
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2013 

  Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e treze, pelas dezassete 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, Martinho José Pereira de Araújo e Belmira Margarida 

Torres Reis, servindo de secretário, o Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Faustino 

Gomes Soares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  - Aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, o mesmo informou a Câmara 

que o vereador Júlio Gomes de Abreu Viana e José Pedro Machado de Matos Teixeira, faltou 

por motivos de ordem profissional, falta que foi considerada justificada, passando-se à 

apreciação dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 1 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO 

DE 2012: - Presentes os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2012, 

elaborados nos termos do nº 2.2 do POCAL e do anexo 1 da Resolução do Tribunal de 

Contas nº 4/2001, no uso da competência prevista na alínea e) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, os quais se encontram integralmente elaborados e devidamente 

arquivados, acompanhados do relatório e parecer e da certificação legal das contas 

efetuados pelo Revisor Oficial de Contas C.& R. Ribas Pacheco, nos termos do artigo 47º, nº 

2 da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, estando disponíveis para consulta. ---------------------------- 

Verifica-se que o saldo da gerência anterior era de € 877 687,49 (oitocentos e 

setenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), sendo € 62 

383,54 (sessenta e dois mil trezentos e oitenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), 

de execução orçamental, e de € 815 303,95 (oitocentos e quinze mil trezentos e três euros e 

noventa e cinco cêntimos), de operações de tesouraria; que as receitas orçamentais foram de 

€ 22.303.940,79 (vinte e dois milhões trezentos e três mil novecentos e quarenta euros e 

setenta e nove cêntimos); sendo € 14.441.410,81 (catorze milhões quatrocentos e quarenta e 

um mil quatrocentos e dez euros e oitenta e um cêntimos), de correntes, € 7.862.529,98 (sete 

milhões oitocentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e nove euros e noventa e oito 

cêntimos), de capital; e de operações de tesouraria € 1.015.361,15 (um milhão quinze mil 



 

trezentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos). As despesas orçamentais foram de € 

22.309.705,42 (vinte e dois milhões trezentos e nove mil setecentos e cinco euros e quarenta 

e dois cêntimos), sendo € 12.038.220,44 (doze milhões e trinta e oito mil duzentos e vinte 

euros e quarenta e quatro cêntimos), de correntes, e de € 10.271.484,98 (dez milhões 

duzentos e setenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos), 

de capital, efetuando-se, ainda, pagamentos por operações de tesouraria de € 1.005.632,10 

(um milhão cinco mil e seiscentos e trinta e dois euros e dez cêntimos. ------------------------------ 

 Que transitou para a gerência seguinte um saldo de € 881.651,91 (oitocentos e 

oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e um euros e noventa e um cêntimos), sendo € 

56.618,91 (cinquenta e seis mil seiscentos e dezoito euros e noventa e um cêntimos) de 

execução orçamental e € 825.033,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e trinta e três euros) de 

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

 Que as contas de Ordem apresentavam um saldo inicial de € 7.513.271,09 (sete 

milhões quinhentos e treze mil e duzentos e setenta e um euros e nove cêntimos), em 

garantias e cauções; que as entradas foram de € 177.256,79 (cento e setenta e sete mil 

duzentos e cinquenta e seis euros e setenta e nove cêntimos), e as saídas de € 2 218.618,41 

(dois milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e dezoito euros e quarenta e um cêntimos), 

verificando-se um saldo para a gerência seguinte de € 5 471.909,47 (cinco milhões 

quatrocentos e setenta e um mil novecentos e nove euros e quarenta e sete cêntimos, de 

garantias e cauções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelo Vereador do Pelouro das Finanças, Hélder Barros, foi feita uma exposição 

sucinta sobre os principais números do relatório de gestão, referindo em especial o resumo 

das receitas e despesas e o volume global da execução orçamental, bem como os principais 

projectos que foram objecto de execução financeira durante o ano de dois mil e doze, 

previstos no plano plurianual de investimento e no plano de actividades relevantes, e ainda o 

resultado líquido do exercício, e a respectiva proposta de aplicação. --------------------------------- 

  - Feita a apreciação e postos à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os presentes documentos de prestação de contas, relativos ao ano de dois 

mil e doze, incluindo a proposta de aplicação de resultados, sendo o Resultado Líquido 

do Exercício de dois mil e doze que ascendeu a € 2.667.649,30 (dois milhões 



 

seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove euros e trinta cêntimos): 

