
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 JANEIRO DE 2013 

 Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, pelas dezasseis horas e 

trinta minutos, nesta vila de Arcos de Valdevez, edifício dos Paços do Concelho e sala de 

reuniões do Município, sob a presidência do Doutor Francisco Rodrigues de Araújo, reuniu-se 

a Câmara Municipal, achando-se presentes os senhores Vereadores, Hélder Manuel 

Rodrigues Barros, Olegário Gomes Gonçalves, Júlio Gomes de Abreu Viana, Martinho José 

Pereira de Araújo, José Pedro Machado de Matos Teixeira e Belmira Margarida Torres Reis, 

servindo de secretário, o Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Faustino Gomes 

Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - INFORMAÇÕES: - A Presidência deu 

conhecimento à Câmara dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------- 

- Que já se encontravam oficialmente abertas as inscrições para a nova creche do 

Parque Empresarial de Padreiro), e que foi feita publicidade nos jornais locais a dar conta do 

mesmo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que na próxima 6ª feira reunirá com elementos das Estradas de Portugal porque se 

vai dar início à recuperação da ponte entre Ponte da Barca e a Prova, Arcos de Valdevez, e 

na qual seriam transmitidas as preocupações relativamente à situação das E.N. 101 e 202 e 

das intervenções que se justificam nas mesmas; ----------------------------------------------------------- 

- Que no passado dia 9 foi publicada no Diário da República a reorganização dos 

serviços municipais e o organigrama dos Serviços em vigor, resultantes da aprovação da 

Câmara e da Assembleia Municipal da adequação da estrutura dos serviços, bem como dos 

despachos da Presidência sobre a cessação e manutenção das comissões de serviço dos 

dirigentes municipais, e da criação das subunidades orgânicas, nos limites definidos pela 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que, com base nessa reorganização, procedeu à revogação de todos 

os despachos existentes sobre delegação e subdelegação de competências nos vereadores 

e dirigentes municipais e da distribuição de pelouros, dando agora lugar a novos com a data 

do conhecimento à Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Aprovada, por unanimidade a 

ata da reunião anterior realizada em 17 de dezembro de 2012. ----------------------------------------- 



 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara tomou conhecimento dos saldos 

relativos ao dia nove, do mês corrente, que eram de cento e sessenta e nove mil seiscentos e 

oitenta e seis euros e um cêntimo de operações orçamentais, e de oitocentos mil oitocentos e 

setenta e nove euros e vinte e um cêntimos de operações de tesouraria. ---------------------------- 

- Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

RATIFICAÇÃO: - do Senhor Presidente a informar que despachou no sentido de 

autorizar a transferência da verba de seis mil euros, destinada à ARDAL – Associação 

Regional de Desenvolvimento do Alto Lima, quantia destinada a comparticipar os projetos 

desta Instituição, pelo que submete o mesmo a ratificação do executivo. ---------------------------- 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar. -------------------------------------------- 

- Idem, para a EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima, no valor de quinze 

mil euros, destinada à comparticipação do Município na amortização dos empréstimos 

contratados para as obras de remodelação das suas instalações, pelo que submete o mesmo 

a ratificação do executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar. -------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPRESSÃO E DANÇA CRIATIVA: - dos 

Serviços a informar que no âmbito do ajuste direto respeitante às propostas do procedimento 

em epígrafe, no qual concorreu José Carlos Gonçalves da Silva, no valor global de quatro mil 

novecentos e cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação a José Carlos Gonçalves da 

Silva, pelo valor de quatro mil novecentos e cinquenta euros, pelo que nos termos do nº 2 do 

artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. ----------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADES ARTISTICAS E 

CULTURAIS: - Idem, respeitante à proposta apresentada por José Barbosa da Costa, com o 

valor de cinco mil novecentos e setenta e seis euros. ----------------------------------------------------- 



 

  Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação a José Barbosa da Costa, 

pelo valor de cinco mil novecentos e setenta e seis euros, pelo que nos termos do nº 2 do artº 

125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. ----------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DE CINEMA E SUPORTES 

SIMILARES: - Idem, para a aquisição em epígrafe, e respeitante à proposta de Alberto 

Gomes, no valor de seis mil quatrocentos e quarenta e quatro euros. -------------------------------- 

Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação a Alberto Gomes, pelo valor 

de seis mil quatrocentos e quarenta e quatro euros, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º 

do CCP, dispensa-se a audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. ----------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E APOIO A EVENTOS: - Idem, para a 

aquisição em epígrafe, e respeitante à proposta de Pedro Alberto Lopes Cerqueira, no valor 

de onze mil oitocentos e vinte euros. --------------------------------------------------------------------------- 

Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação a Pedro Alberto Lopes 

Cerqueira, pelo valor de onze mil oitocentos e vinte euros, pelo que nos termos do nº 2 do 

artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------------- 



 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. Mais foi deliberado aprovar a minuta 

do contrato, nos termos do artº 98º do CCP. -------------------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CULTURAL E LEITURA NAS 

ESCOLAS CONCELHIAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS: - Idem, para a 

aquisição em epígrafe, e respeitante à proposta de Carla Marciana do Vale Rios da Rocha, 

no valor de catorze mil cento e sessenta euros. ------------------------------------------------------------- 

Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação a Carla Marciana do Vale 

