
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DEZEMBRO DE 2013 
    Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, nesta 

vila de Arcos de Valdevez, edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões do 

Município, sob a presidência do Doutor João Manuel do Amaral Esteves, reuniu-se a 

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

Rodrigues Barros, Fernando Pereira Cabodeira, Belmira Margarida Torres Reis, 

Olegário Gomes Gonçalves, José Albano Domingues e Fernando João Fernandes 

Fonseca, servindo de secretário, o Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

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

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA- INTERVENÇÕES: - Usou da palavra o 

Vereador José Albano Domingues, que se referiu às escrituras celebradas entre a Câmara e 

a ANJE, relativas à venda do Solar de Requeijo e constituição do direito de superfície, tendo 

verificado que aquela Associação não cumpriu as condições impostas há 14 anos, tendo 

recomendado que a Câmara fizesse contactos com os representantes da ANJE, tendo em 

vista a reversão da propriedade pela via extrajudicial ou judicial. --------------------------------------- 

 - O Vereador Fernando Cabodeira fez um reparo à extensão dos assuntos constantes 

da Ordem do Dia, atendendo a que se tratava de reunião para discutir e aprovar as opções 

do plano e o orçamento. Referiu que alguns assuntos iriam ficar pela rama na apreciação que 

fariam dos mesmos, uma vez que não tiveram tempo suficiente para aprofundar o necessário 

estudo. Que, no entanto, iriam tentar ser coerentes com a sua postura habitual, de 

participação responsável. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - O Vereador Fernando Fonseca solicitou informação sobre o protocolo celebrado 

com a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez sobre o Lar Residencial no edifício 



 
 
 
 
 
 
 

da Confraria da Senhora da Peneda. --------------------------------------------------------------------------- 

 No seguimento das intervenções da Vereação, a Presidência informou o seguinte: ---- 

 - Relativamente à questão do Solar de Requeijo referiu que tinha tomado posse o 

novo presidente da ANJE, e que havia já sido solicitada uma reunião com aquela Associação 

para tratar do projecto do Centro de Formação Residencial da ANJE, prevendo-se que a 

mesma tenha lugar no dia 17 ou 18 do corrente. ------------------------------------------------------------ 

 - No que respeita à questão da água tratada na reunião anterior, informou que a 

Câmara tinha acesso a dois sistemas de captação. O do Ázere, propriedade do Município, e 

a captação das Águas do Noroeste. Neste momento estava apenas a funcionar a captação 

das Águas do Noroeste, atendendo a problemas surgidos no sistema de filtragem do Ázere. -- 

 Informou ainda que a Câmara está vinculada ao pagamento de consumos mínimos 

de acordo com contrato de concessão celebrado, e que este assunto estava em discussão, e 

ver quais as condições que o Município poderia pôr em execução a captação do Ázere, sem 

aumento de custos. Reafirmou que se cumprem todos os parâmetros de qualidade da água 

de abastecimento público. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Relativamente à extensão da Ordem do Dia referiu que se tratava de assuntos que 

se conexionam com o plano e orçamento, e que certamente haveria tempo suficiente para os 

tratar com a devida ponderação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 - Em relação ao protocolo com a Santa Casa solicitou que o chefe da divisão 

administrativa e financeira desse esclarecimentos sobre este processo, designadamente a 

extinção da ADESVAL e a transferência da posição contratual no contrato de locação 

financeira imobiliária celebrado com a Caixa de Crédito Agrícola e o Protocolo de 

financiamento outorgado com o Município, de acordo com as deliberações oportunamente 

tomadas pelos órgãos municipais, tendo, após as explicações dadas, dado indicação para 

que os serviços fizessem chegar ao senhor Vereador a informação disponível sobre este 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Aprovada, por unanimidade, 

a acta da reunião ordinária de 25 de Novembro, findo.  ----------------------------------------------- 

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

relativos ao dia três, do mês corrente, que eram de um milhão trezentos e cinquenta e nove 

mil novecentos e seis euros e setenta e seis cêntimos de operações orçamentais, e de 

oitocentos e oitenta e um mil quinhentos e noventa e nove euros e oitenta e três cêntimos de 

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

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – TRABALHOS DE REABILITAÇÃO NO 

EDIFÍCIO DA OFICINA TEMÁTICA – PORTA DO MEZIO: - dos Serviços a apresentar o 

auto de consignação da obra em epígrafe, adjudicado à firma Artur Alves de Freitas & Filhos, 

Ldª, pelo valor de seis mil quinhentos e setenta e um euros. -------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira, José Albano Domingues e Fernando Fonseca, aprovar o auto. ------------------- 

 - Idem, respeitante à obra “ TRABALHOS NA PARCELA 18 DA E.N. 101”, 

adjudicado à firma Artur Alves de Freitas & Filhos, Ldª, pelo valor de doze mil quatrocentos e 

treze euros e setenta cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto. ------------------------------------------------ 

 - Idem, respeitante à AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO – ALTO 

DE CADORCAS E PENACOSTA”, adjudicado à firma Habimonção Construções, Ldª, pelo 

valor de sessenta e oito mil novecentos e três euros e cinquenta e cinco cêntimos. -------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar o auto. ------------------------------------------------ 

 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ - PROJECTO DE 

ESPECIALIDADES: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à adjudicação 

do fornecimento em epígrafe, no qual findo o prazo concedido, cinco dias úteis, verificou-se 



 
 
 
 
 
 
 

que não houve reclamações ou pedido de esclarecimentos à proposta de adjudicação. --------- 

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

D.L. Nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri do procedimento deliberou, por unanimidade, manter 

o teor do relatório preliminar e a adjudicação à empresa Eixo Urbano Unipessoal, Ldª, pelo 

valor de setenta e três mil e setecentos euros. --------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, adjudicar a aquisição do projecto em epígrafe, ao 

concorrente e pelo valor indicados, de acordo com a informação dos Serviços. ----------- 

 Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato, nos termos do disposto no nº 

2 do artigo 98º do Código dos Contratos Púbicos, uma vez que não há lugar a 

prestação de caução pelo adjudicatário. ------------------------------------------------------------------- 

 PORTAS DO MEZIO – INFRAESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO, 

ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES: - dos Serviços a apresentar o cálculo da 

revisão de preços respeitantes à obra em epígrafe, no valor de seiscentos e sessenta e dois 

euros e vinte e um cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a revisão de preços. ----------------------------- 

 - Idem, do valor provisório, respeitante à obra de “BLOCO XLVI – CAMINHO DO 

REAL – LIGAÇÃO ENTRE SOUTO E SANTAR”, relativamente aos autos de medição nºs 1 

a 7 no valor de quatrocentos e treze euros e trinta e seis cêntimos, ou seja, valor a ser 

restituído ao município. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar a revisão de preços. ----------------------------- 