De Resultados Transitados € 2.534.266,83 (dois milhões quinhentos e trinta e quatro 

mil duzentos e sessenta e seis euros e oitenta e três cêntimos); e de Reservas Legais € 

133.382,47 (cento e trinta e três mil trezentos e oitenta e dois euros e quarenta e sete 

cêntimos), para serem presentes à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e 

votação daquele Órgão, nos termos do artigo 53º, nº 2, alínea c), da Lei nº 169/99 de 18 

de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------------------------------- 

PONTO DOIS: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E 

COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ E 

TABELA DE TAXAS ANEXA: - Pela Presidência foi apresentada seguinte proposta: 

“Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do Município de 

Arcos de Valdevez e Tabela anexa, acompanhada da respectiva fundamentação económico-

financeira das taxas a criar: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota justificativa 

No âmbito do Programa Simplex, foi publicado o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que 

simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas actividades económicas, no contexto 

da iniciativa designada «Licenciamento zero». --------------------------------------------------------------- 

Este diploma visa a desmaterialização e a simplificação do regime de licenciamento de 

diversas actividades económicas que, pela sua importância, se revelam nas seguintes 

medidas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elimina o regime de licenciamento de exercício de actividade de venda de bilhetes para 

espectáculos públicos em estabelecimentos comerciais e o exercício da actividade de 

realização de leilões em lugares públicos; -------------------------------------------------------------------- 

Cria um regime simplificado para a instalação e a modificação de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de 

armazenagem; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simplifica ou elimina licenciamentos habitualmente conexos com aquele tipo de actividades 

económicas e fundamentais ao seu exercício. --------------------------------------------------------------- 



 

Com vista a cumprir o objectivo apontado, o diploma define um modelo que se processará 

basicamente on line, via electrónica, através de um Balcão Único Electrónico, designado 

“Balcão do Empreendedor”, criado pela Portaria n.º 131/2011, de 4 de Abril. ----------------------- 

Assim, importa, por isso, adequar o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais do Município de Arcos de Valdevez, integrando as alterações previstas pelo 

Decreto –Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, aproveitando -se a oportunidade para corrigir algumas 

imprecisões e incoerências que se constata existirem no Regulamento em causa. --------------- 

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 6, do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5- 

A/2002, de 11 de Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e ainda no artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15 de Outubro, que altera o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de 

Maio, é, por proposta da Câmara Municipal, aprovada pela Assembleia Municipal, nos termos 

do artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação, a 

presente Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do 

Município de Arcos de Valdevez. -------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 1º 

Os artigos 2º, 7º, 11º, 20º, 22º, 25º, 49º, 50º, 53º, 54º, 78º e 96º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais do Município de Arcos de Valdevez 

publicado no Diário da República, 2ª série, nº 95, de 17 de maio de 2010, passam a ter a 

redacção seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 2º 

[…] 

1 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2 - Os valores das taxas e outras receitas municipais previstos na Tabela referida no número 

anterior serão atualizados: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Anualmente, por previsão orçamental, de acordo com a taxa de variação média dos 

últimos 12 meses do índice de preços ao consumidor publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística, sendo afixada no edifício dos Paços de Concelho, nas sedes das Juntas de 



 

Freguesia através de Edital e demais locais de estilo, bem como publicitadas na página da 

Internet do Município, para vigorar a partir do dia 1 de Janeiro de cada ano económico; -------- 

b) Automaticamente, com a entrada em vigor de disposição legal que determine o seu 

quantitativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Artigo 7º 

[…] 

1 - ………… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 -  ……….. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 -  ………. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - As Freguesias da área do Concelho de Arcos de Valdevez, relativamente aos actos e 

factos decorrentes da sua actividade directamente relacionada com os poderes delegados 

pelo Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ……. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ……. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ……. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 11º 

[…] 

1 - A liquidação de taxas municipais será efectuada pelos serviços dentro dos seguintes 

prazos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Aquando da solicitação verbal ou no acto de entrada do requerimento, nos casos em 

que tal esteja previsto ou seja possível; --------------------------------------------------------------- 

b) Quando previstas, na Tabela Anexa a este Regulamento, taxas por apreciação, 

designadamente, no CAPÍTULO II - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS, estas serão 

liquidadas com a apresentação do requerimento e processo para licenciamento, 

autorização ou comunicação prévia; -------------------------------------------------------------------- 

c) No prazo de 10 dias a contar da data da notificação da aprovação da pretensão do 

requerente ou da formação do respectivo deferimento tácito; ----------------------------------- 



