
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 JULHO DE 2013 

  Aos oito dias do mês de Julho 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: - No Período Antes da 

Ordem do Dia a Presidência apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------ 

“Comemora-se, no próximo dia 11 de julho, o Dia do Concelho de Arcos de Valdevez. 

É um momento importante para todos os Arcuenses, onde se pretende reforçar os laços de 

identidade com a cultura e o território das Terras de Valdevez. Igualmente, nesta data, são 

inauguradas obras que pretendem contribuir para o desenvolvimento do Concelho e bem 

estar dos Arcuenses, as quais expressam o nosso labor coletivo e capacidade de realização. 

Contudo, em qualquer comunidade o valor mais importante são as pessoas. O Município 

coloca no centro das suas atenções as pessoas, reconhecendo, publicamente, a sua ação, 

distinguindo os que pela sua dedicação e trabalho representam, em diversos setores, um 

exemplo para todos nós. Reconhecer o mérito constitui um estímulo para todos, incentivando 

o reforço do sentimento de pertença à comunidade arcuense que se orgulha das suas raízes, 

da sua cultura e da sua história. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Dia do Concelho é uma oportunidade para a exaltação do orgulho e da autoestima 

Arcuense, evidenciando a nossa cultura e o amor pela nossa terra. Trata-se de um dia 

grande, de um Concelho enorme, nas suas gentes e no seu território. É importante sabermos 

estar à altura das nossas responsabilidades coletivas, orgulhando-nos do nosso passado e 

construindo, no presente, um futuro que nos dignifique. --------------------------------------------------  



 
 
 
 
 
 
 

Tendo presente o Regulamento Municipal, para a Atribuição de Medalhas, aprovado 

pela Assembleia Municipal, em sessão ordinária de dezanove de abril de mil novecentos e 

noventa e sete, proponho que a Câmara Municipal proceda ao reconhecimento público do 

mérito de instituições e individualidades, que pela sua ação contribuíram para o nosso 

orgulho Arcuense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Outros poderiam, igualmente, ser objeto desse reconhecimento. Contudo, cabe à Câmara, 

nesta oportunidade, tomar, responsavelmente, esta decisão, em conformidade com o 

respetivo regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, proponho a atribuição das seguintes insígnias: ----------------------------------------- 

Mérito Municipal Autárquico: -------------------------------------------------------------------------- 

- Presidentes das Juntas de Freguesia de -------------------------------------------------------------------- 

- Arcos de Valdevez (Salvador) – Rui Fernando Gonçalves Aguiam------------------------------------ 

- Arcos de Valdevez (S. Paio) – Francisco da Conceição Mendes--------------------------------------- 

- Cabreiro – Cecília Armanda Afonso Alves-------------------------------------------------------------------- 

- Carralcova – Alfredo Pires Esteves----------------------------------------------------------------------------- 

- Ermelo – Bento Amorim Brito------------------------------------------------------------------------------------ 

- Jolda (Madalena) – João Alves de Oliveira------------------------------------------------------------------- 

- Loureda – Manuel Alberto Gomes Leiras--------------------------------------------------------------------- 

- Padreiro (Santa Cristina) – Alberto de Caldas Ferreira---------------------------------------------------- 

- Padroso – João Coelho Pereira--------------------------------------------------------------------------------- 

- Sabadim – Manuel Caldas de Brito----------------------------------------------------------------------------- 

- Santar – António Coelho de Azevedo-------------------------------------------------------------------------- 

- S. Cosme e S. Damião – Alberto Carlos Faria Afonso----------------------------------------------------- 

- Soajo – Manuel Barreira da Costa------------------------------------------------------------------------------ 

- Távora (Santa Maria) – Manuel da Silva Barros ----------------------------------------------------------- 

- Vilela – Arnesto Pinto---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 Propõe-se também atribuir à Conselheira Municipal e Adjunta do Presidente da 

Câmara da Vila de Cenon, em Bordéus – D. Fernanda Alves – a distinção Municipal de Mérito 

