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  CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 

 

MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

DE 9 DE SETEMBRO DE 2013 
 

 

 

 

PRESIDÊNCIA: - DR. FRANCISCO RODRIGUES DE ARAÚJO 

 

VEREADORES PRESENTES:  
 

DR. HELDER MANUEL RODRIGUES BARROS 
OLEGÁRIO GOMES GONÇALVES 

DR. JÚLIO GOMES DE ABREU VIANA 

MARTINHO JOSE PEREIRA DE ARAÚJO 

DR. JOSE PEDRO MACHADO DE MATOS TEIXEIRA 

DRª BELMIRA MARGARIDA TORRES REIS 
 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  
 

 
LOCAL DA REUNIÃO: SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO 
 
 

 

 

HORA DE ABERTURA: - 17,00 horas 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - INFORMAÇÕES:  - A Presidência deu 

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

- Que na quarta-feira, dia 11 pelas 17 horas, teria lugar no Auditório da Casa das Artes a 

sessão de Setembro da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez; ------------------------------------- 

- Que na quinta-feira teria lugar em Arcos de Valdevez a reunião da Comissão Directiva da 

CIM Alto Minho, da parte da manhã, e da parte da tarde, reunião da Assembleia Intermunicipal; ---- 

- do Programa previsto para o dia 13, sexta-feira, que inclui pelas10h30 a Inauguração do 

Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Valdevez, com presença do Exmo. 

Senhor Engº Carlos Duarte, Vogal Executivo da Comissão Diretiva do ON2/Programa Operacional 

da Região Norte., na Sede do Agrupamento de Escolas de Valdevez; às 12h00 a Inauguração da 

Porta do Mezio; e pelas 21h30, no Auditório da casa das Artes, a apresentação das publicações 

municipais “Atas do 3º Congresso Casa Nobre - Um Património para o Futuro” e “Casas 

Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez- Volume VI, Tomo I”, com alocução de F. Borja 

Aguinagalde Olaizola, Responsável pelo Centro de Património Documental de Euskadi (País Basco, 

Espanha); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fez o convite aos senhores Vereadores para participarem nas inaugurações, bem como no 

almoço que se seguiria no Mezio. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no Sábado, pelas 22h30 teria lugar em Vila Real a apresentação pública das Atas do 3º 

Congresso Casa Nobre - Um Património para o Futuro” e “Casas Armoriadas do Concelho dos 

Arcos de Valdevez- Volume VI, Tomo I”. ---------------------------------------------------------------------- 

- Da inauguração de uma exposição sobre o colóquio de arquitectura popular na Faculdade 

de Arquitectura da Universidade de Lisboa, no âmbito do curso de pós-graduação em arquitectura 

popular daquela Faculdade, que terá lugar no próximo dia 23 do corrente. ------------------------------- 

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

acta da reunião ordinária de 26 de Agosto, findo. ------------------------------------------------------------- 

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

relativos ao dia quatro, do mês corrente, que eram de € 694 242,63 de operações orçamentais, e de €                   

896 555,60 de operações de tesouraria. 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EM 

CALÇADA E MUROS EM DIVERSAS FREGUESIAS: - dos Serviços a apresentar o auto de 

recepção provisória respeitante à obra em epígrafe.----------------------------------------------------------- 

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

 RELATORIO FINAL DE BLOCO XLVI – CAMINHO DO LARGO DOS PORTAIS – 

SOUTO: - da Presidência a dar conhecimento que, com base no relatório do júri, procedeu à 

adjudicação da obra em epígrafe, à empresa Habimonção – Construção,Ldª, pelo valor de € 57 

961,45, pelo que submete a ratificação do executivo.--------------------------------------------------------- 

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

adjudicação da empreitada e de aprovação da respectiva minuta do contrato. --------------------- 

 CAMINHO DE ACESSO A COTO MOINHO (GONDORIZ) E CAMINHO DE 

BARBEITOS (ÁLVORA) – RAMAIS B, C, D e E: - dos Serviços a informar que de acordo com 

o artº 361º do D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o empreiteiro adjudicatário da obra em epígrafe, 

vem apresentar para aprovação o seu plano de trabalhos ajustado ao plano final de consignação e o 
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correspondente plano de pagamentos. -------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que da análise do mesmo consideram não haver inconveniente na sua 

aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano definitivo, de acordo com a 

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

 SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL – APOIO AO ARRENDAMENTO: - de Amália 

Maria Coutinho Pereira Leite Abreu e Lima, residente na Rua Dr. Joaquim Carlos da Cunha 

Cerqueira, desta vila a solicitar a concessão de um apoio no âmbito da medida de apoio ao 

arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços de Acção Social informam o seguinte: -------------------------------------------------- 

 1 - Amália Leite, é divorciada e vive com a sua filha Francisca Maria Coutinho Leite de 

Abreu Lima, de 13 anos de idade, num apartamento arrendado. Até há cerca de um mês atrás viviam 

em casa própria, a qual se encontrava hipotecada, tendo sido executada penhora da mesma o que as 

obrigou a sair. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Neste momento encontram-se numa situação muito frágil em termos financeiros, dado que 

não têm qualquer tipo de rendimento, vivendo exclusivamente, da prestação familiar no valor de 