 Aqueles Vereadores justificaram a sua posição de abstenção neste assunto e 

nos anteriormente decididos, pelo facto de se tratar de matérias que passaram do 

anterior executivo e nas quais não tiveram qualquer intervenção. ------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

 REQUALIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO DA GNR DE ARCOS DE VALDEVEZ – 

PEDIDO DE ADIANTAMENTO: - da firma Lúcios – Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA, 

adjudicatário da obra em epígrafe, a solicitar um adiantamento do valor de duzentos e 

sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos, para 

aquisição de materiais e equipamentos, correspondentes aos trabalhos dos capítulos 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10 (Instalações Hidráulicas, Eléctricas, Mecânicas, Segurança e Telecomunicações), 

com a seguinte informação dos serviçios da Divisão de Obras Municipais e de Conservação 

do Património: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Estabelece o n.º 1 do artigo 292º do CCP, que no caso de contratos que impliquem o 

pagamento de um preço pelo contraente público, este pode efetuar adiantamentos de preço 

por conta de prestações a realizar ou de atos preparatórios ou acessórios das mesmas 

quando o valor dos adiantamentos não seja superior a 30 % do preço contratual e seja 

prestada caução de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados. -------------------------- 

De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, caso de a despesa inerente ao contrato se realizar 

em mais de um ano económico, o contraente público só pode efetuar adiantamentos de preço 

quando, até ao final do ano económico no qual são efetuados os adiantamentos, sejam 

realizadas prestações ou praticados atos preparatórios ou acessórios das mesmas de 

montante igual ou superior aos valores adiantados. ------------------------------------------------------- 

Refere ainda o n.º 3 do mesmo artigo, que em casos excecionais, podem ser efetuados 

adiantamentos sem que estejam reunidas as condições previstas nos números anteriores, 

mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a correspondente 

despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o contrato administrativo da empreitada foi celebrado em 17.06.2013, pelo 

valor de um milhão seiscentos e dezoito mil euros, tendo sido prevista uma execução 

financeira de duzentos e noventa mil euros para o ano corrente, a que correspondente a 4 

meses de execução da empreitada; ---------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

Considerando que entretanto o processo se arrastou motivado pela necessidade de obtenção 

de visto prévio do Tribunal de Contas, o que só ocorreu em 08.11.2013 e posteriormente a 

consignação em 29.11.2013, originando esta situação, a que o empreiteiro não possa faturar 

mais que um mês de execução, razão pela qual pensamos existirem fundamentação 

suficiente para que a Câmara Municipal possa efetuar um adiantamento superior ao previsto; 

Considerando por outro lado que o contrato da empreitada permitia o pagamento de 

encargos de duzentos e noventa mil euros no ano corrente, no pressuposto de que a 

consignação se faria a breve prazo, além de que esse montante está devidamente 

salvaguardado no protocolo outorgado com o Ministério da Administração Interna e que 

poderá ser posto em causa o seu financiamento atendendo aos atrasos verificados na 

consignação dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, considera-se existirem fundamentos para que a Câmara Municipal, 

excecionalmente e nos termos do n.º 3 do artigo 292º do CCP, autorize o adiantamento 

solicitado pelo empreiteiro no valor de duzentos e sessenta e tres mil quatrocentos e 

oitenta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos (que corresponde a 16,3% do 

preço contratual) para aquisição de materiais e equipamentos, correspondentes aos 

trabalhos dos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Instalações Hidráulicas, Elétricas, Mecânicas, 

Segurança e Telecomunicações) ”. -------------------------------------------------------------------------

 - Devidamente apreciado e discutido o assunto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o presente pedido de adiantamento, de acordo com a informação 

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

 PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

DESPORTIVO PARA O PAVILHÃO EB/2/3: - dos Serviços a informar que considerando que 

se torna necessário proceder à aquisição de equipamento desportivo para apetrechamento 

do pavilhão desportivo da EB 2/3, a propor a sua aquisição por AJUSTE DIRETO. --------------- 

 Assim e face do exposto, propõem: ------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 
 

  1. Que o VALOR BASE seja fixado em vinte mil trezentos e cinquenta e seis euros; -- 

  2. Que o PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 30 dias; --------------------------- 

  3. Seja autorizado por V.ª Ex.ª a abertura de um procedimento concursal por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra, com consulta à empresa VALENTIM JOSÉ 

LUÍS & FILHOS, SA., nos termos de n.º 1 do art. 20º do CCP. O convite a esta empresa 

justifica-se face à urgência da aquisição, esta ter mostrado disponibilidade imediata e não ter 

atingido o limite financeiro e temporal no triénio; ------------------------------------------------------------ 

  4. A aprovação das peças do procedimento em anexo, nomeadamente convite e 

caderno de encargos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento, 

bem como autorizar a abertura de um procedimento de ajuste directo, de acordo com a 

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

 - Idem, respeitante ao procedimento concursal “SOFTWARE INFORMATICO – 

ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ”, na qual solicitam autorização para 

abertura de um procedimento administrativo de Ajuste Direto nos termos do art. 20, nº 1, al. 

a), do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com consulta a 3 fornecedores, para a 

Aquisição de Software Informático, considerando o preço base de no valor de quatro mil e 

trezentos euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------- 

 Software informático para monitorização de: humidade/temperatura/ 

Inundação/controlo de acessos, com sistema de alertas via sms (especificações ANEXO I do 

Caderno de Encargos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em função do tipo de aquisição e valor base, propõem que sejam convidadas as 

seguintes empresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 IPWORLD, Lda de Viseu; RELEASE, Lda, de Moscavide; e Paulo Meneses, 

Unipessoal, Lda, do Porto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para júri do referido procedimento proponho que seja constituído por Dr. Osvaldo 



 
 
 
 
 
 
 

Alves que presidirá, Eng. Luís Macedo e Dr.ª Carla Araújo como restantes membros efetivos. 

Como suplentes, Dr. Manuel Gaspar e Dr. Nuno Soares. ------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de um 

procedimento de ajuste directo, bem como proceder à designação do Júri do 

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

 - Idem, respeitante à obra “AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 

AGUA – FREGUESIA DE GONDORIZ – OUTEIRINHOS – PEDREIRA”, uma vez que 

considerando que o Município não possui meios próprios suficientes que permitam executar 

todas as ampliações solicitadas por administração direta, propõem a execução dos trabalhos 

acima referidos através de uma EMPREITADA, dada a especificidade dos trabalhos. ----------- 

 Com a empreitada em referência, pretende-se a ampliação da rede de abastecimento 

de água aos lugares de Outeirinhos e Pedreira, na freguesia de Gondoriz, com 930 m de 

extensão, prevendo-se a instalação de 18 ramais domiciliários. Parte destes lugares ainda 

não se encontram servidos de rede e existem inúmeros pedidos dos habitantes para ligação 

à rede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim e face do exposto, propõem que: ------------------------------------------------------------ 

