
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 JANEIRO DE 2013 

  Aos vinte e oito 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: - Foi assinado o protocolo celebrado entre o 

Exército Português e o Município de Arcos de Valdevez, tendo por objetivo a divulgação da 

prestação de serviço militar em RV/RC, bem como a prestação de esclarecimentos e 

cooperação relativa a assuntos de natureza militar, tendo as partes sido representadas, 

respetivamente, pelo Major-General António José Marques Tavares, Diretor de Obtenção de 

Recursos Humanos do Exército, e pelo Presidente da Câmara Dr. Francisco Rodrigues de 

Araújo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A Presidência deu conhecimento à Câmara dos seguintes factos: -------------------------- 

 - Que no dia 31 de janeiro se iria realizar na Casa das Artes, o V Seminário “ Alto 

Minho: Desafio 2020” -  “Uma Região resiliente: Como tornar a região mais resiliente, 

sustentável e inclusiva”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Que tinha agendado para o dia 7 de fevereiro uma reunião com o Diretor – Geral de 

Infraestruturas e Equipamentos do MAI, destinada a tratar de questões relativas a 

requalificação do quartel da G.N.R. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Ainda no período antes da ordem do dia a Câmara recebeu o grupo de cantares das 

Janeiras da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Oliveira, que realizou uma breve 

mas apreciada atuação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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 vinte e três, do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e vinte mil 



 

setecentos e noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos de operações orçamentais, e 

de setecentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e sete euros e oitenta e cinco 

cêntimos de operações de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLO: - Presente o protocolo de cedência do imóvel onde funcionou a 

escola básica de Souto da Lama, na freguesia de São Jorge celebrado com a Freguesia de 

São Jorge e associações sociais e culturais da freguesia, em regime de comodato, e pelo 

prazo de um ano, renovável por iguais períodos, para efeitos de aprovação. ----------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo protocolo. ------------ 

 - Idem, com a Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, prevendo a transferência 

da verba de dezassete mil duzentos e cinquenta euros, destinada a financiar a “Aquisição de 

Instrumentos Musicais”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo protocolo, 

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a Freguesia de Padreiro (Salvador), prevendo a transferência da 

verba de quarenta e dois mil euros, destinada a financiar as obras de “ Requalificação do 

Caminho de Varziela”; “Requalificação do Caminho de Alvar” e “Requalificação de Curva na 

Estrada do Lameiro”, cujo valor de adjudicação é de cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e 

dois euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo protocolo, 

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com a freguesia de Grade, prevendo a transferência da verba de vinte e 

cinco mil novecentos e noventa euros, cujo valor de adjudicação é de trinta e dois mil 

quatrocentos e oitenta e sete euros e oitenta cêntimos. --------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo protocolo, 

seguindo-se a respetiva assinatura. ------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – RELATÓRIO FINAL DE AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à empreitada em epígrafe, 



 

na qual findo o prazo concedido, cinco dias úteis, 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 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, o júri do procedimento, delibera por unanimidade, 

manter o teor do relatório preliminar e propor a adjudicação à empresa JSJN, Ldª pelo valor 

de sete mil e trinta euros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

dos Serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM CALÇADA E MUROS EM DIVERSAS 

FREGUESIAS: - dos Serviços a apresentar o relatório respeitante à execução em epígrafe, 

tendo-se verificado que apresentou proposta a firma Avelino da Cunha Pereira & Filhos, Ldª, 

no valor de vinte e um mil e quinhentos euros, mais IVA. ------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que tendo em consideração 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 

Avelino da Cunha Pereira & Filhos, Ldª, pelo valor de vinte e um mil e quinhentos euros a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP, dispensa-se a audiência prévia. ------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida adjudicação pelo 

valor indicado, de acordo com a informação dos Serviços. ----------------------------------------- 

EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO LUGAR DE ÁGUA LEVADA 

(RESERVATÓRIO DE MORILHÕES) EM PAÇÔ: - dos Serviços a informar que a empresa 

adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. 