 

d) Quando do requerimento para a emissão do alvará de licença ou autorização 

respectivo, para os actos relativamente aos quais a lei exija a respectiva emissão. ------- 

2 - A liquidação do valor das taxas poderá ainda ser efectuada pelo requerente no termos 

do disposto no artigo 20º. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Sem prejuízo do número anterior, a taxa devida pela ocupação de espaço público 

sujeita a comunicação prévia com prazo, é liquidada nos seguintes termos: ------------------------ 

a) Parcela fixa no acto da submissão do pedido; --------------------------------------------------------- 

b) Parcela Variável após notificação de deferimento. ---------------------------------------------------- 

Artigo20º 

[…] 

1 - ……… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2— Fora dos casos de utilização do “Balcão do Empreendedor”, o requerente deverá remeter 

cópia do pagamento efectuado nos termos do número anterior ao Município, conforme for a 

situação, aquando do seu requerimento ou do início da actividade sujeita a pagamento da 

taxa ou receita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 -  …... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ……. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo22º 

[…] 

1 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - …… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 -  …... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – O pagamento das taxas liquidadas no âmbito do “Balcão do Empreendedor” será 

efectuado no momento da comunicação, salvo nos seguintes casos em que os elementos 

necessários à realização do pagamento por via eletrónica podem ser disponibilizados por 

este Município nesse balcão, no prazo de cinco dias após a comunicação ou o pedido: --------- 



 

a) Taxas devidas pelos procedimentos respeitantes a operações urbanísticas; -------------------- 

b) Taxas devidas pela ocupação do espaço público cuja forma de determinação não resulta 

automaticamente do «Balcão do Empreendedor». ---------------------------------------------------------- 

Artigo 25.° 

Forma de pagamento ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1— O pagamento das taxas previstas na Tabela anexa deve ser efectuado: ----------------------- 

a) Na tesouraria municipal; ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nos postos de cobrança devidamente autorizados pelo órgão executivo; -------------------- 

c) Automaticamente através do “Balcão do Empreendedor”. ---------------------------------------- 

2— Os pagamentos poderão efectuar-se: em moeda corrente, por cheque, Multibanco, débito 

em conta, transferência bancária e vale postal ou por outros meios utilizados pelos serviços 

dos correios ou pelas instituições de crédito, que a lei expressamente autorize. ------------------- 

3— No caso de pedidos via Internet, o pagamento poderá ser feito através das caixas ATM 

ou on-line através de cartão de crédito, desde que o serviço esteja disponibilizado. -------------- 

4— As taxas podem ainda ser pagas por dação em cumprimento, dação em pagamento ou 

por compensação, quando tal seja compatível com o interesse público. ----------------------------- 

5— As taxas extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção nos 

termos da Lei Geral Tributária. ----------------------------------------------------------------------------------- 

6— O Município não pode negar a prestação de serviços, a emissão de autorizações, a 

admissão de comunicação prévia ou a continuação da utilização de bens do domínio público 

e privado autárquico em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito deduzir 

reclamação ou impugnação e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea. -------------------- 

7— De todos os pagamentos efectuados ao município será emitido documento comprovativo 

do mesmo, a conservar pelo titular durante o seu período de validade. ------------------------------- 

Artigo 49.° 

[…] 

1 — ….. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 -  A renovação das licenças, autorizações ou admissão de comunicações prévias que 

assuma carácter periódico ou regular opera-se automaticamente, salvo imposição legal, 

deliberação em contrário do órgão municipal competente, ou se o titular da licença, 



 

autorização ou comunicação prévia admitida formular pedido no sentido da sua não 

renovação nos 30 dias anteriores ao termos do prazo inicial ou da sua renovação. --------------- 

3 - Sempre que o cancelamento da respectiva licença, autorização ou comunicação prévia 

admitida se efectue fora dos prazos previstos no número anterior, haverá lugar ao pagamento 

da correspondente taxa no montante proporcional à fracção de tempo utilizada, acrescida de 

10 % nos primeiros 30 dias e 50 % em prazo superior. ---------------------------------------------------- 

Artigo 50.° 

[…] 

O pagamento das taxas por licenciamentos, autorizações ou admissões de comunicações 

prévias renováveis anualmente tem lugar no prazo de 30 dias a contar do termo do prazo 

inicial ou da sua renovação, sendo emitido o documento de liquidação. ------------------------------ 