Autárquico pelo trabalho desenvolvido na aproximação e relacionamento dos dois Municípios 

e pelo seu empenho na defesa dos interesses da Comunidade Arcuense, prestigiando a sua 

terra natal – Arcos de Valdevez. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Mérito Municipal Económico: ------------------------------------------------------------------------- 

- Carpintaria Pinto & Pintos, Lda.--------------------------------------------------------------------------------- 

- Graniarcos – Granitos dos Arcos, Lda.------------------------------------------------------------------------ 

- J. S. Gomes, Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mérito Municipal Desportivo: -------------------------------------------------------------------------- 

- Carlos Leandro Henriques Morais------------------------------------------------------------------------------ 

- Moto Clube de Arcos de Valdevez. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Mérito Municipal Social: --------------------------------------------------------------------------------- 

- Caritas Interparoquial --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mérito Municipal Cultural: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Dr. António Cacho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dra. Maria Albertina Lages Gomes Fernandes ------------------------------------------------------------- 

 Mérito Municipal – Bons Serviços: ------------------------------------------------------------------ 

- Dr. Faustino Gomes Soares-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais se propõe atribuir a Medalha de Honra ao Dr. João Alexandre Castilho Alves 

Pereira, natural de Arcos de Valdevez, economista e assistente universitário, que exerceu 

funções na AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, como 

diretor de investimentos externos. Foi, de igual modo, conselheiro das embaixadas da 

Irlanda, Reino Unido, Itália, Grécia e França, sendo no âmbito da mesma AICEP diretor para 

estes mercados. Pretende-se com o presente reconhecimento agraciar o homem que sempre 

colaborou e apoiou a sua terra, mostrando uma disponibilidade permanente. ---------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 Propõe-se igualmente perpetuar na toponímia local o nome das seguintes 

individualidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Dr. Mário Soares ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   Nascido em Lisboa, Mário Soares foi cofundador do Partido Socialista de Portugal, a 

19 de abril de 1973, e um dos mais famosos resistentes ao Estado Novo, pelo que foi preso 

doze vezes (num total de cerca de três anos de cadeia) e deportado sem julgamento para a 

ilha de São Tomé, em 1968, até se exilar em França, em 1970. Licenciou-se em Ciências 

Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1951, e em 

Direito, na Faculdade de Direito da mesma universidade, em 1957. Foi nos tempos de 

estudante que, com apoio do pai, iniciou o seu percurso político. A 28 de abril de 1974, três 

dias depois da Revolução dos Cravos, regressou do exílio em Paris, no chamado «Comboio 

da Liberdade». -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, de maio de 1974 a março de 1975, e um dos 

impulsionadores da independência das colónias portuguesas, tendo sido responsável por 

parte desse processo. A partir de março de 1977 colaborou no processo de adesão de 

Portugal à CEE, vindo a subscrever, como primeiro-ministro, o Tratado de Adesão, em 12 de 

julho de 1985. Foi primeiro-ministro de Portugal entre 1976 e 1977, 1978 e entre 1983 e 

1985, bem como Presidente da República entre 1986 e 1996. ------------------------------------------ 

 - Dr. António Gonçalves Ferreira ------------------------------------------------------------------- 

 Nascido a 3 de junho de 1930, formou-se em Medicina na Universidade do Porto e 

especializou-se em anestesiologia no Hospital de Santo António daquela cidade, tendo 

também estudado e investigado a pneumologia. Estagiou nos Estados Unidos da América, no 

Canadá, na África do Sul, na Inglaterra e em Espanha. --------------------------------------------------- 

 Exerceu a sua atividade profissional no Hospital da Misericórdia e ajudou a fundar o 

Serviço de Luta Antituberculose da nossa vila; foi diretor de departamento e também Diretor 

do Hospital de S. Marcos; foi sócio da Clínica de Santa Tecla e de várias instituições de 



 
 
 
 
 
 
 

caráter científico – Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, Sociedade Portuguesa de 

Anestesia, Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e Associação Portuguesa para o 

Estudo da Dor. Esteve também na Guiné, onde prestou o serviço militar como médico 

anestesista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Foi Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez desde 1963 até ao 25 de 

Abril de 1974----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Alberto Codeço ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nascido em Arcos de Valdevez a 24 de maio de 1930, exerceu a atividade 

profissional de funcionário judicial durante 45 anos. Colaborou em vários jornais regionais e 

também no órgão do Grupo de Estudos do Património Arcuense “Terra de Valdevez”. 