nº 190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 07.07.2010; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 07.07.2015; ------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro – caução no valor 

de dois mil e vinte e nove euros e trinta cêntimos. ---------------------------------------------------------- 



 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 14.01.2013.---------------------------------------------------- 

 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, sugere-se a homologação do auto e liberação da caução. --------------------------- 

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

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

EMPREITADA – BLOCO XXXIX – PAVIMENTAÇÃO DO AVELAR Á LOMBADINHA 

– GONDORIZ – 3ª FASE – RETIFICAÇÃO DO CAMINHO CENTRAL DA LOMBADINHA – 

GONDORIZ: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em 

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

 A obra foi rececionada provisoriamente em 08.04.2009; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 08.04.2014; ------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro – caução no valor 

de mil quatrocentos e setenta e dois euros e setenta e três cêntimos; -------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 15.01.2012.---------------------------------------------------- 

 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, sugere-se a homologação do auto e liberação da caução. --------------------------- 

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

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

EMPREITADA – BLOCO XXXVII – PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA 

LAVANDEIRA À SENRA – SÃO JORGE: - dos Serviços a informar que a empresa 



 

adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a liberação de caução, nos termos do D.L. 

nº 190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 20.04.2009; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 20.04.2014; ------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro – caução no valor 

de três mil seiscentos e doze euros e cinquenta e dois cêntimos três mil seiscentos e doze 

euros e cinquenta e dois cêntimos; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 14.01.2013.---------------------------------------------------- 

 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, sugere-se a homologação do auto e liberação da caução. --------------------------- 

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

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

EMPREITADA DO PARQUE EMPRESARIAL DE TABAÇÔ – PAVIMENTAÇÃO DE 

PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS NOS ARRUAMENTOS A E B – 4ª FASE: - dos 

Serviços a informar que a empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, solicita a 

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

 A obra foi rececionada provisoriamente em 26.02.2009; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 20.02.2014; ------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro – caução no valor 

de mil setecentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos; -------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 15.01.2013.---------------------------------------------------- 



 

 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, sugere-se a homologação do auto e liberação da caução. --------------------------- 

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

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

  EMPREITADA PORTAS DO MEZIO – CENTRO DE INFORMAÇÃO – REFORÇO 

ÀS FUNDAÇÕES E DRENAGENS: - dos Serviços a informar que a empresa adjudicatária 

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

de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A obra foi rececionada provisoriamente em 14.01.2013; --------------------------------------- 

 O prazo da garantia da obra termina em 09.11.2012; ------------------------------------------- 

 Foi prestada caução aquando da adjudicação da obra por seguro – caução no valor 

de mil e sessenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos; ---------------------------------------------- 

 Informa-se que relativamente à presente empreitada não foram efetuadas quaisquer 

retenções para reforço da garantia prestada, pelo que nenhuma restituição é devida ao 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 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 da caução. --------------------------------------------------- 

 Assim, sugere-se a homologação do auto e liberação da caução. --------------------------- 

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

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

EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS – DESVIO DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS: - 

dos Serviços a apresentar a conta final da empreitada em epígrafe, no valor de sessenta e 

três mil setecentos e setenta euros e noventa e seis cêntimos. ----------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva conta final do 

referido valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

- Idem, respeitante à obra da empreitada “CIEBTM – ARRANJOS EXTERIORES E 

ACESSOS – ALARGAMENTO DO RECINTO PARA A FEIRA QUINZENAL”, no valor de 

sessenta e dois mil e cinquenta e três cêntimos e setenta e três cêntimos. -------------------------- 

  - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a respetiva conta final do 

referido valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE: - da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, a apresentar o plano 

de atividades para 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- da Liga Portuguesa contra o Cancro a apresentar o relatório final do peditório 

concelhio, no valor total de doze mil novecentos e onze euros e quarenta e sete cêntimos.----- 