Rios da Rocha, pelo valor de catorze mil cento e sessenta, pelo que nos termos do nº 2 do 

artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. Mais foi deliberado aprovar a minuta 

do contrato, nos termos do artº 98º do CCP. -------------------------------------------------------------- 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA E ASSESSORIA 

ARTÍSTICA: - Idem, para a aquisição em epígrafe, e respeitante à proposta de António João 

Tavarela Amorim de Queiroz Aguiar, no valor de sete mil e quinhentos euros. --------------------- 

Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à António João Amorim de 

Queiroz Aguiar, pelo valor de sete mil e quinhentos euros, pelo que nos termos do nº 2 do artº 

125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. --------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. ----------------------------------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE FILMES CINEMATOGRÁFICOS 

PARA  EXIBIÇÃO: - Idem, para a aquisição em epígrafe, e respeitante à proposta da firma 

Cinebox, Ldª, no valor de dezoito mil euros. ------------------------------------------------------------------ 



 

Mais informam que tendo em atenção que a proposta apresentada não carece de 

esclarecimentos e, uma vez que reúne as especificações pretendidas para o procedimento, 

estes Serviços propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do Código da Contratação Pública, 

aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicação à firma Cinebox, pelo valor de 

dezoito mil euros, pelo que nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência 

prévia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar ao concorrente e pelo valor 

indicados, de acordo com a presente informação. Mais foi deliberado aprovar a minuta 

do contrato, nos termos do artº 98º do CCP. -------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CENTRO DE MEIOS AÉREOS – 

TRABALHOS DIVERSOS NO EDIFÍCIO OPERACIONAL (ANTIGO EDIFÍCIO DE APOIO 

AO HELIPORTO): - dos Serviços a apresentar o auto de consignação da obra em epígrafe, 

adjudicada à firma Predilethes – Construções, Ldª, pelo valor de treze mil novecentos e 

oitenta e sete euros e quinze cêntimos. ------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto. ---------------------------------- 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS DE GESTÃO - ELABORAÇÃO DE 

CONTEUDOS INFORMATIVOS PARA FUTURO CENTRO DE BIODIVERSIDADE: - dos 

Serviços a solicitar o parecer prévio vinculativo com vista à realização de um contrato de 

aquisição de serviços para a elaboração dos conteúdos em epígrafe. -------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio favorável à 

abertura de procedimento, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------ 

EXPEDIENTE: - da ACAPO – Associação dos Cegos e Ambílopes de Portugal, a 

solicitar o aumento da comparticipação da renda das suas instalações de oitenta e um euros 

e oitenta e três cêntimos para oitenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos. --------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar. -------------------------------------------- 

- do Tribunal de Contas a informar que em sessão de 06.12.2012, foi deliberado 

homologar a verificação interna da conta de gerência deste Município, relativa ao ano de 

2004.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento, bem com 

autorizar o pagamento dos emolumentos devidos. ---------------------------------------------------- 



 

- da XZ – Consultores, SA a apresentar proposta para acompanhamento e melhoria 

do Sistema de Gestão de Qualidade do Município de Arcos de Valdevez, no valor de três mil 

e quinhentos euros, a pagar em quatro prestações de igual valor, trimestralmente, para o ano 

de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar os referidos serviços. ---------- 

- do advogado doutor Manuel Gonçalves a informar que transitou em julgado a 

sentença relativa ao processo em que é autor Pedro Miguel Fernandes Marinho e réu este 

município,  tendo a ação sido julgada totalmente improcedente e tendo o Município sido 

absolvido dos pedidos formulados pelo autor.---------------------------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, 

NO ANO DE 2013: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante ao fornecimento 

em epígrafe, na qual nos termos do artº 147º do já citado Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados no âmbito do concurso público “Controlo da 

Qualidade de Água para Consumo Humano, no ano de 2013, e que findo o prazo 

estabelecido para a audiência prévia dos interessados, o júri do procedimento verificou que 

foi apresentada uma reclamação nos termos do artº 123º do Código dos Contratos Públicos, 

pelo concorrente SUMA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informam que face à análise das razões apontadas na pronúncia apresentada pela 

empresa SUMA, o júri do procedimento mantém o teor do relatório preliminar e a respetiva 

lista de ordenação final dos concorrentes, pelo que propõe a adjudicação à firma IAREN – 

Instituto de Água da Região Norte, pelo valor global de quatro mil setecentos e trinta e sete 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar de acordo com o presente 

relatório. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACIDENTE DE VIAÇÃO – INDEMNIZAÇÃO: - de Patrícia Andreia Costa, em 

representação da sua constituinte Maria Perfeita Cerqueira Araújo, a expôr o seguinte 

relativamente a um acidente ocorrido em 24 de agosto na EN 202 Km40,720 Tabaçô: ---------- 

 - A requerente vem reclamar o pagamento dos prejuízos causados na sua viatura, 

alegando que no dia 24 de agosto de 2012, pelas 11,30 horas, quando o seu filho se 



 

deslocava no veículo de matrícula 81-BO51, propriedade da mesma, na E.N. 202, ao KM 