Publicou várias obras literárias, tendo sido galardoado, em maio de 2000, pela Casa do 

Concelho dos Arcos de Valdevez em Lisboa, pela sua atividade cultural e jornalística. ---------- 

 Considerando o exposto, solicito que a Câmara aprecie e aprove a atribuição das 

Insígnias Municipais às instituições e personalidades atrás indicadas, e também que delibere 

perpetuar na toponímia do concelho o nome das individualidades referidas. ------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. ---------------- 

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

ata da reunião ordinária de 24 de junho, findo. --------------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia sete, do mês corrente, que eram de um milhão seiscentos e vinte e cinco mil 

quinhentos e oitenta e dois euros e noventa e um cêntimos de operações orçamentais, e de 

novecentos e dezasseis mil quinhentos e sessenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE 

ESPAÇOS URBANOS – CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE – CONTA FINAL: - dos 

Serviços a apresentar a conta final respeitante à obra em epígrafe, cujo valor de adjudicação 



 
 
 
 
 
 
 

é de cento e vinte e quatro mil e oitocentos euros. --------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final. ------------------------- 

 DIVISÃO DE AMBIENTE – AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO – 

ALTO DE CADORCAS E PENAPOSTA: - dos Serviços a apresentar o relatório final 

respeitante à obra em epígrafe, na qual findo o prazo concedido, 5 dias úteis, verificou-se que 

nenhum concorrente apresentou qualquer reclamação ou pedido de esclarecimento à 

proposta de adjudicação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, foi deliberado manter o teor do relatório preliminar e propor 

a adjudicação à firma Habimonção Construções, Ldª pelo valor de sessenta e oito mil 

novecentos e três euros e cinquenta e cinco cêntimos, sem IVA. --------------------------------------- 

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

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

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do nº 2 do artº 98º 

do CCP, atendendo a que não há lugar a prestação de caução pelo adjudicatário. --------- 

 EXPEDIENTE - PRODUÇÃO DE ELEMENTOS ESCULTÓRICO ALUSIVO AO 

PADRE HIMALAYA: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à única 

proposta apresentada pela empresa que concorreu ao procedimento Fundição de Bronze de 

Arte, Ldª no valor global de quarenta e dois mil e quinhentos euros, e 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, a adjudicação à firma 

Fundição de Bronze de Arte, Ldª, pelo valor de quarenta e dois mil e quinhentos euros. -------- 

 Tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de esclarecimentos 

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

nos termos do nº 1 do artº 125º do CCP, a adjudicação à firma Fundição de Bronze de arte, 



 
 
 
 
 
 
 

Ldª, pelo valor de quarenta e dois mil e quinhentos euros a que acresce o IVA, e 

dispensando-se a audiência prévia nos termos do nº 2 do artº 125º do CCP. ----------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento ao 

concorrente e pelo valor indicado, de acordo com a presente informação dos Serviços.  

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do nº 2 do artº 98º 

do CCP, atendendo a que não há lugar a prestação de caução pelo adjudicatário. --------- 

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

 OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PUBLICO COM ESPLANADA: de Rosalina da Graça 

da Costa Brito Correia, a solicitar ocupação do domínio publico com uma esplanada para o 

período de junho a julho, com a área de 18,90m2, para o estabelecimento comercial de 

restaurante e bebidas, sito na Rua Plácido de Abreu, desta vila. --------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, a ser presente a próxima reunião. -------- 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO – RELATORIO FINAL DO CIRCUITO 16 E FERREIROS 