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

- da firma Calendário Virtual – Ldª, residente no concelho de Barcelos, requerente 

no pedido de licenciamento nº LE – TRT – 1/2011, a informar que o facto do projeto que 

pretende executar, se situar em terreno anexo ao Loteamento Industrial de Padreiro, solicitam 

o mesmo estatuto das empresas que se situam dentro do supracitado loteamento.--------------- 

 Os Serviços da Divisão informam que o pedido deverá ser indeferido uma vez que o 

âmbito da aplicação do Regulamento dos Parques Industriais de Padreiro, respeita às 

operações urbanísticas e projetos a desenvolvendo referido Parque, não sendo extensivo à 

área envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Para além de que, conforme foi informada no requerimento a que respeita a entrada 

nº 17032/2011, a pretensão do requerente não tem enquadramento no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do Município, nem em qualquer outra disposição 

legal ou regulamentar, pelo que deverá proceder de imediato, ao pagamento das taxas 

devidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido, considerando que o 

terreno se situa numa zona de expansão e se enquadra na política de incentivo do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  LICENCIAMENTOS DE VEICULOS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA: - das empresas de táxis do nosso concelho a apresentar uma exposição 

relativa à abertura de concurso para atribuição de duas licenças de transporte para pessoas 



 

com mobilidade reduzida para o nosso concelho, bem como a solicitar a anulação do referido 

concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara após análise do documento e face ás questões suscitadas, 

deliberou, por unanimidade, reapreciar o pedido na próxima reunião. -------------------------- 

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

 PROCESSO Nº 13/2012 – DESTAQUE: - de Pedro Manuel Amorim da Silva, 

residente em Secas – Giela, deste concelho, a solicitar o destaque da parcela de terreno com 

a área de 1280m2 a desanexar do prédio com a área total de 2931m2. ------------------------------ 

  Os Serviços de Planeamento informam que dos elementos agora aditados constam 2 

certidões emitidas pela Junta de Freguesia de Giela e 1 certidão emitida pela Câmara 

Municipal. Segundo esses documentos oficiais parece comprovar-se a existência de um 

Caminho Público confinante com o prédio em causa e objeto do presente pedido de destaque 

de uma parcela, e também do prédio confinante do lado Poente a que se refere o processo 

de obras nº 287/2005 anteriormente licenciado e propriedade do mesmo requerente. ----------- 

   A certidão de registo predial anexada e respeitante ao prédio confinante - Artigo 

Urbano nº 362, indica uma atualização de áreas e confrontações, confirmando do lado Norte 

a confrontação com Caminho Público.-------------------------------------------------------------------------- 

   A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, referem a existência desse caminho o 

seu melhoramento em curso, com referencia a cedências de áreas para alargamento. ---------- 

   Assim, tendo presente as exigências do Artigo 6º do RJUE, somos de parecer que a 

pretensão reúne as condições para que possa ser autorizado o destaque. -------------------------- 

    Em conformidade com o mesmo Artigo 6º do DL nº 555/99 de 16/12, alterado pelo DL 

nº 26/2010 de 30/03, deverá indicar-se na certidão, para efeitos de registo, que: ------------------ 

  - O prédio fica sujeito ao ónus de não poder efetuar novo destaque por um prazo de 

10 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - O destaque da parcela não isenta, na realização de operações urbanísticas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 

dos planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública, das normas técnicas de construção, e de proteção do 

património cultural imóvel. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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

entendem que pedido de destaque da parcela pode ser autorizado, nas seguintes condições:  

  - Sujeito a ónus de não poder efetuar novo destaque por um prazo de 10 anos. -------- 

  - O destaque da parcela não isenta, na realização de operações urbanísticas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 

dos planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública, das normas técnicas de construção, e de proteção do 

património cultural imóvel. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dos Serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PROCESSO Nº 63/97 – LOTEAMENTO – CRUZ – PAÇÔ: - de Vítor Manuel 