 1. O VALOR BASE seja fixado em vinte mil euros; ----------------------------------------------- 

 2. O PRAZO CONTRATUAL da obra seja fixado em 60 dias; --------------------------------- 

 3. Seja autorizado por abertura de um procedimento concursal por AJUSTE 

DIRECTO, para a adjudicação da referida obra, com consulta à empresa Plano Minho 

Unipessoal, Lda, nos termos da alínea a) do art.º 19º do CCP. O convite a esta empresa 

justifica-se por ser uma empresa que se tem especializado neste tipo de trabalhos e por não 

ter atingido o limite financeiro e temporal no triénio; -------------------------------------------------------- 

 4. A aprovação do projeto de execução em anexo. ---------------------------------------------- 

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

Serviços: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

  1. Aprovar o projecto de execução da empreitada em epígrafe; ------------------------ 

  2. Aprovar as peças do procedimento contratual; ------------------------------------------- 

  3. Autorizar a abertura de um procedimento de ajuste directo, com consulta à 

entidade constante da referida informação dos Serviços. ------------------------------------------- 

 - Idem, respeitante à obra de “AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 

– SUBSISTEMA DE PAÇÔ (CAMINHO 1318 - 1)”, com o intuito de se dar início ao 

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

 Com o projeto de execução em referência, pretende-se a ampliação da rede de 

saneamento ao longo do caminho municipal 1318-1, da câmara 227 até à câmara 254.1 

(existente). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Esta obra diz respeito a uma parte da freguesia, que não se encontra servida por 

saneamento, e permitirá suprimir os problemas de saturação dos órgãos de rejeição (fossa 

séptica/poço sumidouro) das habitações sociais de Paçô, promovendo a ligação destas á 

rede. Deste modo, a intervenção preconiza ainda a instalação de uma estação elevatória e a 

desativação e selagem dos referidos órgãos de rejeição. ------------------------------------------------- 

 A rede de coletores a executar, numa extensão de cerca de 1km, de colectores 

gravíticos ao longo do Caminho Municipal 1318-1, drena para 1 câmara de visita da rede 

existente (junto à rotunda). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim e face do exposto, propõem que: ------------------------------------------------------------ 

 1. A obra pública em causa seja executada por EMPREITADA, dado a especificidade 

dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2. O VALOR BASE para a presente empreitada seja fixado em cento e um mil 

duzentos e noventa euros; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. O PRAZO CONTRATUAL seja fixado em 120 dias; ------------------------------------------ 

 4. A aprovação do projecto de execução e das peças do procedimento em anexo, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 
 

 a. Convite a enviar às empresas; --------------------------------------------------------------------- 

 b. Caderno de Encargos; -------------------------------------------------------------------------------- 

 5. Abertura de um procedimento por AJUSTE DIRECTO, com consulta a 3 empresas 

para salvaguardar o princípio da transparência, imparcialidade e igualdade. Por se entender 

serem empresas especialistas neste tipo de trabalho, cujo limite financeiro no triénio não foi 

atingido, propõem consulta às seguintes empresas: ------------------------------------------------------- 

 1) ARTUR ALVES DE FREITAS, II, Lda. ------------------------------------------------------------ 

 2) PREDILETHES - CONSTRUÇOES, Lda. ------------------------------------------------------- 

 3) SRB, CONSTRUÇÕES, Lda. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Serviços: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1. Aprovar o projecto de execução da empreitada em epígrafe; ------------------------ 

  2. Aprovar as peças do procedimento contratual; ------------------------------------------- 

  3. Autorizar a abertura de um procedimento de ajuste directo, com consulta às 

entidades constantes da referida informação dos Serviços. ---------------------------------------- 

  4. Designar o Júri do procedimento, de a cordo com a composição constante 

da presente informação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 PREÇÁRIO PARA O ANO DE 2014: - dos Serviços a remeterem para efeitos de 

aprovação o preçário relativo à aquisição de bens e serviços para o ano de 2014. ---------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o preçário, devendo os 

Serviços proceder às correspondentes requisições aos preços mais favoráveis. ------- 

 PAGAMENTO DE FACTURA DE AGUA EM PRESTAÇÕES: - da firma Dias & 

Lobato, Ldª a solicitar o pagamento das facturas em dívida no valor de oitocentos e trinta e 

sete euros e cinquenta cêntimos, em 3 prestações. -------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que conforme consta da declaração de IRC a empresa 

declarou em 2012, o rendimento de oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e seis 



 
 
 
 
 
 
 

euros e oitenta e sete cêntimos, pelo que o pedido não reúne os requisitos previstos na 

deliberação camarária de 09.11.2009. -------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido, de acordo 

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

 SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA EM HABITAÇÃO 

SOCIAL: - dos Serviços de Acção Social a informar relativamente a um pedido de 

apresentado pelo serviço de Águas e Cobranças do Município, a propósito de uma dívida de 

água referente a Irene Catarina Gomes Estevão, a residir numa habitação social. ---------------- 

 Trata-se pela análise do seu historial familiar, que parece evidente que se trata de 

uma família com graves problemas financeiros, originados, por um lado, por alguma falta de 

competências na gestão do orçamento familiar e, por outro lado, pela ausência de uma 

atividade remuneratória regular que lhes permita organizar a sua vida de forma autónoma 

sem terem que depender dos serviços para a sua sobrevivência. Acresce, que têm duas 

filhas menores a cargo, uma das quais com uma deficiência grave, e que, para salvaguarda 

do superior interesse das mesmas, devem ser-lhes garantidas todas as necessidades 

básicas, quer por parte dos pais quer por parte das entidades que direta e indiretamente têm 

responsabilidade na sua proteção. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Sendo assim e considerando que a água é um bem essencial de que a família não 

poderá abdicar, entendo que deverão ser efetuadas todas as diligencias necessárias no 

sentido de proporcionar a ligação da água à nova habitação. Por outro lado, sou da opinião 

de que a família terá que assumir as suas responsabilidades, devendo por isso, proceder ao 

pagamento da divida que têm para com o Município, no valor de cento e setenta e seis euros 

e setenta e seis cêntimos, em suaves prestações mensais, acordadas com a mesma, no 

valor de dez euros, a receber, por exemplo, juntamente com a renda de casa. --------------------- 

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

 EXPEDIENTE: - da ACIAB a informar relativamente à alteração da data da 



 
 
 
 
 
 
 

realização da feira quinzenal do dia 25 para o dia 23 de Dezembro. ---------------------------------- 

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

 - de Alberto Pereira da Costa, residente em Souto Novo, freguesia de Aguiã, deste 

concelho, a solicitar o reembolso das despesas pagas, no valor de e duzentos e setenta e um 

euros e quatro cêntimos, respeitante ao sinistro ocorrido nas Piscinas Municipais, uma vez 

que a companhia AXA declina toda e qualquer responsabilidade neste sinistro de acordo com 

o estabelecido nas condições gerais no nº 13 das condições particulares que “ para idades 

iguais ou superiores a 70 anos as coberturas ficam limitadas, exclusivamente, ao risco de 

morte”, não podendo dar seguimento ao sinistro participado. -------------------------------------------- 

