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  PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – INTERVENÇÕES:  Usou da palavra, em 
primeiro lugar, o Vereador Fernando Fonseca, para questionar o executivo sobre a razão de em 
plena época balnear o Rio Vez apresentar, em determinado dia, uma caudal baixíssimo, na zona da 
praia fluvial da Valeta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - O Vereador Olegário Gonçalves informou que tal facto se devia à necessidade de, 
semanalmente, proceder à abertura temporária das comportas para limpeza das águas dos efeitos de 
uma utilização intensa e, por parte de alguns veraneantes, menos cuidada. Informou ainda que este 
procedimento está agora mais facilitado com a instalação de um sistema mecânico de abertura das 
comportas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INFORMAÇÕES:  A presidência prestou as seguintes informações:----------------------------- 
 - Que estão novamente a prestar serviço na loja interativa de turismo municipal as duas 
trabalhadoras a ela afetas há muitos anos, mas que tinham sido colocadas em situação de 
mobilidade pela Turismo do Porto e Norte de Portugal durante alguns meses.---------------------------- 
 - Que no fim de semana seguinte se iria realizar a II Feira do Gado do Mezio, na qual se 
integrava na noite daquele dia o festival “CAXENA ALIVE 2015”, na Porta do Mezio.---------------- 
 - Que nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto se realizaria também a Feira de Artes e Ofícios de 
Soajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Que de 2 a 9 de agosto teriam lugar as festas de Nossa Senhora da Lapa, tendo feito 
referência a alguns eventos da programação como: o cortejo etnográfico, no dia 8; a missa em honra 
de Nossa Senhora da Lapa, às 17 horas do dia 8, seguida de solene procissão; a festa do rio, tendo 
como tema dos barcos alegóricos a comemoração dos 500 anos do Foral de Arcos de Valdevez, com 
início marcado para as 23 horas do último dia das festas, Domingo.--------------------------------------- 
 Finalmente, fez um breve enquadramento das notícias que tem circulado nas redes sociais e 
nalguma comunicação social sobre suspeitas de abusos sexuais, alegadamente praticados por um 
professor da EPRALIMA, tendo informado a Câmara de que foi instaurado um processo de 
averiguação interna e remetidas as notícias às autoridades judiciais competentes e ao Ministério da 
Educação. Lamentando profundamente o que estava a acontecer, referiu que constavam na 
comunicação social interpretações mal formadas de supostos factos que não correspondiam à 
realidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 APROVAÇÃO DA  ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião anterior.--------------------------------------------------------------- 
 RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:  - A Câmara tomou conhecimento dos saldos 
relativos ao dia 20, do mês corrente, que eram de três milhões novecentos e cinquenta e cinco mil 
quinhentos e noventa e três euros e cinquenta e seis cêntimos de operações orçamentais, e de 
novecentos e quinze mil cento e cinquenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos de operações de 
tesouraria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  - Tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 PROTOCOLOS: -  dos Serviços a apresentar os seguintes protocolos para a realização de 
serviço de transporte escolar com as seguintes associações do concelho, solicitando o respetivo 
pedido de parecer prévio vinculativo e pedido de autorização para celebrar os respetivos protocolos 
com as seguintes associações do concelho:--------------------------------------------------------------------- 
 - Com a Associação Recreativa e Cultural de Amigos de Oliveira, para efetuar o 
transporte de alunos do ensino básico durante o ano letivo de 2015/2016, abrangidos pelo seguinte 
circuito: 1 FEB! = Prova (Paçô) para a EB de Arcos de Valdevez;------------------------------------------ 
  - Com a Associação Desportiva e Cultural Aboim/Sabadim – ADECAS, para efetuar o 
transporte dos alunos do ensino básico e pré-escolar, durante o ano letivo de 2015/2016, abrangidos 
pelos seguintes circuitos: 2 – G EB1 Travassos, Senharei para a escola básica de Sabadim; 2 FEB1 
Portelinha Sabadim, para a escola básica de Sabadim e ainda, crianças das freguesias de Sabadim, 
Aboim das Choças, Senharei, Mei, Eiras e Padroso para o JI de Sabadim;-------------------------------- 
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 - Com a Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses, para o transporte dos alunos 
do ensino básico, durante o ano letivo de 2015/2016, abrangidos pelos seguintes circuitos: 1C EB1 
= Cadorcas, Guilhadeses, para a EB de Arcos de Valdevez e 1.D EB1 = Casas Novas, Guilhadeses, 