40,720 em Tabaçô, sofreu um aparatoso acidente, verificando-se inclusive, o capotamento da 

viatura. Refere que se ficou a dever-se a uma tampa de saneamento existente no referido 

local, elevada a cerca de 50 cm do solo e sem sinalização que permitisse a sua visualização, 

e que na sequência do acidente, o veículo sofreu avultados prejuízos, juntando orçamento no 

valor de quatro mil seiscentos e dezasseis euros e quarenta e nove cêntimos. -------------------- 

 A seguradora do Município comunicou que, após as diligências efetuadas, 

concluíram que o condutor da viatura de matrícula 81-BO51, ao fazer a curva, perdeu o 

controle do veículo, despistou-se e foi embater na tampa de saneamento existente na berma 

da estrada. Mais apuram que a haver responsabilidade pelo estado da via, ela estaria 

entregue à empresa EP- Estradas de Portugal e não ao nosso município, declinando, de 

acordo com as razões expressas, as responsabilidades pelos danos reclamados.----------------- 

 Resulta, assim, que a tampa de saneamento existente no local não foi causa de 

acidente, porquanto analisada a dinâmica do sinistro se verifica que o veículo já se 

encontrava em derrapagem e despiste e fora do controlo do seu condutor quando se deu o 

embate na tampa de saneamento existente na berma. ---------------------------------------------------- 

 Pelo exposto, conclui-se que o acidente ficou a dever-se a circunstâncias alheias ao 

Município não se mostrando, desta forma, provados os requisitos de culpa e de ilicitude 

essenciais para determinar a responsabilidade extracontratual das entidades públicas por 

danos emergentes de facto ilícito, pelo que, são de parecer de indeferir o requerido. ---------- 

 - A Câmara deliberou, indeferir o presente pedido indemnizatório, uma vez que 

transferiu a sua responsabilidade civil para a Companhia de Seguros AXA, a qual 

remeteu informação declinando responsabilidade do Município pelos danos causados.  

AUXÍLIOS ECONÓMICOS: - dos Serviços a apresentar o mapa de contas para 

atribuição de auxílios económicos e material escolar, para os alunos do 1º ciclo a 

frequentarem as escolas do Agrupamento de Escolas de Valdevez e a EB de Távora Santa 

Maria, referente ao ano letivo 2012/2013. --------------------------------------------------------------------- 

 Mais informam que a atribuição de subsídios está conforme o despacho 11886- 

A/2012 e respetivas listas das escolas com os devidos escalões atribuídos aos alunos 

escalão A e B.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos de 

apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICENCIAMENTOS: - Foram presentes os seguintes pedidos respeitantes a: ---------- 

 PROCESSO Nº 13/2011 – DESTAQUE DA PARCELA – AGUIÃ: - de Maria Clara 

Fernandes de Araújo Pedreira, residente em Penedinhos – Aguiã, a solicitar o destaque da 

parcela de terreno, com a área de 687m2 a desanexar do prédio com a área total de 1670m2 

do prédio sito no lugar de S. Martinho, freguesia de Aguiã. ---------------------------------------------- 

Os Serviços informam que tendo por base o disposto no n.º4 e seguintes do art.º6.º 

do RJUE, verifica-se, que os elementos escritos (certidão da conservatória do registo predial) 

e desenhados que instruem a pretensão definem que o prédio objeto de análise, na estrema 

nascente confronta com caminho público. Situação que se mantém, depois do prédio ser 

objeto de "fracionamento, ou seja, as parcelas sobrante e a destacar, continuam a confrontar 

na estrema nascente com caminho público. Se considerarmos também que ao nível do PDM 

o prédio integra o Solo Urbano - Área de Expansão Urbana do Aglomerado Estruturante, 

então, em conformidade com o art.º6 do RJUE, estariam reunidas as condições para o 

deferimento do ato de destaque requerido.-------------------------------------------------------------------- 

  Não obstante, importa referir que, o arruamento descrito e representado graficamente 

como caminho público, não têm condições de utilização nem características que o 

qualifiquem como tal, comprometendo por isso, a viabilização de qualquer operação 

urbanística que à posteriori se pretenda vir a viabilizar. Tal facto, para além de constatado in-

loco é também percetível através da visualização do ortofotomapa anexo à presente 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Neste sentido, a condição a que se reporta o n.º4 do art.º6.º do RJUE poderá não 

estar garantida, e por conseguinte, a pretensão não reunir condições para obter o respetivo 

deferimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Os Serviços da Divisão informam que considerando a informação dos serviços e 

atendendo às características do arruamento público que confronta com a parcela de terreno, 

entendem que a certidão de destaque pode ser emitida desde que para além da fixação do 

ónus do não fracionamento, através do novo destaque, na área correspondente ao prédio 

originário, por um período de 10 anos, seja salvaguardado que a viabilidade de eventuais 



 

operações urbanísticas nas parcelas de terreno, fica dependente da avaliação do impacto 

das edificações em causa, nas infra- estruturas ou serviços gerais existentes, para efeitos do 

disposto na al.b) n.º 2 e n.º 5 do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

suas alterações.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o referido destaque, de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 

PROCESSO Nº 281/2003 – RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO – CENTRO 

RESIDENCIAL DE FORMAÇÃO EMPRESARIAL – GIELA: - da ANJE – Associação 

Nacional de Jovens Empresários, a apresentar exposição relativa ao cumprimento do 

condicionalismo imposto em deliberação de 22.11.2011. ------------------------------------------------- 