 A Divisão Administrativa e Financeira prestou informação de que, em face da 

informação do responsável dos serviços, de que se tratou de um acidente ocorrido no espaço 

da piscina, deve considerar-se existir responsabilidade do Município, pelo que, não estando 

as despesas apresentadas cobertas pela apólice existente, deverão ser asseguradas pela 

Câmara Municipal, mediante pagamento ao requerente. ------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das despesas 

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

 PROTOCOLO: - Presente o protocolo a celebrar com a Freguesia de Soajo, que 

tem como objectivo o estabelecimento dos termos e condições em que as partes se 

comprometem a garantir os serviços da componente de apoio à família no âmbito do pré-

escolar, às crianças que frequentam o Jardim de Infância de Soajo, prevendo a transferência 

da verba de trinta e um euros e noventa e nove cêntimos, mensais por criança, para a 

refeição, e trinta euros e noventa e nove cêntimos, para o prolongamento do horário. ----------- 

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

como autorizar a Presidência a outorgar o mesmo, em nome do Município. ----------------- 

 ARCOS FINICIA – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER: - Do Vereador do 

Pelouro a submeter à apreciação da Câmara Municipal a emissão de um parecer favorável à 



 
 
 
 
 
 
 

candidatura da “Fórmula da Avó” ao financiamento do Arcos Finicia. ---------------------------------- 

 - Apreciado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Vereador Fernando Fonseca, dar parecer favorável ao presente pedido de 

financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aquele Vereador declarou abster-se por entender que a Autarquia que gere 

dinheiros públicos fica em situação complicada, e estar em entrar com financiamento é 

ir além do que é a acção do Município, daí as suas reservas quanto à aprovação do 

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

 ABERTURA DA PONTE VELHA AO TRÂNSITO - PROPOSTA: - Pelo Vereador 

Fernando Fonseca foi apresentada uma proposta, que aqui se dá como reproduzida, para 

todos efeitos legais, na qual propõe que se proceda de imediato às diligências necessárias 

para a abertura da ponte velha ao trânsito automóvel; e que tenha em consideração que o 

trânsito rodoviário se processe nos dois sentidos. ---------------------------------------------------------- 

 O Vereador justificou a sua proposta pelo facto de a ponte ter condições para a 

circulação; ter sido projectada com esse fim nos finais do século XIX; e a população estar a 

ser fortemente prejudicada e não criando fluxos origina o fecho do comércio e a 

desertificação daquela zona. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na discussão da proposta usou da palavra o Vereador José Albano Domingues para 

referir que a questão do trânsito é bem mais abrangente do que este caso, e que passa por 

reorganizar o trânsito e estacionamento na zona urbana, embora comunguem das 

preocupações do CDS-PP, só vendo inconvenientes desde que lhes mostrem que não é 

possível a circulação viária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Vereador Hélder Barros deu nota à Câmara de que a obra foi financiada por fundos 

comunitários e qualquer alteração teria que ser analisada num pressuposto de possível 

devolução de dinheiros recebidos. Referiu ainda que não era com o acesso para os dois 

lados na ponte que se resolvia a falta de dinâmica para toda aquela zona. Defendeu a 



 
 
 
 
 
 
 

posição de avaliar aquilo que sãos os pedidos daquela margem no âmbito do Plano de 

Pormenor de S. Paio, com alteração em curso, devidamente avaliado e ponderado com as 

populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Pela Presidência foi apresentada a seguinte proposta para votação em alternativa à 

apresentada pelo Vereador Fernando Fonseca: ------------------------------------------------------------- 

 “Considerando as preocupações relativas à dinamização do comércio e serviços; ----- 

 Considerando que a proposta é para uma área sujeita a um Plano de Pormenor que 

está em procedimento de alteração; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que o planeamento é fundamental para se proceder à implementação 

de uma estratégia de desenvolvimento sustentável de um território; ---------------------------------- 

  Considerando que a apresentação de uma proposta de alteração do trânsito deverá 

ter em consideração toda uma solução integrada para um espaço que está submetido a um 

instrumento de planeamento, como é o caso de um Plano de Pormenor para um Centro 

Histórico, e não a apresentação casuística e desgarrada de uma alteração a uma parte desse 

plano; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que será a conjugação de diversas acções e actores que promoverá a 

dinamização social e económica da zona, onde a questão da circulação viária da ponte 

deverá ser tida em consideração. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Em face do exposto, propomos que a situação da circulação viária da ponte 

centenária seja objecto de apreciação no âmbito da proposta de alteração ao Plano de 

Pormenor de Salvaguarda de S. Paio que está em curso, auscultando-se as diversas partes 

interessadas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na discussão da proposta interveio o Vereador Fernando Fonseca que referiu 

comungar da opinião do Presidente da Câmara relativamente à necessidade de elaboração 

de estudos e projectos mas que vão ao encontro dos anseios das populações, mas que não 

estava a favor da não abertura da ponte, e que a sua preocupação é a celeridade neste 



 
 
 
 
 
 
 

processo uma vez que a situação está moribunda, solicitando que fossem tomadas medidas.  

 - Após a discussão das propostas, a Presidência pôs à votação as mesmas, em 

alternativa, tendo a proposta da Presidência sido aprovada, por maioria, com quatro 

votos a favor dos Vereadores Hélder Barros, Belmira Reis, Olegário Gonçalves e da 

Presidência, duas abstenções dos Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano 

Domingues, e o voto contra do Vereador Fernando Fonseca, ficando, 

consequentemente, rejeitada a proposta inicial, apresentada por aquele Vereador. ------- 

 Aquele Vereador apresentou a seguinte declaração de Voto: “Pelo CDS/PP foi 

informado que a proposta alternativa apresentada pelo PPD/PSD apresenta-se num âmbito 

diferente daquilo que é a proposta apresentada pelo CDS/PP, e que lamenta que a proposta 

apresentada pelo CDS/PP não tenha sido colocada á votação, quebrando-se aquilo que seria 

o cumprimento do regimento deste órgão executivo e o cumprimento das regras 

democráticas que estão no princípio da organização dos órgãos do Poder Local. ----------------- 

 A abertura da ponte velha, embora possa ser considerado num âmbito mais vasto e 

englobado num estudo do Plano de Pormenor, o que a proposta do CDS/PP preconiza é uma 

necessidade urgente da abertura da pinte velha ao trânsito automóvel independentemente 

daquilo que vier a resultar no âmbito do estudo a ser colocado a concurso. ------------------------- 

 Uma proposta apresentada por outro partido (PPD/PSD), não elimina nem substitui a 

proposta inicialmente apresentada pelo CDS/PP, que é diferente. ------------------------------------- 

 Mas fica o registo para ser divulgado aos órgãos de comunicação e população”. ------- 

 RATIFICAÇÕES: - do Sr. Presidente a informar que procedeu à transferência de mil 

seiscentos e cinquenta euros e três cêntimos, para a EPRALIMA, relativa à prestação 

(Novembro/2013) por conta do acordo de comparticipação do empréstimo para aquisição de 

equipamento de cozinha, pelo que submete o mesmo a ratificação do executivo. ----------------- 

 - Idem, no valor de dez mil euros relativa à prestação de (Novembro/2013), por conta 

do acordo de comparticipação dos empréstimos para remodelação do edifício da EPRALIMA.  