para a EB de Arcos de Valdevez;--------------------------------------------------------------------------------- 
 - Com a Associação Recreativa e Cultural de Arcos S. Paio, para efetuar o transporte de 
alunos da educação pré-escolar, durante o ano letivo de 2015/2016, desde as freguesias de extremo, 
Portela, Alvora, Loureda, Cabreiro e Sistelo para o Jardim de Infância de Sabadim e efetuar o 
transporte de alunos com mobilidade reduzida, residentes na freguesia de Cabreiro, para a EB de 
Sabadim;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Com o Centro Recreativo e Cultural de Távora Santa Maria, para efetuar o transporte 
de alunos de educação pré-escolar, durante o ano letivo de 2015/2016, desde as freguesias de 
Guilhadeses, Tabaçô, Monte Redondo, Souto, Távora Stª Maria, para o Jardim de Infância da EB de 
Távora Stª Maria;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - do Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez, para efetuar o transporte de 
alunos da educação pré-escolar, durante o ano letivo de 2015/2016, desde as freguesias de Jolda 
Madalena, Jolda São Paio, Rio Cabrão, Padreiro Salvador e Cendufe, para o Jardim de Infância da 
EB de Távora Santa Maria; -------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Idem com a Associação Social e Recreativa de Vilafonche, para efetuar o transporte de 
de alunos do ensino básico durante o ano letivo 2015/2016 abrangidos pelos seguintes circuitos: 1.A 
EB1- Morilhões- Arcos (S. Paio) para a escola EB de Arcos de Valdevez e 2 -= EB1 Figueiredo – 
Ázere para a E.N. 202-2- Giela;--------------------------------------------------------------------------------- 
 - Com o Grupo Alerta, para o transporte de alunos do pré-escolar e básico, durante o ano 
letivo 2015/2016 abrangido pelos circuitos: 2 -B EB1 Enxerto (Rio Frio) para a EB 1 de Sabadim; 
 - Com o CRAV, para o Transporte de alunos de educação pré-escolar, durante o ano letivo 
2015/2016 residentes nas seguintes freguesias: Ázere, Couto, Gondoriz, Vilela, S. Cosme e São 
Damião para o JI de Sabadim.------------------------------------------------------------------------------------ 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos protocolos.------------------ 
 Presentes, igualmente os protocolos a celebrar com as seguintes Juntas de Freguesia:--------- 
 - Com a Junta de Freguesia de Soajo, para o transporte dos alunos do ensino pré – escolar, 
básico e secundário, durante o ano letivo de 2015/2016, abrangidos pelos seguintes circuitos: 3 A 
EB1 – Vilar Suente e Vilarinho das Quartas para a EB da Eira do Penedo, na freguesia de Soajo;----- 
18A – Vilarinho das Quartas para a E.N. e 18 C – Vilar Suente, para a E.N.;----------------------------- 
 - Com a Junta de Freguesia de Prozelo, para o transporte de alunos do ensino pré-escolar e 
básico, durante o ano letivo 2015/2016, abrangidos pelo seguinte circuito: 2-A EB1 _ Vila Franca 
(Rio Frio) para a EB de Sabadim;-------------------------------------------------------------------------------- 
 - Com a Junta de Freguesia de Paçô, para efetuar o transporte de alunos do ensino pré-
escolar, básico e secundário, durante o ano letivo 2015/2016, abrangidos pelo seguinte circuito: 1-
FEB1 Igreja- Paçô para a EB de Arcos de Valdevez;---------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos protocolos.------------------ 
 Presente igualmente protocolo a celebrar com a FOLIA – Associação de Festas e 
Animação Cultural de Arcos (Salvador), no valor de 180.000,00 – destinado a comparticipar as 
atividades da Associação a realizar no ano de 2015. ---------------------------------------------------------- 
 INTERVENÇÕES:  O Vereador Albano Domingues pediu a palavra para declarar que os 
vereadores do PS não tinham quaisquer dúvidas de que a FOLIA devia ser apoiada financeiramente, 
nos termos propostos, para a realização daquele conjunto de festas, ao longo do ano. Questão 
diversa era a de saber se a realização das festas deveria ou não competir àquela associação. Referiu 
ainda que as questões colocadas no ano anterior persistiam, ou seja, que consideravam o protocolo 
pouco regulado e que não estavam na posse de informação detalhada sobre os gastos e sobre as 
receitas próprias geradas nos eventos, como por exemplo o terrado. Por estas razões, iriam votar 
favoravelmente o protocolo, mas se futuramente esses elementos não lhes fossem disponibilizados, 
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não o voltariam a fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - O vereador Fernando Cabodeira reforçou a posição adotada, considerando tratar-se de uma 
questão de transparência.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - O Vereador Fernando Fonseca manifestou concordância com as questões suscitadas, 
relevando o valor do financiamento municipal como principal razão da necessidade de acesso aos 