(GONDORIZ) PARA A E.N. 202 – 2: - dos Serviços a apresentar o relatório final na qual 

findo o prazo concedido, 5 dias úteis, verificou-se que nenhum dos concorrentes apresentou 

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

 Assim, 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 Fernandes & Cardoso, Ldª, pelo valor de dez 

euros e quinze cêntimos/dia, sem IVA. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, respeitante ao “CIRCUITO 2 L EB1 PORTO COVA (SISTELO) PARA A EB 

DE SABADIM”, pelo valor de vinte e três euros e quinze cêntimos/dia, sem IVA, à empresa 

Fernandes & Cardoso, Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 
 
 
 

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

- Idem, para o “CIRCUITO 17 A LOMBADINHA (GONDORIZ) PARA VILABOA 

(GONDORIZ)”, pelo valor de treze euros e noventa e cinco cêntimos/dia, sem IVA,Táxis 

Rocha & Fernandes, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 - Idem, para o “ CIRCUITO 18 D VITOREIRA (CARRALCOVA) PARA AS ESCOLAS 

DA SEDE DO CONCELHO”, pelo valor de vinte e cinco euros/dia, sem IVA, à empresa 

Transgondoriz, Taxis, Ldª. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, para o “CIRCUITO 18 B PENEDA (GAVIEIRA) PARA AS ESCOLAS DA 

SEDE DO CONCELHO”, pelo valor de setenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos/dia, 

sem IVA, à empresa Passeio Completo, Ldª. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do nº 2 do artº 98º 

do CCP, atendendo a que não há lugar a prestação de caução pelo adjudicatário. --------- 

 - Idem, para o “CIRCUITOS 2 C EB1 NOGUEIRAS (RIO DE MOINHOS) PARA A EB 

SABADIM; 2 H EB1 BARREIROS (MEI) PARA A EB DE SABADIM”, pelo valor de vinte e 

três euros e quinze cêntimos/dia, sem IVA, à empresa Fernandes & Cardoso, Ldª. --------------- 

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

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

 - Idem, para os “CIRCUITOS 2 E EB1 MOURISCA (PORTELA) PARA A EB DE 

SABADIM; 2 D EB1 PARADELA (LOUREDA) PARA A EB DE SABADIM; 2 M EB1 

BARBEITOS (ÁLVORA) PARA A EB DE SABADIM; 15 A MOURISCA (PORTELA) PARA A 



 
 
 
 
 
 
 

E N 101 EXTREMO”, pelo valor de trinta e um euros e quinze cêntimos/dia, sem IVA, à 

empresa Fernandes & Cardoso, Ldª. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, para os “ CIRCUITOS 16 A – QUEBRADA (SISTELO) PARA A PORTELA 

DO ALVITO (SISTELO): 16 B – PORTO COVA (SISTELO) PARA E.N. 202 – 2”, pelo valor 

de vinte e três euros e quinze cêntimos/dia, sem IVA, à empresa Fernandes & Cardoso, Ldª. - 

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

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

 - Idem, para os “CIRCUITOS 1 – A RIO CABRÃO PARA A EN 202; 1 B – 

CÔTO/SOUTELO (CENDUFE) PARA A EN 202; 1 C SILVEIROS (TÁVORA (SANTA MARIA) 

TÁVORA (SÃO VICENTE) PARA A EN 202”, pelo valor de quarenta e três euros e quinze 

cêntimos/dia, sem IVA, à empresa Fernandes & Cardoso, Ldª. ----------------------------------------- 

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

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

APOIOS SOCIAIS: - de Graziela da Conceição Mota Sousa Pinheiro, residente na 

Rua Dr. Vaz Guedes, desta vila, a solicitar um apoio no âmbito da medida de apoio 

económico para famílias carenciadas com filhos menores a cargo. ------------------------------------ 

 Os Serviços propõem um apoio no valor de quinhentos euros, para apoio económico 

eventual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto. ------------------- 

 - Idem, respeitante a Maria Emília de Sousa Alves, residente na Quinta da Capela, 