Os Serviços da Divisão informam que na sequência do indeferimento de pedido de 

prorrogação de prazo para dar cumprimento ao condicionalismo imposto em deliberação 

camarária de 22 de novembro de 2011 (apresentação, no prazo de 30 dias, do parecer do 

IGESPAR sobre a componente arqueológica), vem o requerente juntar cópia da ata da 

reunião que ao que tudo indica ocorreu na Direção Regional de Cultura do Norte, no passado 

dia 20 de dezembro (o documento não está assinado pelos intervenientes). ------------------------ 

De salientar que na referida reunião não foram fixados ou assumidos quaisquer 

prazos para a entrega do dossier e emissão de parecer por parte da DRCN, pelo que não há 

qualquer previsão para a sua conclusão. ---------------------------------------------------------------------- 

Assim entendo que se mantém os pressupostos que deram origem ao indeferimento 

do prazo, devendo o projeto de indeferimento ser convertido em definitivo, bem como do 

projeto de arquitetura, por inobservância da condição imposta (CM). --------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, converter em definitivo o seu projeto 

de decisão de indeferimento do pedido de prorrogação do prazo requerido, bem como 

do projeto de arquitetura, por inobservância da condição imposta pela Câmara 

Municipal, fixando prazo para o exercer. ------------------------------------------------------------------- 

 CEMITÉRIO MUNICIPAL – ABANDONO DE JAZIGOS OU SEPULTURAS: - dos 

Serviços a informar que na sequência do edital respeitante ao abandono de alguns jazigos e 

de sepulturas no cemitério municipal, o qual foi publicado nos dois jornais locais em 4 e 11 de 



 

outubro de 2012, expirou o prazo (60 dias) para os concessionários dos espaços em estado 

de abandono se pronunciarem. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Nesse período só se pronunciou um pertenço herdeiro do espaço nº 181 (jazigo),  

 Bernardo da Gama Lobo Xavier, que se comprometeu a zelar pelo referido jazigo e a 

apresentar o pedido de averbamento para o nome dos atuais herdeiros. ---------------------------- 

  Os Serviços da Divisão informam que em conformidade com o estabelecido no artigo 

48º do Regulamento do Cemitério Municipal, relativamente aos jazigos e sepulturas, cujos 

concessionários ou seus representantes não fizeram cessar a situação de abandono, poderá 

a Câmara Municipal, nos termos do nº 1 do artigo 48º do referido Regulamento, deliberar 

sobre a prescrição do jazigo ou sepultura, declarando-se caduca a concessão, à qual será 

dada a publicidade referida no artigo 47º. --------------------------------------------------------------------- 

  Nos termos do disposto no nº 2 do referido artigo 48º a declaração de caducidade 

importa a apropriação pela Câmara Municipal do jazigo ou sepultura em situação de 

abandono. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------- 

 1 – Declarar a prescrição dos jazigos ou sepulturas, e a caducidade do direito à 

concessão outorgada, nos termos do disposto no artigo 48º do Regulamento do 

Cemitério, devendo dar-se publicidade da mesma nos termos do artigo 47º do mesmo 

Regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 – Autorizar a abertura de procedimento adequado tendo em vista a concessão 

das sepulturas e jazigos abandonados e ora objeto de apropriação pela Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÕES EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO: - do Senhor Presidente a dar 

conhecimento que despachou no sentido de nomear em regime de substituição o Técnico 

Superior Engº Luís Manuel Figueiredo Duarte Macedo, no cargo de Chefe de Divisão de 

Ambiente e Serviços de Gestão, a produzir efeitos imediatos. ------------------------------------------ 

 - Despachou, igualmente, a cessação da comissão de serviço do Técnico Superior 

Nuno Miguel de Sousa Ribeiro Soares, da Divisão Sociocultural, considerando que esta 

divisão foi agregada com a Divisão de Educação e Ação Social, dando origem a uma nova 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural aprovada em Assembleia Municipal de 27 de 



 

dezembro de 2012, bem como a nomear o mesmo em regime de substituição na referida 

Divisão de Educação e Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Deu conhecimento, igualmente, na sequência da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto 

que impõe que as Câmaras Municipais promovam a adequação das suas estruturas 

orgânicas, do despacho, na qual revoga os seus despachos de 2 de novembro de 2009 

sobre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - delegação e subdelegação de competências nos Vereadores Municipais, bem como 

o despacho daquela mesma data, sobre a proposta de distribuição de pelouros naqueles 

vereadores; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - de delegação de competências nos Chefes de Divisão Administrativa e Financeira, 

Divisão , Divisão dos Serviços Técnicos de Obras, Divisão de Ambiente e Divisão de 

desenvolvimento Económico e Urbanismo e; ----------------------------------------------------------------- 

 - Revogar o despacho de 18 de janeiro de 2012 sobre a alteração ao funcionamento 

da Divisão de Obras Municipais e Conservação do Património; ---------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------- 

 ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXIVEL DO MUNICIPIO DE ARCOS 

DE VALDEVEZ: - Pelo senhor Presidente foi apresentada a proposta de alteração na 

estrutura orgânica flexível do Município que se traduz na passagem do Serviços de 

Documentação e Arquivo Municipal da Divisão Administrativa e Financeira para a Divisão de 