documentos de prestação de contas da associação.----------------------------------------------------------- 
 - O Vereador Olegário Gonçalves informou a Câmara de que os documentos de prestação de 
contas da FOLIA estavam na posse dos nossos serviços responsáveis, podendo ser disponibilizados 
aos senhores vereadores.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo.--------------------- 
 DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO – PARECER PREVIO VINCU LATIVO PARA 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LIMPEZA DAS AREAS DE D OMINIO PUBLICO 
DOS LOTEAMENTOS:  -  dos Serviços a informar que dando cumprimento ao disposto no artº 
75º da Lei nº 82- B/2014, de 31 de dezembro, solicitam a emissão de parecer prévio vinculativo 
tendo em vista a realização de um contrato de aquisição de serviços para a limpeza das áreas de 
domínio publico dos loteamentos.------------------------------------------------------------------------------- 
 Trata-se de uma aquisição de serviços para a limpeza das áreas de domínio publico, dos 
loteamentos, sendo que os serviços não dispõem de meios humanos suficientes para assegurar a 
referida limpeza, considerando o avolumar de tarefas adstritas ao mesmo. Pelo exposto propõe-se 
que a mesma seja realizada com recurso à aquisição de serviços a uma empresa da especialidade.---- 
Sugerem a escolha do procedimento concursal por ajuste direto com consulta a três empresas da 
especialidade de acordo com o disposto no nº 1 do artº 20 do D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro que 
aprova o CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Relativamente ao cumprimento do disposto no nº 1 do artº 75º trata-se de um contrato a 
celebrar de objeto idêntico a outros contratos já celebrados por este município em 2014.--------------- 
Pelo exposto e considerando que há lugar a redução em 10% da posição remuneratória nos termos 
do D. L. nº 209/2009 de 3 de setembro alterado pela lei nº 3-B/2010 de 28 de abril, estima-se o 
valor dos honorários em € 13 000,00.--------------------------------------------------------------------------- 
 O Vereador do Pelouro propõe que tendo em conta o estado que se encontra o loteamento e 
sendo uma altura e zonas com bastante população tendo aumentado os espaços de limpeza e não 
havendo meios suficientes propõe que seja entregue a uma empresa da área em questão para efetuar 
duas limpezas até o final do ano, pelo valor de € 13 000,00, pelo que se solicita autorização para se 
proceder ao procedimento concursal com consulta a 3 entidades.------------------------------------------- 
 INTERVENÇÕES:  - Pelo Vereador do Pelouro foi feita uma breve justificação da 
necessidade da aquisição de serviços, tendo relevado o facto de, à presente data, se encontrar 
ausente, por doença, uma grande parte dos trabalhadores do respetivo serviço municipal.-------------- 
 - O Vereador Albano Domingues usou da palavra para declarar entender ser necessário 
repensar a forma de ocupação dos espaços públicos, tendo em vista minimizar os seus custos de 
manutenção e limpeza.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A presidência informou que está a estudar mecanismos de cooperação com as freguesias, 
com o objetivo de garantir a limpeza periódica destes espaços públicos.---------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer prévio vinculativo favorável 
nos termos do disposto nos nºs 4 e 11 do artº 73 da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, 
relativamente à presente aquisição de serviços, bem como autorizar a abertura de 
procedimento de ajuste direto nos termos do nº 1 do artº 20º do Código dos Contratos 
Públicos, para a adjudicação dos serviços, de acordo com a informação dos Serviços.------------ 
 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE VILELA SÃO COSME E SÃO DAMIÃO E SÁ PO GIDO/QUINTEIRO E 
IGREJA:  - dos Serviços a apresentar a conta final da empreitada em epígrafe, no valor de sessenta 
e um mil oitocentos e oitenta e cinco euros.-------------------------------------------------------------------- 
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 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, de acordo com a 
informação dos Serviços.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Idem, respeitante à obra de “Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – 
Freguesia de Sabadim – Cestães /Passos/Souto/Outeiro e Trogal, no valor de cento e dez mil 
quatrocentos e oitenta e nove euros e dezanove cêntimos. --------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, de acordo com a 
informação dos Serviços.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Idem, respeitante à obra de “ Ampliação da Rede de Abastecimentos de Água – 
Freguesia de Padroso – Lugares de Paredes, Meijões e Covela” e “Ampliação da Rede de 