Vilafonche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços propõem um apoio no valor de quinhentos euros, para apoio económico 

eventual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio. --------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 - Idem, respeitante a Zerza Barros Amorim, residente na Quinta da Carreira, Giela. - 

 Os Serviços propõem um apoio económico eventual no valor de trezentos euros. ----- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto. ------------------- 

 PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO: - Presentes os protocolos a celebrar com a 

freguesia de Padreiro (Santa Cristina), prevendo a transferência no valor de cinco mil euros, 

destinada à obra de “ Colocação de Gradeamento nos Caminhos de Santiago e Veiga e 

Reparação do Pavimento em diversos Caminhos da Freguesia”, cujo valor de adjudicação é 

de nove mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo seguindo-

se da respetiva assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Idem, com o Moto Clube de Arcos de Valdevez, prevendo a transferência da 

verba de vinte mil euros, destinada às obras de “Reabilitação e Adaptação do Edifício das 

Antigas Piscinas Municipais para Sede Social do Moto Clube”, cujo valor de adjudicação é de 

trinta e nove mil novecentos e catorze euros e setenta e quatro cêntimos. -------------------------- 

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

 PROTOCOLOS SAPADORES FLORESTAIS: - Presentes para renovação a 

proposta para os protocolos a celebrar relativos às equipas de Sapadores Florestais, 

celebrados entre o Município e a Assembleia de Compartes dos Baldios da freguesia de 

Soajo e Gavieira, com o principal objetivo da prevenção de incêndios florestais, prevendo um 

apoio financeiro do Município de vinte e cinco mil euros para cada brigada. ------------------------ 

 - Idem, com a Associação Atlântica e Assembleia de Compartes do Baldio de 

Cabreiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

como autorizar a Presidência a outorgar os mesmos. ------------------------------------------------ 

 PROTOCOLOS DE ATIVIDADES: - do Vereador do Pelouro a apresentar proposta 

de protocolos de apoio à atividades com as associações culturais recreativas do concelho 



 
 
 
 
 
 
 

relativos ao ano de 2013, no valor total de duzentos e treze mil oitocentos e vinte e cinco 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS 2013
Clube de Rugby de Arcos de Valdevez                      34.200,00 € 
Atlético dos Arcos                      30.000,00 € 
Sociedade Musical Arcuense                      17.100,00 € 
Associação Recreativa e Cultural de Paçô                      15.390,00 € 
Centro Cultural e Recreativo de Távora (Sta. Maria)                      12.825,00 € 
Associação Cultural e Recreativa de Guilhadeses                      11.115,00 € 
Clube Náutico de Arcos de Valdevez                      10.260,00 € 
Associação Social e Recreativa Juventude de Vilafonche                      10.260,00 € 
Associação Cultural e Recreativa Amadora Prozelense                        9.405,00 € 
Associação Desportiva e Cultural Aboim/Sabadim                        9.405,00 € 
Centro de Atletismo Arcos de Valdevez                        6.840,00 € 
Moto Clube de Arcos de Valdevez                        4.275,00 € 
Grupo de Estudos do Património Arcuense                        3.420,00 € 
Associação Recreativa e Cultural de S. João de Rio Frio                        2.565,00 € 
Associação Recreativa e Cultural de Aguiã                        1.923,75 € 
Associação Recreativa e Cultural do Vale                        1.710,00 € 
Associação de Pesca Desportiva do Vez                        1.710,00 € 
Associação Amigos de Sá                        1.710,00 € 
Centro Social Recreativo e Cultural Betânia do Vez                        1.710,00 € 
Corpo Nacional de Escutas                        1.496,25 € 
Associação Desportiva e Cultural de Soajo                        1.282,50 € 
Associação Recreativa e Cultural de S. Pedro de Souto                        1.282,50 € 
Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Eiras                        1.282,50 € 
Associação Socio Cultural de Sistelo                        1.282,50 € 
Clube Aventura de Arcos de Valdevez                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico das Lavradeiras do Vale                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico das Camponesas da Vila do Soajo                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico de Arcos S. Paio                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico Danças e Cantares de S. Jorge                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico de Santa Marinha de Prozelo                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico de Vilela                        1.282,50 € 
Rancho Folclorico Estrela do Norte - Gondoriz                        1.282,50 € 
Associação Cultural e Desportiva de Grade                          855,00 € 
Associação Cultural e Desportiva Unidos do Couto                          855,00 € 
Associação Nacional de Criadores de Raça Garrana                          855,00 € 
Associação Recreativa e Cultural "Os Bravos de S. Vicente"                          855,00 € 
Clube de Caça e Pesca de Arcos de Valdevez                          855,00 € 
Associação Amigos de Oliveira                          855,00 € 
Associação Cultural Desportiva de Ázere                          427,50 € 
Associação Cultural, Recreativa e Social de Tabaçô                          427,50 € 
Juventude Associada de Rio de Moinhos                          427,50 € 
Associação Juvenil de Bombos e Cantares do Vale                          427,50 € 
PAL - Associação Social e Desportiva de Portela, Alvora e Loureda                          427,50 € 
Associação Olhar Encantador                          427,50 € 
Dragões de S. Jorge                          427,50 € 
Associação Socio Cultural Padre Himalaya                          427,50 € 
Motor Klube Do Vez                          427,50 € 
Associação Tarefa Sábia                          427,50 € 
Associação Cultural do Extremo                          427,50 € 
Associação Cultural e Recreativa Amigos da Terra de Padroso                          427,50 € 
Associação Recr. E Cultural Amigos de Gondoriz                          427,50 € 
BTT - Terras do Vez                          427,50 € 
TOTAL                    213.825,00 € 