Desenvolvimento Sóciocultural, bem como as correspondentes alterações no respetivo 

regulamento da organização e estrutura dos serviços, do organigrama e do despacho de 

criação das subunidades orgânicas. ---------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar presente proposta de 

alteração, bem como remeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação 

daquele órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – AMPLIAÇÃO BENEFICIAÇÃO DA REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FREGUESIAS DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO 

(LUGARES DE CERCA E GEREI) E SÁ (LUGARES DE NOGUEIRA, FETEIRINHA, VALE E 

TESO): - Presente o relatório final respeitante à obra em epígrafe, na qual findo o prazo 



 

concedido, para audiência, verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou qualquer 

reclamação ou pedido de esclarecimento à proposta de adjudicação. -------------------------------- 

 Assim, e nos termos do artº 148º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, o júri do procedimento deliberou manter o teor do relatório 

preliminar e propôr a adjudicação à empresa Martins Prestige II – Construções, Ldª, pelo 

valor de noventa e três mil novecentos e quarenta e nove euros e dois cêntimos, mais IVA. --- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe, ao 

concorrente e pelo valor indicado, de acordo com o presente relatório do Júri. ------------ 

Mais foi deliberado aprovar a respetiva minuta do contrato, nos termos do 

disposto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------- 

- Idem, respeitante à obra de “ Ampliação Requalificação do Parque Empresarial 

das Mogueiras – Arruamentos e Infraestruturas – Reformulação da E.N. 202”, propondo 

a adjudicação à empresa Martins & Filhos, SA, pelo valor de trezentos e quatro mil seiscentos 

e cinquenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos, mais IVA. --------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada em epígrafe, ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com o presente relatório do Júri. ----------- 

BLOCO XLIV – ALARGAMENTO DO CAMINHO DA IGREJA VELHA (CABINE) AO 

CALVÁRIO – ARCOS (SÃO PAIO): - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária 

da obra em epígrafe, solicita a liberação da caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 

de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A obra foi rececionada em 29.07.2010; ------------------------------------------------------------- 

 O prazo da garantia termina em 29.07.2015; ------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de doze mil trezentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efetuados quaisquer retenções para 

reforço da garantia, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 08.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. --- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012 de 22 de 

agosto, pode ser autorizada a liberação de 60% da caução. --------------------------------------------- 



 

 Assim, sugerem a homologação do respetivo auto e a liberação da caução. ------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto de vistoria 

e autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --- 

   BLOCO XLIV – CAMINHO DE ACESSO Á VARZEA A PARTIR DA BARRAGEM – 

SOAJO”: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da obra em epígrafe, solicita 

a liberação da caução, nos termos do D.L. nº 190/2012, de 22 de agosto. -------------------------- 

  A obra foi rececionada em 28.07.2010; ------------------------------------------------------------- 

 O prazo da garantia termina em 28.07.2015; ------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de treze mil quatrocentos e setenta e nove euros e oitenta e um cêntimos. ------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efetuados quaisquer retenções para 

reforço da garantia, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 08.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. --- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012 de 22 de 

agosto, pode ser autorizada a liberação de 60% da caução. --------------------------------------------- 

 Assim, sugerem que a homologação do respetivo auto e a liberação da caução. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto de vistoria 

e autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --- 

- Idem, respeitante à obra de “ BLOCO XLII – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

DO CAMINHO DE CAMPOS Á LAGOA – PROZELO”: -------------------------------------------------- 

  A obra foi rececionada provisoriamente em 29.07.2010; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia termina em 29.07.2015; ------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de doze mil oitocentos e cinquenta e três euros e oitenta e um cêntimos. --------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efetuados quaisquer retenções para 

reforço da garantia, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. --- 

 Da vistoria realizada, concluem que não obstante a obra apresentar deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, as mesmas consideram-se pouco relevantes, não justificam 



 

a não liberação da caução, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012 de 22 de 

agosto, pode ser autorizada a liberação de 60% da caução. --------------------------------------------- 

 Assim, sugerem que a homologação do respetivo auto e a liberação da caução. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto de vistoria 

e autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --- 

- Idem, respeitante à obra de “ REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – CAMINHO DA IGREJA – JOLDA (MADALENA):  

 A obra foi rececionada provisoriamente em 23.04.2009; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia termina em 23.04.2014; ------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de nove mil duzentos e noventa e seis euros e cinquenta cêntimos. ---------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efetuados quaisquer retenções para 

reforço da garantia, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. --- 

 Da vistoria realizada, conclui-se que a obra não apresenta deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, pelo que nos termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012 de 22 de 

agosto, pode ser autorizada a liberação de 75% da caução. --------------------------------------------- 

 Assim, sugerem que a homologação do respetivo auto e a liberação da caução. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto de vistoria 

e autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --- 

- Idem, respeitante à obra de “ BLOCO XLIV – CAMINHO DE LIGAÇÃO DE 

CARVALHO A SÃO VICENTE – RIO FRIO”: ---------------------------------------------------------------- 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 28.07.2010; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia termina em 28.07.2015; ------------------------------------------------------ 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no valor 

de dezoito mil duzentos e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos. ------------------------------- 