Ventura Gomes, com sede em Cruz – Paço, a solicitar a aprovação do projeto de alteração 

relativamente à obra em epígrafe, a levar a efeito no prédio sito em Cruz, freguesia de Paço, 

deste concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que se tratam de alterações ao projeto de loteamento 

licenciado pelo alvará nº 1/97. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Mais informam que no essencial, são mantidas as características inicialmente 

previstas, pelo que não veem inconveniente quanto ao deferimento da pretensão. --------------- 

 As alterações respeitam ao aumento das áreas de implantação e construção para 

anexos no lote nº 2, passando respetivamente de 28.00 m2 de área de implantação, para 

167.00m2 de área de implantação com 224m2 de área de construção. ------------------------------ 

 O loteamento mantém as características inicialmente previstas, verificando-se que o 

aumento da área destinada a anexos respeita os limites estabelecidos pelo RPDM. ------------- 

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

dos Serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO Nº 167/2007 – OBRAS E EDIFICAÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE UMA 

MORADIA – SISTELO: - de Sérgio Fernandes Gave a apresentar projeto de arquitetura 

respeitante à obra de “Reconstrução de uma Moradia – Sistelo”, a levar a efeito na freguesia 

de Sistelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

         Os Serviços informam que os elementos aditados respondem satisfatoriamente às 

questões técnicas anteriormente suscitadas por estes serviços. Relativamente ao PDM - 

alínea h) do n.º2 do art.º53.º, por força da situação urbana e pelo facto de se tratar de um 

edifício existente, de reduzidas dimensões e com limitações especificas decorrentes da sua 

própria condição, o dimensionamento do estacionamento automóvel fica comprometido. No 

entanto, em conformidade com o n.º3 do mesmo art.º, a CM poderá admitir outras soluções, 

inclusivamente a dispensa dos referidos mínimos, tendo por base uma compensação 

pecuniária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Neste sentido, desde que a CM concorde com o observado na presente informação, 

não vêm inconvenientes quanto ao deferimento da pretensão. ----------------------------------------- 

Os Serviços da Divisão informam que considerando a informação dos serviços 

técnicos, entendem que o projeto de arquitetura pode ser aprovado, nos termos do disposto 

no n.º 1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e suas alterações, desde 

que a Câmara Municipal, admita a dispensa do dimensionamento do lugar de 

estacionamento, nos termos do n.º 3 do art.º 53.º do RPDM. -------------------------------------------- 

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

dos Serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: - de Rosalina da Graça da Costa Brito Correia, 

residente em Ponte de Lima, a solicitar a ocupação da via pública com uma esplanada, 

durante o período de julho/2012 a julho/2013 com uma extensão de 18,90m2, para o seu 

estabelecimento comercial denominado “Sandes & Baguetes”, com a informação 

desfavorável dos Serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, reenviar o presente processo aos 

serviços, de modo a que possa ser estudada uma solução alternativa, que venha a 

responder favoravelmente à pretensão da requerente. ----------------------------------------------- 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – FORNECIMENTO DE ÁGUA: - de Laurinda 

Mateus Ramalhosa, viúva de David Barros Gonçalves, a solicitar o pagamento das faturas 

da água em atraso, no valor de seiscentos e trinta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos, 

em virtude de não dispor de meios económicos suficientes. --------------------------------------------- 

 Os Serviços informam o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 



 

  A Requerente é Laurinda Mateus Ramalhosa, viúva de Davide Barros Gonçalves e 

que foi faturado o consumo de 285 m3, sendo o valor da fatura de seiscentos e trinta e nove 

euros e cinquenta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------- 

  A Requerente solicita que seja autorizado um acordo de pagamento com o máximo 

de prestações possível, justificando com o facto de não dispor de meios económicos 

suficientes para proceder à liquidação da mesma na íntegra. ------------------------------------------- 

  Conforme deliberação camarária de 9-11-2009, a possibilidade de pagamento em 

prestações está condicionada a pessoa idosa que aufira pensão não superior ao SMN, ou 

beneficiária do rendimento social de inserção. --------------------------------------------------------------- 