 
 
 
 
 
 
 

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

atribuição de subsídios para o ano de 2013, mediante celebração de protocolos de 

apoio, sendo a sua execução financeira de 50% para o ano corrente e os restantes 50% 

até 30-06-2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – BLOCO XL – ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO 

DO CAMINHO DE RIBA NOGUEIRA E MASDÃO – RIO DE MOINHOS: - dos Serviços a 

informar que a empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª, adjudicatária da empreitada da 

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

agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informam, ainda que a obra foi rececionada provisoriamente em 30.07.2010 e o 

prazo da garantia termina em 30.07.2015; -------------------------------------------------------------------- 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no 

valor de dez mil seiscentos e seis euros e quinze cêntimos; --------------------------------------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 04.07.2013 tendo sido lavrado o respetivo auto em 

anexo, o qual conclui que a obra não aparenta à data atual, deficiências da responsabilidade 

do empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, sugerem a homologação do auto bem como a liberação da caução até 60% 

do seu montante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

TOURAL A MOZELOS - ÁZERE”, adjudicada à firma Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª.------ 

 Os Serviços informam que a obra foi rececionada provisoriamente em 22.07.2010; --- 

 O prazo da garantia da obra termina em 22.07.2015; ------------------------------------------- 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no 

valor de seis mil novecentos e noventa e nove euros e cinquenta e seis cêntimos da CGD e 



 
 
 
 
 
 
 

no valor de sete mil quatrocentos e setenta e quatro euros e treze cêntimos do Millenium. ----- 

 A vistoria da obra foi realizada em 04.07.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto e 

que não aparenta à data atual, deficiências da responsabilidade do empreiteiro., pelo que 

pode ser autorizado a liberação das cauções até 60% do seu montante; ---------------------------- 

 Sugerem ainda a homologação do auto e a liberação da caução. --------------------------- 

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “ BLOCO XLII – CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE OS 

LUGARES DE CASAL, FREUF E PORTELINHA – GRADE”, adjudicada à empresa 

Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que a obra foi rececionada provisoriamente em 30.07.2010; --- 

 O prazo da garantia da obra termina em 22.07.2015; ------------------------------------------- 