 Relativamente à presente empreitada não foram efetuados quaisquer retenções para 

reforço da garantia, pelo que nenhuma restituição é devida ao empreiteiro. ------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 07.01.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto. --- 



 

 Da vistoria realizada, conclui-se que não obstante a obra apresentar deficiências da 

responsabilidade do empreiteiro, as mesmas consideram-se pouco relevantes, pelo que nos 

termos do artº 3º do D.L. nº 190/2012 de 22 de agosto, pode ser autorizada a liberação de 

60% da caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Assim, sugerem que a homologação do respetivo auto e a liberação da caução. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto de vistoria 

e autorizar a liberação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --- 

EMPREITADA DE MUROS, DRENAGENS E OBRAS ACESSÓRIAS EM 

CAMINHOS DE VÁRIAS FREGUESIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTERIORMENTE 

ENVIADO: - dos Serviços a informar que o empreiteiro adjudicatário da obra em epígrafe, a 

apresentar o plano de trabalhos ajustado ao plano final de consignação e o correspondente 

plano de pagamentos, pelo que consideram não haver inconveniente na sua aprovação. ------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar, de acordo com a presente 

informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DA 

GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a apresentar o projeto de execução para a 

execução da empreitada “Requalificação do Posto Territorial da GNR de Arcos de Valdevez”, 

com o intuito de se dar inicio ao procedimento concursal tendente à sua adjudicação. O 

conjunto construído é constituído pelo Posto da GNR, duas moradias T3 idênticas, um canil, 

uma área pavimentada onde se desenvolve a parada, um campo de jogos e uma área 

ajardinada, tudo integrado num terreno murado, completamente envolvido por arruamentos 

urbanos, que o separam dos edifícios envolventes. -------------------------------------------------------- 

 Assim propõem o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a especidade 

dos trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 – Que seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por concurso 

público para a adjudicação da referida obra; ----------------------------------------------------------------- 

 3 – O valor base para a presente empreitada seja fixado em um milhão oitocentos e 

cinquenta mil euros; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4 – O prazo contratual seja fixado em trezentos e sessenta e cinco dias; ----------------- 



 

 5 – De acordo com o definido na alínea b) do artº 19º do D.L. nº 18/2008, de 29 de 

janeiro, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o concurso 

público, sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------------------ 

 6 – O critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e pesos: --------------------------------------------------------------- 

 - Preço global mais baixo (60%); ---------------------------------------------------------------------- 

 - Valia Técnica (40%). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 – Aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------- 

  a) Anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  b) Programa de Procedimento; ----------------------------------------------------------------------- 

  c) Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------------------------- 

  d) Projeto de Execução; -------------------------------------------------------------------------------- 

 8 – De acordo com o estipulado no nº 11 do artº 67º do CCP, o júri responsável pela 

condução dos procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Efetivos: Jorge Humberto Amorim, Maria Clara Rodrigues Amorim e Faustino Soares;  

 Suplentes: Maria Isabel Pereira Dantas e Manuel Gaspar Cerqueira; ---------------------- 

 9 – Que, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas 

no júri todas as competências, com exepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. ----------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------- 

 1 – Aprovar o projeto de execução da empreitada; ------------------------------------------ 

 2 - Aprovar as peças do procedimento de contratação púbica; ------------------------- 

 3 – Autorizar a abertura do procedimento do concurso público tendo em vista a 

adjudicação da empreitada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 – Designar o júri do respetivo procedimento, bem como delegar as 

competências no mesmo, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------- 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA ARQUIVO 

MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ – ACERVO HISTÓRICO: - dos Serviços a 

apresentar o projeto de execução para a execução da empreitada “ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL EMPREITADA – ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE 



 

VALDEVEZ – ACERVO HISTÓRICO”, com o intuito de se dar inicio ao procedimento 

concursal tendente à sua adjudicação. ------------------------------------------------------------------------- 

 Pretende-se a reconstrução e alteração funcional de dois edifícios localizados na Rua 

da Valeta de Cima, para instalação do acervo histórico, em complemento ao arquivo 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim propõem o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a especidade 

dos trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 – Que seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por concurso 

público para a adjudicação da referida obra; ----------------------------------------------------------------- 

 3 – O valor base para a presente empreitada seja fixado em trezentos e quarenta e 

dois mil duzentos e cinquenta euros; --------------------------------------------------------------------------- 

 4 – O prazo contratual seja fixado em 120 dias; -------------------------------------------------- 

 5 – De acordo com o definido na alínea b) do artº 19º do D.L. nº 18/2008, de 29 de 

janeiro, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o concurso 

público, sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------------------ 

 6 – O critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e pesos: --------------------------------------------------------------- 

 - Preço global mais baixo (60%); ---------------------------------------------------------------------- 

 - Valia Técnica (40%); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 – Aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------- 

  a) Anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  b) Programa de Procedimento; ----------------------------------------------------------------------- 

  c) Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------------------------- 

  d) Projeto de Execução; -------------------------------------------------------------------------------- 

 8 – De acordo com o estipulado no nº 11 do artº 67º do CCP, o júri responsável pela 

condução dos procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Efetivos: Ana Maria Esteves, Jorge Humberto Amorim e Manuel Gaspar Cerqueira; -- 

 Suplentes: Maria Isabel Pereira Dantas e Faustino Soares; ----------------------------------- 



 