Saneamento Básico – Subsistema de Paçô (Caminho 1318 – 1), no valor de cento e trinta e oito 
mil oitocentos e cinquenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, fazendo parte ainda descontos de 
garantia no valor de seis mil novecentos e quarenta e dois euros e noventa cêntimos, retido durante 
a execução da empreitada com dedução em cada auto a favor do município.----------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final de acordo com a 
informação dos Serviços.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Idem, respeitante à obra de “ Ampliação da Rede de Abastecimento de Água – 
Freguesia de Padroso (Paredes Meijões e Covela)”, no valor de cento e dezassete mil e seis euros 
e noventa e cinco cêntimos, fazendo parte ainda descontos de garantia no valor de cinco mil 
oitocentos e cinquenta euros e trinta e cinco cêntimos retido durante a execução da empreitada com 
dedução a favor do município.----------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final de acordo com a 
informação dos Serviços.---------------------------------------------------------------------------------------- 
  AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – UNIÃO  DAS 
FREGUESIAS DE EIRAS E MEI (PINHEIRO, EIRADO, ANDEVI SO E BARCO) E RIO 
DE MOINHOS (CEM, NOGUEIRA, VINHA NOVA E BREIA):  -  dos Serviços a informar que  
de acordo com o solicitado superiormente, os PROJETOS para a execução da empreitada de 
“Ampliação da Rede de Abastecimento de Água - UF de Eiras e Mei (Pinheiro, Eirado, Andeviso e 
Barco) e Rio de Moinhos (Cem, Nogueiras, Vinha Nova e Breia)”, com o intuito de se dar início ao 
procedimento concursal tendente à sua adjudicação.---------------------------------------------------------- 
 Mais informam que com os projetos de execução em referência, pretende-se que a 
ampliação da rede de distribuição de água em Eiras, aos lugares de Pinheiro, Eirado, Andeviso e 
Barco e em Rio de Moinhos, aos lugares de Cem, Nogueiras, Vinha Nova e Breia. Parte destes 
lugares ainda não se encontram servidos de rede e existem inúmeros pedidos dos habitantes para 
ligação à rede, dada a dificuldade de obter água por furos artesianos nesta zona. ------------------------ 
 As intervenções propostas permitirão aumentar a cobertura local, prevendo-se:----------------- 
 Em Eiras: instalação de condutas de distribuição numa extensão de cerca de 2,4 km de 
condutas de diâmetro Ø63mm, com instalação de 50 ramais domiciliários e  10 hidrantes.------------- 
 Em Rio de Moinhos: instalação de condutas de distribuição numa extensão de cerca de 1,6 
km de condutas de diâmetro Ø63mm, com instalação de 35 ramais domiciliários e  12 hidrantes.---- 
 Assim e em face do exposto, propõem que:----------------------------------------------------------- 
 1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade dos 
trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2. O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em 138.000,00 Euros;------------- 
 3. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 150 dias;--------------------------------------------- 
  4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 
29/01, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o CONCURSO 
PÚBLICO, sem publicação no JOUE; -------------------------------------------------------------------------- 
 5. O critério de adjudicação seja o da proposta com preço mais baixo.---------------------------- 
        6. A aprovação do projeto de execução e das peças do procedimento em anexo, nomeadamente: 
     a) Programa de procedimento;-------------------------------------------------------------------------------- 
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     b) Caderno de Encargos;--------------------------------------------------------------------------------------- 
     c) Projeto de execução;---------------------------------------------------------------------------------------- 
7. De acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 67º do CCP, o júri responsável pela condução dos 
procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos seguintes elementos:------------ 
            Efetivos: Luís Manuel de Figueiredo Duarte de Macedo, Maria Clara Rodrigues Amorim e 
Manuel Gaspar Cerqueira;---------------------------------------------------------------------------------------- 
            Suplentes: Alexandra Maria Ralha Nogueira e Faustino Soares;----------------------------------- 
 8. Que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do art.º. 109º do CCP, sejam delegadas no júri 
todas as competências, com exceção do disposto no n.º 2 do art.º. 69º do CCP.-------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade:----------------------------------------------------------- 
 1 – Aprovar o projeto de execução, bem como as peças do procedimento concursal; ----- 