    A Requerente tem 75 anos, é viúva, aufere uma pensão no valor de quatrocentos e 

vinte euros e cinquenta e cinco cêntimos e recebe subsídios económicos para fazer face a 

despesas ligadas à saúde e a questões inesperadas do quotidiano, conforme declaração do 

Instituto de Segurança Social, em anexo. -----------------------------------------------------------------

 O pedido reúne os requisitos previstos na deliberação supra e encontra-se em 

condições de ser submetido à apreciação da Câmara Municipal para efeitos de decisão. ------- 

  O Vereador do Pelouro sugere o pagamento de fatura de água, através de 12 

prestações, tratando-se de uma senhora de 75 anos, viúva e com pensão mensal inferior ao 

salário mínimo nacional e que tem vindo a ser apoiada pela Segurança Social em termos de 

auxílios económicos para despesas de saúde. -------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em 12 

prestações, de acordo com a informação dos serviços. --------------------------------------------- 

ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS DA HABITAÇÃO SOCIAL PARA 2013: - dos 

Serviços de Ação Social a apresentar propostas relativa às atualizações das habitações 

sociais para o ano de 2013, calculadas em função do rendimento mensal corrigido de cada 

agregado familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 PROTOCOLOS: - Presente o protocolo a celebrar com Ana Barros Pimentel, 

Unipessoal, Ldª, designada por “TKC Arcos de Valdevez – THE KIDS CLUB – ENGLISH – 

IS FUN” e este município, prevendo proporcionar aos colaboradores e familiares diretos do 



 

Município, 10% de desconto sobre o valor dos cursos anuais e 10% de desconto na matrícula 

dos cursos anuais de línguas praticados na respetiva escola. ------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, seguindo-se a respetiva 

assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESPACHOS: - do Senhor Presidente a dar conhecimento dos seguintes 

despachos proferidos, na sequência da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. --------------------------- 

 - Distribuição de Pelouros nos Senhores Vereadores; ------------------------------------------ 

 - Delegação e Subdelegação de Competências; ------------------------------------------------- 

 - Delegação de Competências no Pessoal Dirigente; ------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO: - dos Serviços a informar que ao longo 

dos anos o serviço dos Recursos Humanos tem vindo a emitir senhas de refeição, por 

solicitação dos diversos serviços, que se deslocam às periferias do Concelho para 

executarem serviços ou tarefas esporádicas. A atribuição destas senhas vem no sentido de 

cada serviço aproveitar melhor os recursos deslocados nos dias de deslocação, uma vez que 

o uso destas senhas impede os trabalhadores de se deslocarem mais de que uma vez a sede 

do concelho, evitando deste modo, a desnecessário utilização de viaturas e de tempo perdido 

nas suas deslocações, contribuindo assim para a diminuição dos custos. --------------------------- 

  Assim, neste sentido, seria conveniente para a entidade continuar com a atribuição 

das referidas senhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   No entanto, estas senhas eram atribuídas sem qualquer limite ao seu valor, podendo 

o seu valor variar, consonante o consumo refeição efetuado por cada trabalhador e o 

restaurante que a servia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Contudo, com a entrada em vigor do OE para o ano de 2013, o que veio alterar o 

Código do IRS sobre o rendimento das pessoas singulares, nomeadamente o artigo 2 n.º 2 

do mesmo código, que estabelece que, em relação valor do subsídio de refeição pago 

através de senhas de refeição, não pode exceder em 60% (6,83), do valor de referência 

(4.27), sempre que o subsidio de refeição seja pago através das respetivas senhas. ------------ 



 

  Assim, por tais factos e para que a entidade não tenha futuramente problemas, sou 

da opinião que a câmara deverá atribuir um valor a cada senha, deixando de haver 

diferenças entre as mesmas, com um teto de seis euros e oitenta e três cêntimos. ---------------  

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

dos Serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião, eram dezanove horas. Para constar se lavrou a presente ata que depois 

de lida em voz alta e aprovada em minuta 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, Davide Canossa Gomes, que a elaborei. ------------------------------------------- 

 