 Foram prestadas cauções aquando da adjudicação da obra por garantia bancária no 

valor de seis mil quinhentos e oitenta e três euros e trinta e quatro cêntimos da CGD e no 

valor de sete mil seiscentos e onze euros e trinta e quatro cêntimos do Millenium. ---------------- 

 A vistoria da obra foi realizada em 04.07.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto e 

que não aparenta à data atual, deficiências da responsabilidade do empreiteiro., pelo que 

pode ser autorizado a liberação das cauções até 60% do seu montante; ---------------------------- 

 Sugerem ainda a homologação do auto e a liberação da caução. --------------------------- 

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

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

 - Idem, respeitante à obra “BLOCO XXXV - CAMINHO DOS BARBEITOS – 

ÀLVORA”, adjudicada à firma, Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª.------------------------------------- 

Os Serviços informam que a obra foi rececionada provisoriamente em 29.07.2010; -------------- 

 Foram prestadas cauções, no valor de treze mil trezentos e vinte e três euros e trinta 

e dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 
 

 O montante da caução que permanece cativo é de oito mil oitocentos e oitenta e dois 

euros e vinte e dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vistoria da obra foi realizada em 20.06.2013, tendo sido lavrado o respetivo auto e 

que não aparenta à data atual, deficiências da responsabilidade do empreiteiro., pelo que 

pode ser autorizado a liberação das cauções até 60% do seu montante; ---------------------------- 

 Sugerem ainda a homologação do auto e a liberação da caução. --------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto e autorizar a 

libertação parcial da caução, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------- 

 PORTA DO MEZIO – CENTRO DE INFORMAÇÃO, EDIFÍCIO DOS GUIAS E 

OFICINA TEMÁTICA – ALTERAÇÕES: - dos Serviços a apresentar o auto de receção 

definitiva da obra em epígrafe, adjudicada à firma Construções Artur Alves de Freitas II, Ldª. - 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto, bem como autorizar a 

libertação das garantias prestadas, de acordo com a informação dos Serviços. ------------ 

 CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO JARDIM DOS CENTENÁRIOS – 

SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHOS DO CONTRATO INICIAL: - dos Serviços a informar que 

a empresa Construção do Parque Infantil no Jardim dos Centenários, solicitou a alteração ao 

projeto proposto, sem qualquer custo adicional ao contrato. --------------------------------------------- 

 Esta alteração consiste essencialmente em modificações nos revestimentos, 

equipamento infantil e vedação de segurança e justifica-se pela necessidade de ajustar a 

obra ao local e a conformidade do parque em matéria de segurança. --------------------------------- 

Desta alteração resultam quantidades de trabalhos contratuais e novos no valor de quatro mil 

duzentos e vinte e nove e dois cêntimos e trabalhos suprimidos no valor de quatro mil 

duzentos e quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos, havendo uma redução do valor 

contratual de doze euros e trinta e sete cêntimos. ---------------------------------------------------------- 

Pelo exposto e considerando o interesse público propõe a aprovação da alteração proposta, 

nos termos do artº 311 e seguintes do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição dos trabalhos, 

de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE: - da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários a 

solicitar a prorrogação do protocolo de cooperação técnica-financeira celebrado entre esta 

Instituição e este Município, em 11 de agosto de 2011. ---------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de apoio financeiro 

no montante de sessenta mil euros, válido por um ano. --------------------------------------------- 

 - Idem, para elaboração em conjunto da iniciativa a ocorrer no próximo dia 14 de 

julho de 2013, evento cujo programa está incluído no programa das comemorações do Dia do 

Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 - da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a informar relativamente à 

agregação do JI de Soajo na EB1 da Eira do Penedo  da mesma freguesia, passando a EB1 

a ter a valência de EB1/JI.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 - da ACIBTM  a solicitar o parecer relativamente à candidatura ao abrigo do 

ArcosFinicia, no valor de quarenta e cinco mil euros, para um projeto de Turismo Rural a levar 

a efeito pelo promotor Jorge Manuel Sousa Aires de Lima, na freguesia de Ermelo. -------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao pedido. --------- 