 9 – Que, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas 

no júri todas as competências, com exepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. ----------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------- 

 1 – Aprovar o projeto de execução da empreitada; ------------------------------------------ 

 2 - Aprovar as peças do procedimento de contratação púbica; ------------------------- 

 3 – Autorizar a abertura do procedimento do concurso público tendo em vista a 

adjudicação da empreitada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 – Designar o júri do respetivo procedimento, bem como delegar as 

competências no mesmo, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------- 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – EMPREITADA EXPANSÃO DA 

REDE DE ECOVIAS DA CIM ALTO MINHO – ARCOS DE VALDEVEZ: - dos Serviços a 

apresentar o projeto de execução para a execução da empreitada “ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL EMPREITADA – EXPANSÃO DA REDE DE ECOVIAS DA 

CIM ALTO MINHO”, com o intuito de se dar inicio ao procedimento concursal tendente à sua 

adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pretende-se não só a implementação de um corredor ciclável e pedonal que permita 

a interpretação cultural da paisagem existente, mas também a salvaguarda das margens dos 

rios Vez e Lima, oferecendo condições para o seu uso em completo respeito pelo meio 

ambiente, devolvendo aos habitantes do concelho este espaço de qualidade inigualável. ------ 

 Assim propõem o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

 1 – Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a especidade 

dos trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 – Que seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por concurso 

publico para a adjudicação da referida obra; ----------------------------------------------------------------- 

 3 – O valor base para a presente empreitada seja fixado em trezentos e quarenta e 

dois mil e quinhentos euros; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 4 – O prazo contratual seja fixado em 245 dias; -------------------------------------------------- 

 5 – De acordo com o definido na alínea b) do artº 19º do D.L. nº 18/2008, de 29 de 

janeiro, que aprova o CCP, seja adotado como procedimento prévio à contratação o concurso 

público, sem publicação no JOUE; ------------------------------------------------------------------------------ 



 

 6 – O critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e pesos: --------------------------------------------------------------- 

 - Preço global mais baixo (40%); ---------------------------------------------------------------------- 

 - Valia Técnica (60%); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 – Aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: ------------------- 

  a) Anúncio; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  b) Programa de Procedimento; ----------------------------------------------------------------------- 

  c) Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------------------------- 

  d) Projeto de Execução; -------------------------------------------------------------------------------- 

 8 – De acordo com o estipulado no nº 11 do artº 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: Carla Susana Gomes Araújo e Faustino Soares; ---------------------------------- 

 9 – Que, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 109º do CCP, sejam delegadas 

no júri todas as competências, com exepção do disposto no nº 2 do artº 69º do CCP. ----------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------- 

 1 – Aprovar o projeto de execução da empreitada; ------------------------------------------ 

 2 - Aprovar as peças do procedimento de contratação púbica; ------------------------- 

 3 – Autorizar a abertura do procedimento do concurso público tendo em vista a 

adjudicação da empreitada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 – Designar o júri do respetivo procedimento, bem como delegar as 

competências no mesmo, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------- 

EXPEDIENTE: - da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Arcos de Valdevez, a apresentar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2013, 

aprovado em Assembleia Geral de 28 de dezembro de 2012. ------------------------------------------- 

 - Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ 

- da Direção Geral de Agricultura, a solicitar o parecer relativamente à exploração 

pecuária  a levar a efeito por Felícia Irene Sarramalho Cerqueira.-------------------------------------- 



 

 Os Serviços da Divisão informam que em reunião camarária de 12 de novembro de 

2012, a Câmara Municipal deliberou aprovar os projetos globais relativos aos perímetros 

pecuários definidos no Regulamento do Plano Diretor Municipal, nos termos do nº 5 do artº 

32º do referido regulamento, por forma a garantir o afastamento mínimo não inferior a 10 

metros contados da periferia das instalações à extrema da parcela de terreno e vias de 

comunicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Relativamente ao processo LE_ACE – 26/2010, em nome de Felícia Irene 

Sarramalho Cerqueira Petada, a pretensão enquadra-se em área protegida do PNPG – 

Espaço Florestal Silvo – Pastoril e Perímetro Pecuário, tendo o parecer favorável do ICBM, 

pelo que entendem que a pretensão se enquadra no RPDM, devendo a operação urbanística 

obedecer aos pareceres das entidades externas e de demais regras regulamentares. ----------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder parecer favorável 

relativamente ao referido projeto, de acordo com a informação dos Serviços. -------------- 

- da Direção – Regional da Economia do Norte,  a solicitar no prazo de 10 dias o 

parecer relativamente ao licenciamento de pedreira não titulada por licença na freguesia de 

Gondoriz, deste concelho.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a informação desfavorável 

comunicada pela Presidência àquela Direção Regional, uma vez que a 

ocupação/atividade que se pretende licenciar não se enquadra no Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez e nas disposições do Decreto-Lei nº 

327/90, de 22 de outubro e suas alterações. -------------------------------------------------------------- 

- da empresa Capiarcos – Carpintaria, Sociedade Unipessoal, Ldª, a solicitar 

ampliação da área de implantação do pavilhão industrial, sito no Lote A1 do Parque 

Empresarial das Mogueiras, freguesia de Tabaçô, deste concelho, bem como a inclusão de 

uma pala suspensa na fachada lateral direita para proteção dos efeitos climáticos. --------------- 