 
 
 
 
 
 
 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Fernando 

Cabodeira, José Albano Domingues e Fernando Fonseca, ratificar os presentes 

despachos da Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ALTERAÇÃO DA FEIRA QUINZENAL: - Presente uma proposta da Presidência de 

alteração da data da realização da feira quinzenal prevista para o dia 25 de Dezembro, dia de 

Natal, para a segunda-feira anterior, dia 23, com parecer favorável da Associação de 

Feirantes e da ACIAB. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alteração da data de realização da feira quinzenal. ----------------------------------------------------- 

 PROGRAMA CANTONEIROS - MINUTA DO CONTRATO DE APOIO PARA 

LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA FREGUESIA E DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA LIMPEZA DA REDE VIÁRIA E ESPAÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS: - Presente uma minuta do contrato de apoio financeiro e de delegação de 

competências para limpeza da rede viária e espaços públicos, a celebrar com as Freguesias 

interessadas, que aqui se dá como integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais, 

tendo como objecto visa dotar as freguesias do Concelho de Arcos de Valdevez, com um 

colaborador para o exercício de funções de cantoneiro, para assegurar a limpeza das vias e 

espaços públicos da freguesia e municipais, assumindo o Município o encargo 

correspondente a 20% do valor da bolsa mensal a pagar à pessoa contratada. -------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta do contrato, 

bem como remeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação 

daquele órgão, nos termos do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º e artigo 131º, 

ambos do anexo I à Lei nº 75/23013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------- 

  HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA ALIENAÇÃO DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO DO MUNICIPIO, NO LUGAR DE IGREJA VELHA – ARCOS DE VALDEVEZ (S. 

PAIO): - PROPOSTA: - Pela Presidência foi apresentada a seguinte proposta de Hasta 



 
 
 
 
 
 
 

Pública: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  “O Município de Arcos de Valdevez pretende promover a Hasta Pública para a 

alienação, mediante licitação verbal, de 1 prédio rústico do Município, sito no lugar de 

Igreja Velha, na freguesia de Arcos de Valdevez (S. Paio), de acordo com as seguintes 

condições gerais e especiais: ------------------------------------------------------------------------------------- 

OBJECTO 

- Prédio rústico, composto por duas leiras de cultivo, com a área de 1845 m2, no lugar 

de Igreja Velha, freguesia de Arcos de Valdevez (S. Paio), deste concelho, descrito no 

registo predial sob o nº 442/19961007, e inscrito na matriz sob o artigo 70, 

correspondente ao antigo artigo 119. ----------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o Plano Director Municipal de Arcos de Valdevez, o terreno está classificado 

como solo urbano - espaço urbanizável - aglomerado estruturante e localizado em zona de 

sensibilidade acústica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 59º do Regulamento do PDM aquele terreno está 

sujeito aos seguintes parâmetros máximos de edificabilidade: ------------------------------------------ 

a) Coeficiente de Ocupação do Solo — 0,7 m2/m2; -------------------------------------------------------- 

b) Número de pisos: 2 pisos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Cércea máxima: 7 metros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A intervenção urbanística a concretizar naquele prédio fica sujeita às demais disposições 

aplicáveis do Regulamento do PDM para a tipologia de solo do local, bem como ao regime 

jurídico da urbanização e edificação em vigor. --------------------------------------------------------------- 

LOCAL / HORA DE REALIZAÇÃO 

A hasta pública terá lugar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município de Arcos de 

Valdevez, no dia 13 de Janeiro de 2014, pelas 10.00 horas, perante representantes da 

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. --------------------------------------------------------------------- 

DA HASTA PÚBLICA 



 
 
 
 
 
 
 

1. À hora designada inicia-se a praça. -------------------------------------------------------------------------- 

2. A base de licitação tem subjacente o preço fixado pelo Município, resultante da avaliação 

do imóvel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nesta licitação, apenas poderão participar os interessados presentes ou pessoas que para 

o efeito se encontrem devidamente mandatadas. ----------------------------------------------------------- 

4. Na licitação verbal, após o primeiro lanço, não são permitidos lanços inferiores a cinquenta 

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

5. Logo que se proceda à arrematação será o direito de propriedade, provisoriamente, 

adjudicado pela Comissão que preside à hasta pública, a quem tiver oferecido o melhor 

preço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. A Adjudicação definitiva será proferida por deliberação da Câmara Municipal considerando, 

ainda, o disposto nas condições gerais. ----------------------------------------------------------------------- 

7. Se a praça ficar deserta por falta de licitação fica, a Câmara Municipal, autorizada a: -------- 

a) Voltar a colocar em praça, decorridos 5 (cinco) dias sobre a data da hasta pública deserta;  

b) Promover a alienação do imóvel, sem recurso a nova hasta pública, por ajuste directo com 

eventuais interessados na aquisição do imóvel, após deliberação da Câmara Municipal, e 

seguindo as regras estabelecidas pelas presentes Condições de Alienação. ----------------------- 

8. A Comissão é composta por três membros a designar pelo Presidente da Câmara 

Municipal ou seu substituto legal, com, pelo menos cinco dias seguidos de antecedência ao 

da hasta pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 

1. A base de licitação é de 76 000,00€ (setenta e seis mil euros). ------------------------------------ 

2. Não são admitidos lanços inferiores a 50,00€ (cinquenta euros). ---------------------------------- 

3. No ato público da hasta pública haverá lugar ao pagamento de 25% do preço total da 

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

4. O Adjudicatário presta declaração em como tomou conhecimento dos direitos e 



 
 
 
 
 
 
 

obrigações, constantes do presente documento, aceitando-as, expressamente e sem 

reservas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O remanescente será pago no acto da escritura pública de compra e venda. ------------------- 

6. O arrematante/adjudicatário poderá antecipar o pagamento da segunda prestação. ---------- 

7. A adjudicação só será válida, depois de convertida em definitiva por deliberação da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. O Contrato definitivo é celebrado por escritura pública, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

a contar da data da adjudicação definitiva. -------------------------------------------------------------------- 

ESCLARECIMENTOS 

1. As reclamações ou pedidos de esclarecimentos, de quaisquer dúvidas surgidas na 

interpretação das condições gerais e especiais da hasta pública, poderão ser apresentados 

por escrito, até 3 (três) dias corridos anteriores à data da realização do ato público. ------------- 