 2 – Autorizar a abertura do procedimento de concurso público, nos termos da alínea b) 
do artº 19º do Código dos Contratos Públicos;------------------------------------------------------------- 
 3 – Designar o júri do procedimento, com a composição de acordo com a informação 
dos Serviços;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4 – De acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º do CCP delegar no júri todas as 
competências com a exceção do disposto.------------------------------------------------------------------ 
 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FREGUE SIA DE 
SABADIM (CESTÃES, PASSOS, SOUTO, OUTEIRO E TROGAL): - dos Serviços a 
apresentar o auto de receção provisória da obra em epigrafe, adjudicado à firma Plano Minho – 
Unipessoal, Ldª.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de receção provisória.--------- 
 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIM ÓNIO – 
REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE NÚCLEOS RURAIS – ARR ANJO 
URBANISTICO DO LARGO DA CHÃ – LOUREDA:  - dos Serviços a solicitar a receção 
definitiva da empreitada de “Arranjo Urbanístico do Largo da Chã – Loureda”, assim como a 
restituição dos depósitos de garantia da obra e cancelamento das respetivas garantias bancarias para 
garantia do contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Assim, informam o seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 
 O prazo da garantia terminou em 31.03.2014;-------------------------------------------------------- 
 O auto de receção definitiva da obra foi elaborado em 14.07.2015;------------------------------ 
 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor de 
catorze mil duzentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos.------------------------------------ 
 Mais informam que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções no valor 
de oitocentos e noventa e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos o qual poderá ser restituído ao 
empreiteiro caso este tenha cumprido todas as suas obrigações contratuais.------------------------------- 
 De acordo com o estipulado na alínea 1 do artº 229º do D.L. nº 59/99, de 2 de março, feita a 
receção definitiva de toda a obra serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia 
ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á pela forma própria, a extinção da 
caução prestada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Assim não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido da empresa pelo que se 
sugere que a câmara delibere no sentido de homologar o auto de receção definitiva, bem como 
autorizar a restituição de eventuais quantias retidas como garantia e cancelamento da garantia 
bancária, no valor de catorze mil duzentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos.----------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da empreitada 
em epígrafe, bem como restituir ao empreiteiro as quantias retidas como reforço da garantia 
e, ainda, promover, pela forma própria, a extinção da caução prestada, de acordo com a 
informação dos Serviços.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 CENTRO ESCOLAR DA SEDE DO CONCELHO – ACABAMENTOS DI VERSOS – 
Da EDINORTE – Edificações Nortenhas, S.A., a solicitar a libertação da caução da empreitada 
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correspondente ao decurso dos dois primeiros anos após a respetiva receção provisória, nos termos 
do D.L. n.º 190/2012, de 22 de agosto. Os Serviços informam o seguinte:------------------------------- 
 A obra foi rececionada provisoriamente em 31-07-2013. ------------------------------------------- 
 O prazo de garantia da obra termina em 31-07-2015 para elementos afetos à obra, mas dela 
automatizáveis; 31-07-2018 para elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas e 
31-07-2023 para elementos construtivos estruturais.---------------------------------------------------------- 
 Cumpre-me informar que relativamente à presente empreitada foram efetuadas retenções 
para reforço da garantia prestada no valor total de mil oitocentos e quarenta e sete euros e doze 
cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Da vistoria realizada, concluiu-se que a obra não apresenta deficiências da responsabilidade 
do empreiteiro, pelo que nos termos do artigo 3º do DL n.º 190/2012, de 22 de agosto (regime 
excecional em vigor até 2016), pode ser autorizada a libertação de 60% da caução total, por terem 
decorrido 2 anos completos desde a receção provisória.------------------------------------------------------ 
 Assim, propõe-se que a Câmara profira decisão de homologação do auto e libertação da 
caução.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, bem como 
autorizar a libertação dos 60% da caução, de acordo com a informação dos Serviços. ----------- 
 PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ – OBRAS DE URBANIZAÇÃO:  – Dos Serviços 
Técnicos a apresentar o auto de receção provisória da empreitada executada pela Machado & 
Caldas, Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de receção provisória.----------- 
 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – EPRALIMA –  
COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NOS EMPRESTIMOS:  - Dos Serviços a informar 
relativamente ao compromisso respeitante à comparticipação do município nos encargos dos meses 
de julho e agosto de 2015 com os empréstimos contraídos pela EPRALIMA para remodelação do 
seu edifício sede e para aquisição de equipamento de cozinha, no montante de € 10 000,00 e € 1 
650,03, respetivamente, por cada mês.-------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos vereadores do PS e do 
CDS/PP, aprovar as comparticipações. O sentido do voto dos vereadores do PS e do CDS/PP 
foi fundamentado com as mesmas razões invocadas em decisões anteriores com objeto 
análogo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LICENCIAMENTOS: Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes a:------------------ 
 ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO LOTE D – 5 NO PARQUE E MPRESARIAL 
DE MOGUEIRAS – TABAÇÔ:  - de Carlos Alberto Galvão Cerqueira, a solicitar alteração  da 
titularidade do lote D.5 no Parque Empresarial de Mogueiras – Tabaçô, atualmente  em nome de  
Traços e Expressões – Unipessoal, Ldª para a nova firma com a denominação de Trexp, SA, uma 
vez que o proprietário é o mesmo.------------------------------------------------------------------------------- 
 Os Serviços da Divisão informam que de acordo com a deliberação camarária de 22 de julho 
de 2013, foram atribuídos à empresa Traços e Expressões, Unipessoal, Ldª, os lotes D5 e D6, a que 
atualmente correspondem os lotes B15 e B16, de acordo com a 3ª alteração ao 3º loteamento do 
Parque Empresarial de Mogueiras.------------------------------------------------------------------------------ 
 Os lotes referidos mantêm-se ainda na propriedade do município uma vez que não foi ainda 
celebrada a escritura de transmissão, pelo que nada obsta a que a mesma se faça em nome da 
referida sociedade Trexp, SA, no pressuposto de que a mesma prossegue para as finalidades.--------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, substituindo a deliberação 
de 22 de julho de 2013 por nova decisão, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 173.º e na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 167.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LOTE D14 DA FEIRA QUINZENAL:  -  de Maria Isabel Matos de Sá da Silva residente 
na Rua Santa Catarina, a solicitar o pagamento em 12 prestações do valor em dívida de seiscentos e 
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cinquenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos, referente ao lote D-14 da Feira Quinzenal.------ 
 Os Serviços informam que na sequência da notificação para liquidação dos valores em 
dívida, cujo total é de 655,84 Euro, taxa devida pela ocupação de terrado da feira quinzenal, a 
requerente solicita o pagamento da referida importância em 12 prestações, alegando que não 
liquidou as mesmas atempadamente por ter tido problemas graves de saúde. ---------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o pagamento 
em doze prestações mensais.------------------------------------------------------------------------------------ 
 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ESPLANADA: -  da Pastelaria Doce 
Lima,  a solicitar a isenção de taxas sobre a ocupação do espaço público, em virtude de se tratar de 
um estabelecimento em funcionamento todos os dias da semana incluindo os fins de semana e que 
contribui substancialmente para o movimento e dinamismo do setor do turismo na sede do 
concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Os Serviços informam que, pretende o requerente a ocupação da via pública, para instalação 
de esplanada aberta de apoio ao estabelecimento "Pastelaria Doce Lima", localizado no Campo do  
Trasladário, União de freguesias de Arcos (S. Paio) e Giela.------------------------------------------------ 
 Segundo a proposta apresentada, a esplanada perfaz a área de 20,19m2 e a sua instalação 
terá por base a construção de um estrado, constituído por módulos amovíveis em estrutura metálica, 
revestido em "deck" de madeira. Para eficiente proteção dos utentes relativamente à faixa de 
circulação automóvel, sugere-se, que o guarda corpos seja fechado, por exemplo, com vidro, 
policarbonato ou acrílico,----------------------------------------------------------------------------------------- 
 A solução preconizada, nomeadamente, as características construtivas do estrado; a extensão 
da área a ocupar relativamente à fachada do edifício; a circulação pedonal na via pública e as 