Artigo 53.° 

Apresentação de pedidos fora dos prazos. --------------------------------------------------------------- 

Sempre que o pedido de renovação de licenças, autorizações ou comunicações prévias, 

registos ou de outros actos, se efectue fora dos prazos fixados, será a correspondente taxa 

acrescida de 10 %, se for liquidada nos 30 dias seguintes à da data limite, e 50 %, se for 

liquidada em período subsequente, independentemente da instauração do correspondente 

processo de contra-ordenação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 54.° 

  Averbamento de alvarás de licenças ou autorizações ou de comunicações 

prévias admitidas por alteração da titularidade. --------------------------------------------------------- 

1— …… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2— …… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3— …… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4— …… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5— Os pedidos de alteração do titular da licença, de autorização, da admissão de 

comunicação prévia ou de quaisquer outros factos que a lei imponha a necessidade de 

averbamento, que sejam requeridos fora do prazo fixado no n.° 1, serão aceites, sendo a 

taxa acrescida de 10 %, se for liquidada nos primeiros 30 dias de atraso e 50 %, se for 



 

liquidada em prazo superior, independentemente da instauração do correspondente processo 

de contra-ordenação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6— …… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 78º 

Taxas de utilização aplicáveis a estacionamento privativo, centro coordenador de 

transportes actividades de transporte de aluguer em veículos ligeiros de passageiros 

(táxis). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - …….. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - …….. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 96.° 

Entrada em vigor --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente Regulamento e a Tabela anexa entram em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação nos termos legais». ----------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 2º 

São revogados os artigos 51º e 52º do Regulamento. ----------------------------------------------------- 

Artigo 3º 

A Tabela de Taxas anexa ao Regulamento é objecto das seguintes alterações: ------------------- 

TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ 

CAPÍTULO I 

SERVIÇOS 

Quadro I 

Serviços Administrativos e Diversos 

Descrição Taxa 

1. …………… 

……………… 

19. ………….. 

 

20. Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (mera 

comunicação prévia) 
9.73€ 

20.1. Alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos 58.22€ 



 

comerciais para além do limite legal, por período superior a uma semana 

 20.2. Alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais por para além do limite legal, período inferior a uma semana 
23.99€ 

CAPÍTULO III 

UTILIZAÇÂO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

Quadro XIX 

Ocupações do domínio público 

Descrição Taxa  

1. Construções ou instalações no solo ou no subsolo   

1.1…………..  

1.2. …………  

1.3. Pavilhões, quiosques, esplanadas fechadas e similares – por m2, ou 

fracção e por mês 7.55 € 

1.4. …………  

1.5. Esplanadas abertas – por m2 e por mês 1.89 € 

1.6. ……………  

…………………  

1.13. Postes, Mastros, Pilaretes e similares – por cada e por ano 18.89 € 

1.14. Guarda Ventos – por metro linear e por mês 4.94 € 

1.15. Vitrinas, expositores, cavaletes, arcas, máquinas de gelados, 

brinquedos mecânicos e semelhantes – por m2 e por ano 16.94 € 

1.16. Renovação anual – por m2 7.64 € 

1.17. Máquinas de venda automática – por m2 ou fracção e por ano ou 

fracção 101.64 € 

1.17.1. Renovação anual – por m2 ou fracção 101.64 € 

……………..  



 

2.4. Aparelhos de ar condicionado (sistema de climatização)  

24.1. Por m3 e por ano 17.47 € 

2.4.2. Por cada m3 a mais   21.84 € 

3. Ocupação do espaço aéreo da via pública  

3.1. Toldos, alpendres e sanefas – por metro linear de frente ou 

fracção e por ano   

3.1.1. Até um metro de avanço 24.15 € 

3.1.2. De mais de um metro de avanço 30.19 € 

3.2 Renovação anual – por metro linear de frente ou fracção     

         3.2.1 Até um metro de avanço 4.94 € 

         3.2.2 De mais de um metro de avanço 6.57 € 

3.3. Outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 ou 

fracção e por ano 9.06 € 

3.4. Renovação anual – por m2 ou fracção 9.06 € 

Quadro XXXV 

Piscina Municipal de Arcos de Valdevez 

Descrição Taxa  

1. ……………   

a) ………….  

b) …………………. 

…………………… 

………………………..  

