 1.750,00€, para aquisição de equipamento 
essencial para a sua habitação. 
 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO A ERMELO: foi aprovado o valor final da empreitada no montante de 
189.726,17 euros.  
 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO AO LUGAR DE GRAÇÃO E VILARINHO DE SOUTO - LOTE 1 (GRAÇÃO): 
foi aprovada a conta final da empreitada no montante de 287.661,89 euros.  
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO - ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) - TRAMO 2 E 
3: foi aprovada a conta final da empreitada, no montante de 119.359,24 euros.  
 

REQUALIFICAÇÃO ARBÓREA DA ÁREA ENVOLVENTE DA ZONA RIBEIRINHA - 2ª FASE: foi 
aprovado o auto de vistoria para efeitos de liberação de 30% do valor das retenções. 
 

REVISÃO DO PDM - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: foi aprovado determinar a 
prorrogação do prazo para a elaboração da 2.ª Revisão do PDM de Arcos de Valdevez. 
 

EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS CAMINHO DE CULDERREI – SOAJO: foi aprovado o 
auto de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada referida em epígrafe. 
 

OFICINA DE CRIATIVIDADE HIMALAYA - RAMPA DE ACESSO DE MOBILIDADE CONDICIONADA E 
ESTRUTURA INTERIOR DO HEMISFÉRIO: foi aprovado o auto de vistoria para efeitos de receção 
provisória, relativo à empreitada referida em epígrafe, adjudicada à empresa Coelho Torres & Filhos - 
Serralharia, Lda. 
 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - BLOCO 9 (GONDORIZ, 
VILAFONCHE, GUILHADESES, OLIVEIRA E COUTO): foi aprovado o plano de trabalhos modificado, 
devido a atraso no início da execução da obra.  
   

CASA MORTUÁRIA DE S. BENTO - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO: foi aprovado o auto de vistoria 
para efeitos de receção provisória da empreitada referida em epígrafe. 
 

REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - RUA PADRE MANUEL HIMALAYA: foi aprovado o auto de 
vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada referida em epígrafe. 
 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A CARRALCOVA E VILELA DE GRADE - 
LOTE 2: foi aprovado o novo plano de trabalhos modificado, com o objetivo de recuperar o atraso 
verificado na obra referida em epígrafe. 
 






















































