2. A resposta aos esclarecimentos é vinculativa e irrecorrível. ------------------------------------------- 

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Toda a documentação relativa à presente hasta pública está patente na Secção de 

Expediente Geral, Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 

desde a data da publicação do correspondente Edital, onde poderá ser examinada durante o 

horário de expediente, entre as 09h00 e as 16h30 horas do dia anterior à realização da hasta 

pública ou no sítio na Internet: www.cmav.pt. ----------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Fernando 

Fonseca, aprovar as presentes condições gerais e especiais de alienação, bem como 

autorizar a abertura da Hasta Pública, de acordo com a proposta da Presidência, de 

harmonia com o disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do anexo I à Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Aquele Vereador apresentou a seguinte declaração de voto: “Pelo Vereador do 

CDS/PP foi votada a abstenção, tendo em consideração que tendo sido solicitada a 



 
 
 
 
 
 
 

avaliação do terreno por perito, e não tendo sido apresentada, não estava em 

condições para uma decisão em consciência, pelo que absteve na votação.” --------------- 

  ISENÇÃO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS 

DE IMÓVEIS NAS AQUISIÇÕES EFECTUADAS POR JOVENS: - Pela Presidência foi 

apresentada a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a situação económica actual conjugada com a premência de 

existência de incentivos à fixação de população jovem no concelho, justificam políticas 

municipais de incentivos fiscais, incidentes sobre as transacções imobiliárias. --------------------- 

PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a Câmara, ao abrigo do disposto no artigo 12º nº 2, da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro, e nas alíneas c) do nº 1 do artigo 25º, e ccc) do nº 1 do artigo 33º, do anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, delibere aprovar, para submeter à autorização da Assembleia 

Municipal, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Ficam isentas do pagamento de imposto municipal sobre as transmissões 

onerosas de imóveis as aquisições efectuadas por jovens, com idade compreendida entre os 

18 e os 35 anos, inclusive, de prédio ou fracção autónoma de prédio urbano situado na área 

do Município, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente. Tratando-se de 

casais a soma das idades deverá ser igual ou inferior a 70 anos. ----------------------------------- 

2 - As isenções previstas no número anterior só se verificam se as aquisições forem 

devidamente participadas ao serviço de finanças, mediante declaração de que conste não ter 

o declarante aproveitado anteriormente de idêntico benefício. ------------------------------------------ 

3 – As isenções a que se refere a presente proposta vigoram no ano de 2014. --------- 

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

isenção, bem como remeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de 

aprovação daquele órgão, nos termos do disposto no artigo 12º nº 2, da Lei nº 2/2007, 

de 15 de Janeiro, e nas alíneas c) do nº 1 do artigo 25º, e ccc) do nº 1 do artigo 33º, do 



 
 
 
 
 
 
 

anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------- 

 REDUÇÃO DE TARIFAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE 

ÁGUA E DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS, DE LIGAÇÃO À REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E À REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS: - Pela Presidência foi 

apresentada a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------- 

 “Considerando que o Município tem levado a cargo avultados investimentos na 

execução de alargamento das redes de abastecimento de água para consumo e de 

drenagem de águas residuais, tendo em vista promover a cobertura de grande parte do 

território municipal com redes públicas de água e saneamento, que possibilitam às 

populações abrangidas outras condições no que respeita à qualidade da água e de higiene e 

salubridade, cumprindo as necessárias condições de saúde pública, que os sistemas 

privativos não garantem; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que essa disponibilização gera, necessariamente, encargos para os 

particulares, dado que, por lei, são obrigados a efectuar as respectivas ligações às redes 

públicas, através de ramais de ligação; ------------------------------------------------------------------------ 

 Considerando o interesse do Município em assegurar o máximo possível de ligações 

dos particulares, de modo a rentabilizar o investimento efectuado, e o alargamento das redes 

de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais a outras áreas do Município, 

por um lado e, por outro, que, atendendo aos valores actuais das tarifas municipais e o facto 

de muitos particulares disporem de sistemas de abastecimento e de drenagem privativos, os 

proprietários dos imóveis abrangidos têm demonstrado alguma resistência na adesão ao 

sistema público; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando que, no contexto actual de situação económica que o país atravessa, 

com repercussões ao nível dos rendimentos das famílias, se justifica criar mecanismos de 

incentivos em termos pecuniários, mediante a redução do tarifário em vigor para aqueles que 

pretendam abandonar os sistemas privativos de abastecimento de água e/ou de drenagem 



 
 
 
 
 
 
 

de águas residuais de que disponham e adiram aos sistema público. --------------------------------- 

PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que durante um ano, a vigorar entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 

2014, os proprietários ou usufrutuários de moradias unifamiliares destinadas a 

habitação, que efectuem a ligação ao sistema público de distribuição de água e ou de 

recolha de águas residuais, beneficiem da redução de 50% no correspondente 

tarifário em vigor, relativo à execução de ramais de ligação de água e de 

ligação de águas residuais; de ligação à rede de abastecimento de água e à 

rede de águas residuais, desde que seja efectuado o pedido e o 

correspondente pagamento dentro daquele prazo; ----------------------------------------- 

2. Que a redução prevista no número anterior abranja igualmente os pedidos já 

efectuados e cujo pagamento das tarifas correspondentes ocorra dentro do prazo aí 

definido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Que sejam ainda abrangidas pela redução as situações em que o pedido for 

efectuado e deferido, dentro do período de redução estabelecido, desde que o 

correspondente pagamento seja feito dentro do prazo, em concreto, definido pela 

Câmara Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PARA 2014: - Pela Presidência 

foi apresentada a seguinte proposta: “A Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das 

Comunicações electrónicas) criou uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) que é 

determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação mensal emitida 

pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para os clientes finais da área de cada município. ---------------------------- 

Nos termos definidos no nº 2 alínea b) do art.º 106º dessa Lei o percentual é 

aprovado anualmente até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua 



 
 
 
 
 
 
 

vigência e não pode ultrapassar os 0,25%. ------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a taxa para vigorar no ano corrente foi de 0,25%. ---------------------- 

PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Que, nos termos do referido art.º 106º da Lei acima indicada, a Câmara 

estabeleça uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP). ------------------------------------- 

2 – Que a taxa a aplicar no ano de 2014 seja de 0%. ---------------------------------------- 

3 – Que a presente proposta se aprovada, seja remetida à assembleia municipal para 

aprovação daquele órgão (cf. art.º 106º nº 2 da Lei nº 5/2004, e art.º 25º, nº 1, alínea b), do 

anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.” -------------------------------------------------------------- 

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

como remeter a mesma à assembleia municipal, para efeitos de aprovação daquele 

órgão, nos termos do disposto no art.º 106º nº 2 da Lei nº 5/2004, e art.º 25º, nº 1, alínea 

b), do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.” --------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DRENAGEM E TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS E DE RECOLHA TRATAMENTO E 

VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 2014: Pela Presidência foi apresentada 

a seguinte Proposta: “Considerando que os valores actuais dos preços praticados pelas 

actividades de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais, e de 

recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos se encontram ainda abaixo dos custos 

efectivos das tarifas praticadas pelo Município; -------------------------------------------------------------- 

  Considerando a situação económica difícil que o país atravessa e que assola as 

famílias, não obstante ser necessário proceder a ajustamentos progressivos dos valores 

actualmente em vigor, até se atingir o ponto de equilíbrio entre as tarifas aplicadas e os 

custos suportados; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Considerando ainda que nos termos dos regulamentos respectivos, as tarifas são 

actualizadas anualmente em função do coeficiente aprovado pela Câmara Municipal, de 



 
 
 
 
 
 
 

modo a entrarem em vigor no início do ano seguinte. ------------------------------------------------------ 

 Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela alínea 

e) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprove o 

coeficiente de actualização das tarifas respeitantes ao abastecimento de água; drenagem e 

tratamento de águas residuais; e de recolha, tratamento e valorização de resíduos 

sólidos, de 1,0059, correspondente à mera actualização com base na taxa de inflação, para 

vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2014”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Presidência de atualização dos valores das tarifas para 2014, nos termos da referida 

disposição legal, devendo proceder-se à respetiva publicitação, nos termos legais. ------ 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2014: Pela 

Presidência foi apresentada a seguinte Proposta: “O artigo 9º da Lei nº 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro, que aprovou o regime geral das taxas municipais, prevê que os orçamentos 

anuais das autarquias locais podem actualizar o valor das taxas estabelecidas nos 

regulamentos de criação respectivos, de acordo com a taxa de inflação. ---------------------------- 

Por seu lado o nº 2 do artigo 2º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

do Município de Arcos de Valdevez, aprovado em 30 de Abril de 2010 pela Assembleia 

Municipal, e em vigor, estabelece que os valores das taxas previstas na Tabela de Taxas 

Municipais são actualizados anualmente com base na taxa de inflação, excepto habitação, 

para vigorar a partir de 1 de Janeiro de cada ano económico. ------------------------------------------- 

Considerando que, em face dos referidos mecanismos legais, a Câmara Municipal 

não poderá deixar de proceder à actualização das suas taxas, em vigor desde 1 de Junho de 

2010, de modo a manter o valor real das mesmas. --------------------------------------------------------- 

 PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Que de acordo com a referida disposição legal, a Câmara aprove uma 



 
 
 
 
 
 
 

actualização dos valores das taxas previstas na Tabela Geral de Taxas do Município, de 

acordo com o valor da inflação registado no mês de Outubro passado (último mês de 

referência publicado pelo INE) - 0,59%, para vigorar a partir de 1 de Janeiro de 2014; ------- 

2 - Que esta deliberação seja remetida à Assembleia Municipal, para aprovação, nos 

termos do definido na referida disposição legal, como proposta integrante do orçamento 

municipal para 2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

como remeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação daquele 

órgão, nos termos do disposto no artigo 9º da Lei nº 53-E/2006, de 29 de dezembro, e 

da alínea b) do nº 1 do artigo 25º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, como 

proposta integrante do orçamento municipal para 2014. --------------------------------------------- 

 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – PROPOSTA: - Pela Presidência foi apresentada uma proposta: 

“Considerando o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Fevereiro, que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da 

sua forma jurídica, incluindo novos projectos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, 

a autorização prévia da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

Considerando que nos termos do disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

Junho, se estabelece que a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

pelo órgão deliberativo possa ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do 

Plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade procedimentais, que a Assembleia 

Municipal, à semelhança pedido formulado no ano anterior, delibere emitir autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, no ano 



 
 
 
 
 
 
 

de 2014, nos casos seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Resultem de projectos, acções ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do 

Plano legalmente aprovadas; ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Nos restantes casos, designadamente, locação, aquisição de bens e serviços, contratos- 

programa e protocolos, os seus encargos não excedam o limite de cem mil euros em cada 

ano económico, no máximo de três anos económicos. ---------------------------------------------------- 

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se 

propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, 

sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, 

e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. ---------------------- 

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 

informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 

autorização prévia genérica que ora se propõe. ------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador Fernando 

Fonseca e duas abstenções dos Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano 

Domingues, aprovar a presente proposta, bem como remeter a mesma à Assembleia 

Municipal, para efeitos de emissão de autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Vereador Fernando Fonseca foi apresentada a seguinte declaração de 

voto: “Analisado o pedido de autorização prévia genérica para a Assunção de 

Compromissos Plurianuais, o vereador do CDS/PP nesta câmara municipal, vota contra 

tendo em consideração: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) O CDS/PP tem manifestado a sua posição contra este pedido de autorização, 

na medida em que o mesmo incide sobre opções de investimentos plurianuais que não 



 
 
 
 
 
 
 

estão concordantes com os investimentos por nós preconizados. ------------------------------ 

  2) Também entendemos que enquanto permanecer a situação de divida do 

município estes assuntos terão de vir antecipadamente a esta câmara para se tomar a 

melhor decisão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PROPOSTA DE MAPA DO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA 2014: - Pela 

Presidência foi apresentada uma proposta do “Mapa de Pessoal” para o ano de 2014, 

elaborada de acordo com o disposto nos artigos 4º, 5º e 7º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, e da alínea a) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro 

que aqui se dá como integralmente reproduzida, nos termos legais, acompanhada da 

seguinte “nota justificativa”: “1. Por força do disposto nos artigos 4º, 5º e 7º da Lei n.º 12-

.A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, os órgãos e serviços 

planeiam o respectivo mapa de pessoal, aquando da preparação da proposta de orçamento, 

bem como as actividades, de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a 

sua execução, elementos estes que acompanham a proposta de orçamento para o ano 

seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, 

que procede à adaptação à administração autárquica o regime da Lei n.º 12-A/2008, o mapa 

de pessoal é aprovado, mantido ou alterado pela assembleia municipal. ---------------------------- 

3. Nestes termos e para efeitos do cumprimento do disposto nos referidos artigos, submete-

se à apreciação da Câmara a proposta de “Mapa de Pessoal” para o ano de 2014, a qual 

deverá ser objecto de aprovação pela Assembleia Municipal, juntamente com a proposta de 

orçamento para o próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. A presente proposta de “Mapa de Pessoal” tem subjacentes as atividades de natureza 

permanente ou temporária a desenvolver pelos Serviços, e que contempla: ------------------------ 

a) Os lugares correspondentes ao pessoal dirigente em comissão de serviço (5) e situações 



 
 
 
 
 
 