5. Lazer em regime Livre    

5.1. Entradas esporádicas (Por cada aquisição de 10 senhas, desconto de 

15%)   



 

a) Menores de 18 anos 2.30 € 

b) Adultos 2.63 € 

c) Maiores de 65 anos 2.30 € 

5.2. ……………………..   

5.3. …………………….   

.. 

Quadro XLI 

Outras licenças 

Descrição Taxa  

1. …………………… € 

2. ……………………  

3. ……………………  

4. …………………..  

5. Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de 

diversão   

5.1. Licença de exploração    

5.1.1. Por cada máquina e pela licença/ano (Eliminada)  

5.1.2. Por cada máquina e pela licença/semestral (Eliminada)  

5.2. ………………  

5.3. ………………  

5.4. ………………  

6. …………   

7. Venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou 

postos de venda – por pedido (Eliminada)  

8. …………………  



 

9. Realização de leilões em lugares públicos   

9.1. Sem fins lucrativos – por pedido (Eliminada)  

9.2. Com fins lucrativos – por pedido (Eliminada)  

10. ……………………   

10.1. …………… € 

10.2. …………...  

………… 

Quadro XLIII 

Permissões administrativas previstas no Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril e demais 

diplomas que procedam à adaptação ao Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de Julho. --------------------------- 

Descrição Taxa  

1. Registo de Alojamento Local (mera comunicação prévia) 56.87€ 

2. Instalação ou modificação de estabelecimentos comerciais  

2.1. Instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e bebidas 

(mera comunicação prévia) 
57.66€ 

2.2. Instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e bebidas – 

dispensa de requisitos (comunicação prévia com prazo) 
138.05€ 

2.3. Instalação e/ou modificação de estabelecimentos comerciais abrangidos 

pelo Decreto-Lei nº 48/2011 (mera comunicação prévia) 
55.31€ 

2.4. Alteração de utilização de um edifício e suas fracções para efeitos de 

instalação de estabelecimentos comerciais abrangidos pelo Decreto-Lei nº 

48/2011 (mera comunicação prévia) 

55.31€ 

2.5. Operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia e associadas à 

instalação dos estabelecimentos comerciais identificados em Portaria (mera 

comunicação prévia) 

55.31€ 

2.6. Dispensa de requisitos – artigo 5º do Decreto-Lei nº 48/2011 (mera 67.97€ 



 

comunicação prévia) 

3. Prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caracter não 

sedentário (comunicação prévia com prazo) 
41.48€ 

4. Ocupação do domínio público  

4.1. Ocupação do domínio público (mera comunicação prévia)  50.09€ 

4.2 Ocupação do domínio público que não cumpra os requisitos legais e 

regulamentares (comunicação prévia) 
61.86€ 

5. Atendimento mediado no Balcão do Empreendedor – Por formalidade 

inserida 
5.36€ 

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

alteração ao Regulamento em epígrafe e Tabela Anexa, e a respectiva fundamentação 

económico-financeira das taxas, bem como remeter a mesma à Assembleia Municipal, 

como projecto, para efeitos de aprovação por aquele órgão autárquico, nos termos do 

disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 8º da Lei nº 53-E/200, de 29 de 

Dezembro, e alterações posteriores. ------------------------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS: – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA O 

EXERCICIO DE VENDA AMBULANTE NO MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ: - Pela 

Presidência foi apresentada a seguinte proposta: “Projecto de Alteração ao Regulamento 

Para o Exercício da Venda Ambulante no Município de Arcos de Valdevez. ------------------ 

Nota justificativa  

O Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, inserido no âmbito do Programa SIMPLEX e na 

iniciativa «Licenciamento Zero», além de visar a desmaterialização dos procedimentos 

administrativos e a modernização da forma de relacionamento da Administração com os 

cidadãos e empresas, destina-se também a reduzir encargos administrativos sobre os 

cidadãos e empresas, por via da eliminação de licenças, autorizações, vistorias e 

condicionamentos prévios para actividades específicas, substituindo-os por acções 

sistemáticas de fiscalização a posteriori e mecanismos de responsabilização efectiva dos 

promotores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Neste sentido, as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril no 

Regime da Venda Ambulante vêm evidenciar a necessidade de adaptação do Regulamento 