 Os Serviços informam que a pretensão não se conforma com o loteamento em vigor 

(2º Loteamento do Parque Empresarial das Mogueiras – RCM de 29 de março de 2011 – 1ª 

alteração). Por isso, não obstante a Câmara já ter apreciado a pretensão a sua viabilidade 

carece de prévia alteração ao 2º Loteamento do Parque Empresarial de Mogueiras (2ª 

alteração). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 Os Serviços da Divisão informam que o pedido deverá ser submetido à apreciação 

da Câmara, com vista a ser dada autorização para iniciar o procedimento de alteração à 

operação do Loteamento – 2ª alteração, prevendo a ampliação da área de implantação do 

Lote A1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que a 

viabilização da pretensão carece de prévia alteração ao 2º Loteamento do Parque 

Empresarial de Mogueiras, tendo dado indicações aos Serviços para darem início ao 

respetivo procedimento em conformidade. --------------------------------------------------------------- 

- de Maria Cristina da Rocha Barreiro Amorim, a solicitar informação para o 

licenciamento de um estábulo de acordo com a alínea a) do nº 1 do artº 110 do RJUE, a levar 

a efeito na freguesia de Gondoriz.-------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços de Divisão informam o seguinte relativamente ao licenciamento de um 

estábulo, processo nº LE_ACE _ 5/2012, vindo agora a titular do processo, para efeitos de 

instrução junto do Ministério da Agricultura, informação sobre o enquadramento da operação 

nos instrumentos de gestão territorial. -------------------------------------------------------------------------- 

 Assim sobre o presente pedido e para efeitos do nº 2 do artº 33º do D-L nº 214/2008, 

de 10 de novembro, a parcela de terreno onde a requerente pretende instalar o estábulo, 

encontra-se classificado em espaço florestal silvo – pastoril enquadrável no nº 4 do artº 32º 

conjugado com a alínea f) do nº 2 do artº 28º do RPDM, sendo a operação urbanística viável 

desde que se conforme com as demais regras regulamentares aplicáveis. -------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir informação favorável, de acordo 

com a presente informação dos Serviços. ----------------------------------------------------------------- 

ALIENAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS EM ESTADO INOPERACIONAL – AUTO 

DE ARREMATAÇÃO: - Presente o auto de arrematação respeitante à arrematação em hasta 

pública de viaturas municipais em estado inoperacional, tendo-se verificado que apenas 

apresentou proposta o único concorrente, a firma José Manuel & Lima, Ldª de Jolda 

(Madalena), apresentando apenas uma proposta de preço para a viatura Land Rover, pelo 

valor de mil e cem euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A comissão deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta, e propor a adjudicação à 

firma José Manuel & Lima, Ldª, com sede em Penelas, Jolda (Madalena) pelo preço de mil e 



 

cem euros, mais IVA a 23% dado tratar-se de um bem afeto a uma atividade sujeita àquele 

imposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o presente auto, bem como 

adjudicar a venda da viatura Land Rover ao concorrente e pelo valor indicados. ---------- 

Mais foi deliberado autorizar a abertura de um novo procedimento de hasta 

pública, por licitação verbal para a alienação das viaturas que não tiveram qualquer 

licitação, bem como aprovar os respetivos programa de procedimento e caderno de 

encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALIENAÇÃO DE UMA VIATURA PESADA DE PASSAGEIROS (AUTOCARRO 

MUNICIPAL) – AUTO DE ARREMATAÇÃO: - Presente o auto de arrematação respeitante à 

hasta pública para alienação de uma viatura pesada de passageiros (autocarro municipal), 

tendo-se verificado que não foi apresentada qualquer proposta, pelo que se considera 

deserto o procedimento de hasta pública. --------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto presente. ---------------- 

Mais foi deliberado autorizar a abertura de um novo procedimento de hasta 

pública, por licitação verbal para a alienação da referida viatura, bem como aprovar os 

respetivos programas de procedimento e caderno de encargos. --------------------------------- 

PAGAMENTO DE COIMA: - dos Serviços a solicitar que este Município autorize o 

pagamento das coimas que foram aplicadas ao funcionário Filipe José da Cunha Fernandes, 

por falta de habilitação de condução de trator, no valor de quinhentos euros, bem como de 

trinta euros, por falta de documentos. -------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento, uma vez que o 

trabalhador em causa agia no desempenho de ordens transmitidas pelos seus 

superiores hierárquicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado autorizar a inscrição numa escola de condução, e 

correspondente pagamento, dos trabalhadores que se considere necessário conduzir 

este tipo de viaturas, para a obtenção da necessária carta de condução. --------------------- 

REABILITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS – 

MUROS DRENAGENS E OBRAS ACESSÓRIAS EM CAMINHOS DE VÁRIAS 



 

FREGUESIAS: - dos Serviços a apresentar o auto de recepção provisória da obra em 

epígrafe, adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª. ---------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de recepção provisória.  

APROVAÇÃO EM MINUTA: - Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente 

encerrou a reunião eram dezoito horas e quarenta minutos. Para constar se lavrou a presente 

ata que depois de lida em voz alta e aprovada em minuta, e por unanimidade, no final da 

referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, vai ser 

assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim Faustino Gomes Soares, que a 

elaborei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