 

de mobilidade interna (1); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Os lugares que se encontram preenchidos em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado (316); ---------------------------------------------------------------------- 

c) Os lugares ocupados através de mobilidade (1); --------------------------------------------------------- 

d) Os postos de trabalho a recrutar que, previsivelmente, serão preenchidos durante o ano 

2014, para satisfazer as necessidades dos serviços no âmbito das atividades planeadas são 

3 lugares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O número total de postos de trabalho ocupados no mapa de pessoal é de 317, em que 1 

lugar encontra-se ocupado por situação de mobilidade. --------------------------------------------------- 

Em suma, os lugares previstos no mapa de pessoal para o ano 2014, abrangem 320 lugares, 

sendo 317 ocupados e 3 a recrutar. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Devidamente apreciada e discutida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a presente proposta de mapa de pessoal, bem como remeter a mesma à 

Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação daquele órgão, nos termos dos 

artigos 5º nº 3, e 3º, nº 2 da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, da alínea a) do nº 2 do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, e da alínea o) do nº 1 do artigo 

25º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------- 

Não participou na discussão e votação deste assunto o Vereador Fernando 

Fonseca, que invocou o facto de ser trabalhador do Município como causa de 

impedimento legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA 2014: - 

Pela Presidência foi apresentada a seguinte Proposta: “Estabelece o nº 1 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), que o orçamento municipal prevê 

verbas destinadas a suportar os seguintes tipos de encargos:  ----------------------------------------- 

a) Com as remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercício de 



 
 
 
 
 
 
 

funções no órgão ou serviço; ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de 

trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados e, ou, com alterações 

do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou 

serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, o nº 2 do mesmo artigo 5º define que compete ao órgão executivo 

decidir sobre o montante máximo dos encargos com o recrutamento de novos 

trabalhadores, alterações do posicionamento remuneratório e com a atribuição de 

prémios de desempenho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Contudo, não poderão deixar de ser tidas em linha da conta as restrições 

orçamentais em vigor desde 2011 e que se manterão, através da Lei do Orçamento de 

Estado para 2014 que, entre outras, continuam a vedar a prática de quaisquer actos que 

consubstanciem valorizações remuneratórias dos trabalhadores que exercem funções 

públicas, neles se incluindo os das autarquias locais, designadamente as resultantes de 

alterações de posicionamento remuneratório, progressões, promoções, nomeações ou 

graduações em categoria ou posto superior à detida; e a atribuição de prémios de 

desempenho ou outras prestações pecuniárias de natureza afim. ------------------------------------- 

Assim, ao abrigo do disposto nas referidas disposições legais, propõe-se o seguinte 

texto de deliberação a aprovar pela Câmara Municipal, relativamente à afectação de verbas 

previstas no orçamento municipal para o ano de 2014: --------------------------------------------------- 

1. Quanto às alterações do posicionamento remuneratório: ----------------------------- 

1.1.   Para as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, a efectuar 

nos termos do n.º 6, do artigo 47.º, da LVCR, não é definido qualquer montante; -------------- 

  1.2.   Para as alterações de posicionamento remuneratório decorrentes de opção 



 
 
 
 
 
 
 

gestionária, nos termos do nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 209/2009 – não é afectado 

qualquer montante, pelo que não haverá lugar a qualquer opção gestionária; -------------------- 

  2. Recrutamento: É definido o montante de cinquenta e dois mil euros; --------------- 

 3. Prémios de desempenho: No ano de 2014 não serão atribuídos prémios de 

desempenho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação deverá ser objecto de publicação mediante afixação em local 

próprio dos serviços e inserção na página electrónica (Intranet e Internet). -------------------------- 

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

orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano 2014, nos termos do 

disposto no nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, que 

procede à adaptação à administração autárquica da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro 

(LVCR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO MUNICIPAIS PARA 2014 – 

APRECIAÇÃO FINAL E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: - Presentes os projectos das 

Grandes Opções do Plano que integram o Plano Plurianual de Investimentos, o Plano de 

Actividades Relevantes e o Orçamento Municipais para o ano de dois mil e catorze, 

verificando-se que este último apresenta quer em receita quer em despesa, um valor global 

de vinte e quatro milhões oitocentos e nove mil e novecentos euros. --------------------------------- 

Pela Presidência foi ainda apresentada uma proposta de pedido de autorização à 

Assembleia Municipal para contratação de empréstimos de curto prazo, nos termos do nº 7 

do artigo 38º da Lei nº 2 /2007, de 15 de Janeiro, e da alínea f) do nº1 do artigo 25º do anexo 

I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que a Câmara venha a contrair no período de vigência 

do orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentação dos traços gerais das linhas orientadoras dos documentos que integram o 

Plano Plurianual de Investimentos, o Orçamento e o Plano de Actividades Relevantes para o 



 
 
 
 
 
 
 

ano de 2014, referindo em especial as grandes áreas de actuação relativamente às Grandes 

Opções do Plano; uma resenha dos principais projectos inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos, que apresenta um valor global da ordem dos nove milhões e oitocentos mil 

euros; e ainda uma breve apresentação do Plano de Actividades Relevantes. --------------------- 

- Postos á discussão os documentos em apreciação, usou da palavra o Vereador 

Fernando Cabodeira, que solicitou alguns esclarecimentos sobre projectos inscritos e referiu 

existirem outros que não considerava prioritários, pelo que poderia prescindir-se dos mesmo 

para 2014, atendendo à actual situação de crise. ----------------------------------------------------------- 

- Devidamente apreciados e postos à votação os projectos, a Câmara deliberou, 

por maioria, com um voto contra do Vereador Fernando Fonseca e duas abstenções 

dos Vereadores Fernando Cabodeira e José Albano Domingues, aprovar como 

propostas os presentes documentos, bem como remeter os mesmos à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto no nº 1, alínea a) do art.º 33º, e nº 2, alínea a), do 

art.º 25º, do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para efeitos de aprovação por 

aquele órgão deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, aprovar a presente proposta de 

contratação de empréstimos a curto prazo, a ser remetida à Assembleia Municipal, para 

efeitos de aprovação, nos termos do artigo 38º, nº 7 da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

e da alínea f) do nº 1 do artigo 25º do referido anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Vereadores eleitos pelo Parido Socialista foi apresentada declaração de voto 

que faz parte integrante desta deliberação como Anexo 1, e que aqui se dá como 

reproduzida, para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Fernando Fonseca apresentou a declaração de voto, que aqui se dá 

como reproduzida, para todos os efeitos legais, que fica igualmente a fazer parte integrante 

desta deliberação, como Anexo 2. ------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 

Pela Vereação do Partido Social Democrata foi apresentada declaração de voto, que 

aqui se dá igualmente como reproduzida, para todos os efeitos legais, e que fica a fazer parte 

integrante desta deliberação como Anexo 3. ----------------------------------------------------------------- 

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

encerrou a reunião eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada em 

minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 57º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim, Faustino Gomes Soares, que a elaborei. --------------------------------------------------------------- 

 