Municipal em vigor às novas exigências legais, nomeadamente deixou de ser considerado 

vendedor ambulante “aquele que confeccione refeições ligeiras ou outros produtos 

comestíveis preparados de forma tradicional em veículos automóveis ou reboques, na via 

pública ou em locais determinados para o efeito pelas câmaras municipais”, por força da 

revogação doa alínea d) do nº 2 do artigo 1º do decreto-Lei nº 122/79, de 8 de Maio. ------------ 

Nestes termos, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, submete a aprovação da 

Assembleia Municipal a seguinte alteração ao Regulamento Para a Venda Ambulante no 

Município de Arcos de Valdevez: -------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 1º 

“É revogada a alínea d) do artigo 1º do Regulamento Para o Exercício da Venda Ambulante 

no Município de Arcos de Valdevez. ---------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 2º 

A presente alteração produz efeitos a partir de 2 de maio de 2013”. ----------------------------------- 

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

alteração ao Regulamento em epígrafe, bem como remeter a mesma à Assembleia 

Municipal, como projecto, para efeitos de aprovação por aquele órgão autárquico, nos 

termos do disposto no artigo 53.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 

PONTO 4 – REALIZAÇÃO DE FEIRA EM DIA FERIADO: - da Associação de 

Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, a solicitar autorização para a realização da 

feira do dia 1 de Maio feriado nacional. ------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que foi obtido parecer desfavorável da ACIAB. --------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a realização da feira quinzenal 

no feriado dia 1 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  PONTO CINCO: EMPREITADA ROTUNDA RUA DR. JOAQUIM CARLOS DA 

CUNHA CERQUEIRA – ERROS E OMISSÕES: - dos Serviços a apresentar os erros e 

omissões respeitantes à obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------- 

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



 

Em resposta aos erros e omissões suscitados pelos interessados no concurso 

público para a empreitada de “Rotunda na Rua Dr. Joaquim Carlos Cunha Cerqueira”, vem o 

autor do projeto apresentar os seguintes elementos: ------------------------------------------------------ 

 Mapa com a compilação dos erros e omissões apresentados, onde constam os erros 

e omissões admitidos pelo projetista, bem como alguns esclarecimentos adicionais e a 

estimativa orçamental retificada para o valor de trezentos e trinta e nove mil novecentos e 

onze euros e noventa e dois cêntimos (sem IVA); ---------------------------------------------------------- 

 Peça desenhada n.º18 - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA (ficheiro 249-13_URB_18-

SinalizacaoRodoviaria.dwf), emissão de desenho novo relativo à localização de sinalização 

vertical e de marcação rodoviária. ------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise aos elementos apresentados, informa-se que: ---------------------------------- 

 A peça desenhada e os demais esclarecimentos prestados são fundamentais para a 

boa execução da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os erros e omissões admitidos pelo autor do projeto importam em oitenta e oito euros 

e oito cêntimos, sendo de referir que o seu acolhimento pelo dono de obra não implica 

acréscimo à despesa já autorizada, uma vez que o valor da estimativa orçamental retificada 

de trezentos e trinta e nove mil novecentos e onze euros e noventa e dois cêntimos, é inferior 

ao valor do preço base do procedimento trezentos e quarenta mil euros. ---------------------------- 

Pelo exposto, sugere-se o seguinte: ----------------------------------------------------------------- 

 O acolhimento da lista de erros e omissões admitidos pelo autor do projeto, no valor 

de -88,08 (menos oitenta e oito euros e oito cêntimos), nos termos do artigo 61.º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro e 

sucessivas alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A inclusão nas peças do procedimento e divulgação aos concorrentes dos 

esclarecimentos adicionais prestados pelo autor do projeto, assim como do desenho 

constante do ficheiro acima descrito. --------------------------------------------------------------------------- 

A Presidência informou a Câmara que, atendendo à urgência, tendo em conta os 

prazos legalmente definidos, despachou a aprovar o acolhimento da lista de erros e 

omissões, a inclusão nas peças do procedimento e divulgação aos concorrentes dos 

esclarecimentos adicionais prestados pelo autor do projeto, assim como do desenho 



 

constante do ficheiro acima descrito, em conformidade com a informação dos Serviços, pelo 

que submetia a ratificação do executivo. ---------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão da Presidência de 

acolhimento da lista de erros e omissões admitidos pelo autor do projeto, nos termos 

do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 

de 29 de Janeiro e sucessivas alterações. ----------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião eram dezoito horas e vinte minutos. -------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente acta 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. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