 LICENCIAMENTO GLOBAL DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO, FORMAÇÃO E 

APOIO TÉCNICO – TECNOLOGIA SIG: - dos Serviços a apresentar proposta para o 

fornecimento em epígrafe no valor de quarenta e quatro mil cento e quarenta e cinco euros 

da empresa ESRI – Portugal – Sistemas e Informação Geográfica. ----------------------------------- 

 Os Serviços tendo em consideração que a proposta apresentada não carece de 

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

propõem nos termos do nº 1 do artº 125º do CCP aprovado pelo D.L. Nº 18/2008 de 29 de 



 
 
 
 
 
 
 

janeiro a adjudicação à firma ESRI Portugal – Sistema e Informação Geográfica,SA, pelo 

valor de quarenta e quatro mil cento e quarenta e cinco euros, mais IVA.---------------------------- 

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

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

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato nos termos do nº 2 do artº 98º 

do CCP atendendo a que não há lugar a prestação de caução pelo adjudicatário. --------- 

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

 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA: - de Rui Pedro de Sousa 

Cerqueira, residente na Rua Dr. António José Pimenta Ribeiro, desta vila, a solicitar a 

ocupação do domínio público com uma esplanada de apoio ao estabelecimento Café Snack-

Bar “O Jovem”, sito na referida rua sem instalação de qualquer estrutura de apoio pré-

fabricada, mas sim e apenas por mesas e cadeiras em PVC e guarda-sóis para 

ensombramento dos clientes, com uma área de 50m2 e por um período de 120 dias. ----------- 

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

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

 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL – PEDIDO DE APOIO PARA RECUPERAÇÃO 

HABITACIONAL: - dos Serviços de Ação Social, a informar relativamente ao agregado 

familiar de Maria dos Prazeres Maciel Rodrigues residente em Castanheira – Extremo, com 

duas filhas com um déficit cognitivo que dificulta o exercício de uma atividade profissional, 

pelo que continuam a depender economicamente dos pais não tendo qualquer outro meio de 

subsistência. Vivem com o rendimento do marido no valor de quinhentos e cinquenta euros, 

para além disso a mulher e as filhas praticam a agricultura de subsistência. ------------------------ 

 Residem numa casa unifamiliar, extremamente exígua, que herdaram dos seus 

familiares e que é constituida por um quarto, uma casa de banho e uma cozinha e que serve 

também de sala. O casal de acordo com as suas possibilidades foi efetuando algumas obras 

de melhoria e agora pedem ajuda para arranjar o soalho do quarto das filhas, encontrando-se 



 
 
 
 
 
 
 

extremamente degradado e rebocar as paredes da cozinha. -------------------------------------------- 

  Propõe no âmbito do “Regulamento Municipal de Apoio à Recuperação Habitacional 

de Estratos Sociais Desfavorecidos” lhes seja concedido um apoio para obras de melhoria da 

sua habitação, no valor de dois mil quatrocentos e dez euros e trinta e quatro cêntimos. ------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio proposto.  

 PROTOCOLO FOLIA: - Presente o protocolo de colaboração a celebrar com a 

FOLIA – Associação de Festas e Animação Cultural de Arcos de Valdevez – Salvador, 

prevendo a transferência do montante de cento e oitenta mil euros para as atividades do 

Carnaval, S. João da Valeta, Festas de Nossa Senhora da Lapa e Passagem de ano de 

2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, bem 

como autorizar a Presidência a outorgar o mesmo. ---------------------------------------------------- 

Atendendo a que a execução financeira dos eventos a realizar no final do ano 

se projeta em 2014, a Câmara deliberou aprovar a seguinte repartição de encargos: 

Para o ano de 2013 – cento e vinte mil euros; para o ano de 2014 – sessenta mil euros, 

a pagar até 31-03-2014. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião, eram dezoito horas e trinta minutos. 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, Faustino Gomes Soares, que a elaborei. ------------------------ 