condições de acesso à esplanada e ao próprio estabelecimento; apesar de poder enquadrar-se nas 
disposições do Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Arcos 
de Valdevez, impõem a afetação temporária e parcial da baía de estacionamento aí existente (1 lugar 
de ligeiros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nestes termos, alerta-se para a obrigatoriedade da esplanada desenvolver-se no espaço 
fronteiro ao estabelecimento, sem no entanto, inviabilizar a utilização do lugar de cargas e 
descargas aí dimensionado.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, autorizar o pedido de acordo com a informação dos Serviços.---- 
 PROCESSO Nº 259/2006 - HOTEL DOS ARCOS – ALTERAÇÕES: – da firma Hotel 
dos Arcos, Ldª, a solicitar alterações ao projeto inicial, com a informação favorável dos Serviços, 
condicionado, no entanto, ao cumprimento das condições impostas pelo Turismo de Portugal, a 
NPC e Autoridade de Saúde.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações, de acordo com os 
condicionalismos impostos pelo Turismo de Portugal, NPC e Autoridade de Saúde. -------------------- 
 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E CONSERVAÇÃO DO PATRIM ONIO – 
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER – 
COMPLEXO DESPORTIVO DE GUILHADESES:  - dos Serviços  a apresentar a conta final 
provisória respeitante à empreitada em epígrafe, no valor de quinhentos e trinta e oito mil duzentos 
e quarenta euros e trinta e dois cêntimos, fazendo ainda parte os descontos de garantia no valor de 
catorze mil trezentos e noventa e cinco euros e quarenta e três cêntimos.--------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva conta final, de acordo 
com a informação dos Serviços.-------------------------------------------------------------------------------- 
 DIVISÃO DE AMBIENTE – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECI MENTO DE 
ÁGUA – FREGUESIAS DE ABOIM DAS CHOÇAS COSTA DO 
MONTE/VILAR/SOBREIRO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS  E MEI (BARRO):-  
dos Serviços a apresentar a conta final da empreitada no valor de noventa e cinco mil cento e 
catorze euros e sessenta e quatro cêntimos. -------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva conta final, de acordo 
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com a informação dos Serviços.-------------------------------------------------------------------------------- 
 REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS – RE NOVAÇÃO 
DE PAVIMENTOS – RUA JÚLIO ALMEIDA E COSTA:  - dos Serviços a apresentar a conta 
final respeitante à empreitada em epígrafe, no valor de € 48 581,92, fazendo parte integrante 
descontos de garantia no valor de € 2 291,60 a favor do município.--------------------------------------- 
  - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva conta final, de acordo 
com a informação dos Serviços.-------------------------------------------------------------------------------- 
 REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS 202 – 2, 518, 
530 e – 530-2:- dos Serviços a apresentar o auto de receção provisória referente à obra em epígrafe, 
adjudicada à empresa Duque & Duque, Ldª.-------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto de receção 
provisório.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CENTRO DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS : - dos 
Serviços a apresentar o auto de receção provisória respeitante à obra em epígrafe, adjudicada à 
empresa Agostinho Malheiro Coelho, Construções, Ldª.----------------------------------------------------- 
 - A presidência informou a Câmara de que a obra está concluída, estando em estudo o 
modelo de utilização, uma vez que o imóvel não está ainda completamente equipado.------------------ 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido auto.---------------------------- 
 ABERTURA DE PROCEDIMENTO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE L 
RODOVIÁRIO (GASOLEO) PARA A FROTA MUNICIPAL:  -  dos Serviços a informar que 
atendendo à necessidade de continuar a garantir o abastecimento de combustíveis à frota de 
máquinas e viaturas municipais enquanto se procede à abertura de procedimento de aquisição de 
gasóleo através de acordo com a agência nacional de compras públicas e se inicie a execução do 
referido contrato, torna-se necessário proceder à aquisição urgente de gasóleo por ajuste direto.------ 
 Assim e com o intuito de se dar inicio ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação 
e de acordo com o solicitado superiormente propõem o seguinte:------------------------------------------ 
 1 – O bem em causa seja adquirido por aquisição de bens, dado o objeto a contratar;---------- 
 2 – O preço base para o procedimento seja fixado em € 60 000,00;------------------------------- 
 3 – Que o prazo máximo para entrega do objeto do contrato, seja até 31.12.2015;-------------- 
 4 – Seja autorizada a abertura de um procedimento concursal por ajuste direto para aquisição 
do gasóleo, nos termos da alinea a) do nº 1 do artº 20 do D.L. nº 18/2008, considerando a celeridade 
processual e o valor estimado para a referida aquisição;------------------------------------------------------ 
 5 – Seja realizado convite à empresa AMF – Petrolima, Ldª por ser uma empresa 
fornecedora deste tipo de bem e por a mesma não ter atingido o limite trienal financeiro e temporal; 
 6 – As seguintes peças do procedimento em anexo, nomeadamente:------------------------------ 
 a) convite circular;---------------------------------------------------------------------------------------- 
 b) caderno de encargos;---------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade:----------------------------------------------------------- 
 1 – Aprovar o projeto de execução e as respetivas peças do procedimento concursal; ---- 
 2 – Autorizar a abertura de procedimento de ajuste direto, nos termos do disposto na 
alínea a) do nº 1 do artº 19º do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------- 
 PROTOCOLO - APOIO À ATIVIDADE DOS BOMBEIROS:  - da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, a solicitar a renovação do 
protocolo de cooperação técnico – financeira, entre esta instituição e a Câmara Municipal, no valor 
de sessenta mil euros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação por um ano do protocolo 
em vigor no valor de 60.000,00 euros anuais, a ser transferido em prestações mensais no valor 
de € 5000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Pela mesma Associação, foi presente, novamente, o pedido para aquisição de uma 
viatura de transporte de doentes, aprovado em reunião de 12.01.2015, solicitando a reapreciação 
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do valor da viatura, tendo em vista o pagamento do Imposto Automóvel no valor de € 8 339,58, a 
legalização no valor de € 350,00 e o IVA no valor de € 8 364,31, alterando assim o valor mensal da 
prestação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 12.01.2015, 
aceitando as razões invocadas, passando assim a conceder um apoio de 36 prestações mensais 
no valor de € 1060,33.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LICENCIAMENTOS:  Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes a:------------------ 
 PROCESSO Nº  380/1998 - ALTERAÇÕES AO LOTEAMENTO DE PARADA: - de 
António Gomes Palhares e outro, a solicitar alterações à operação de loteamento sito em Ribeirinho 
– Parada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Os Serviços da Divisão informam que os elementos aditados respondem satisfatoriamente às 
questões técnicas anteriormente suscitadas, pelo que se poderá iniciar a correspondente discussão 
pública nos termos do disposto no artº 25º do D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro, com alterações 
posteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações.------------------ 
 PROCESSO Nº 1/2015 - ALTERAÇÕES AO LOTEAMENTO DA CARREIRA:  -  de 
Maria do Rosário Pires Alves, a solicitar alteração ao loteamento da Carreira, com a informação 
dos Serviços de que os elementos aditados respondem satisfatoriamente às questões técnicas 
anteriormente suscitadas, nomeadamente no que respeita à adequabilidade da pretensão ao PU, 
importa no entanto, que relativamente ao dimensionamento de espaços verdes e equipamento de 
utilização coletiva  e de estacionamento, a Câmara Municipal quer por força dos motivos invocados, 
quer pelo facto da envolvente já se encontrar servida por este tipo de estruturas admita o seu não 
dimensionamento e em alternativa, que o promotor da operação urbanística fique obrigado ao 
pagamento de uma compensação ao município, em numerário ou espécie em conformidade com o 
disposto no nº 4 do artº 44 do RJUE.---------------------------------------------------------------------------- 
 Mais informam que  face à natureza da operação urbanística e à natureza e especificidade da 
mesma que se proceda, nos termos do artº 22 do RJUE, à correspondente consulta pública.----------- 
 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações.------------------ 
 APROVAÇÃO EM MINUTA:  Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente encerrou a 
reunião eram dezassete horas.------------------------------------------------------------------------------------ 
 Para constar se lavrou a ata que depois de lida em voz alta e aprovada em minuta no final da 
referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 57º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, vai 
ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Davide Canossa Gomes, que a elaborei.--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