42,23€ e de ajudas de familiares. São uns primos de Amália que lhe estão a pagar a renda de casa e 

que a ajudam em termos de alimentação e bens de primeira necessidade. -------------------------------- 

O pai da filha não paga a pensão de alimentos e Amália não consegue arranjar trabalho, apesar de 

estar inscrita no Centro de Emprego desde Fevereiro de 2011. --------------------------------------------- 

 Apesar de tudo, Francisca é herdeira dos bens do pai, que ao que parece são avultados, 

contudo, estão a decorrer processos em tribunal, sendo que, no momento, Francisca não tem acesso 

a nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Esta situação é extremamente constrangedora para Amália, que se viu obrigada a recorrer a 

todas as formas de apoio para puder sobreviver. Solicitou ao Município apoio para o arrendamento e 

também pediu o rendimento social de inserção estando a aguardar o seu deferimento. ----------------- 

 2 – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ACESSO A MEDIDA DE APOIO 

ECONOMICO---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A família cumpre todos os requisitos de acesso á medida de apoio ao arrendamento: reside 

na área do Município à mais de 12 meses; não é proprietário, usufrutuário ou titular do direito de 

uso de habitação de qualquer imóvel destinado a habitação; não é titular de outro contrato de -------- 

arrendamento habitacional para além daquele sobre o qual incide o pedido de apoio; tem um 

rendimento mensal per capita inferior a 50% do salário mínimo nacional; entregou todos os meios 

de prova que lhe foram solicitados e declarou não usufruir de outros apoios para o mesmo fim. ------ 

 3 – PROPOSTA DE APOIO--------------------------------------------------------------------------- 
 Pelo exposto e tendo em conta que este agregado tem um rendimento per-capita negativo, 

propõe-se, no âmbito da “Medida de apoio ao arrendamento”, um subsidio mensal de 195,00€, 

correspondente a 75% do valor atual da renda, o qual deverá ser pago entre Setembro e Dezembro 

de 2013, período considerado adequado e necessário para que o agregado organize a sua situação 
financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio proposto no 

presente relatório dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 EXPEDIENTE: - da UNICEF, a solicitar um apoio financeiro para fazer face a despesas 

com a rede mosquiteira para prevenção da malária. ---------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de duzentos e cinquenta 

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

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – ALARGAMENTO: - de José Martins 

Florêncio, com estabelecimento comercial de restauração e bebidas a solicitar o alargamento do 

horário de funcionamento das 02 às 04 horas, do estabelcimento designado 3D, sito em Tapada – 

Tabaçô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os Serviços informam que que as Entidades consultadas emitiram os seguintes pareceres 

para o alargamento do horário de funcionamento das 2:00 às 4:00 Horas: -------------------------------- 

STIHTRSN - Emitiu parecer de que nada ter a opor ao alargamento do horário proposto se 

condicionado aos dias de sexta-feira, sábado e véspera de feriado; ---------------------------------------- 

ACIAB - Não emitiu parecer até à presente data; ------------------------------------------------------------- 

DECO - ... o  alargamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, não 

deve, pôr em causa o direito ao descanso, à segurança e à qualidade de vida dos cidadãos 

consumidores residentes na mesma área de localização desses estabelecimentos. Sendo que a 

insonorização é considerada por esta Associação elemento essencial na aferição para efeitos de 

alargamento de horário; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia não emitiu parecer. ----------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, adoptar o seguinte projecto de decisão: 

“Indeferir o presente pedido de alargamento de horário, atendendo aos pareceres 

desfavoráveis”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mais foi deliberado proceder à audiência prévia do interessado, nos termos do disposto 

nos artigos 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, concedendo, para o 

efeito, um prazo de 10 dias úteis. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 INSTALAÇÃO DE UMA ALFAIATARIA: - de Rui Araújo Alfaiataria Unipessoal Ldª, 
com sede na Rua de São Bento, a solicitar autorização para a instalação de uma alfaiataria dedicada 

à confecção de fatos pelo modo tradicional. ------------------------------------------------------------------- 

Os Serviços informam que deverá ser autorizado a instalação do estabelecimento na fracção 

indicada, desde que para além das normas legais e regulamentares aplicáveis, sejam observados os 

critérios de salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental definidos. -------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação do estabelecimento 

requerido, de acordo com a informação dos Serviços, com os seguintes condicionalismos: ------ 

 a) Os efluentes resultantes da actividade desenvolvida deverão ter características 

similares às águas residuais domésticas; -------------------------------------------------------------------- 

 b) Os resíduos resultantes da actividade produzida deverão ter características similares 

aos resíduos urbanos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c) O ruido resultante da laboração não deverá causar incómodos a terceiros, havendo 

que garantir o cumprimento do disposto no artº 13 do Regulamento Geral do Ruido, 

aprovado pelo D.L. Nº 9/2007, de 17 de janeiro; ----------------------------------------------------------- 

 d) O exercício da actividade industrial em edifício constituído em regime de 
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propriedade horizontal existir autorização expressa da totalidade dos condóminos; -------------- 

 e) O estabelecimento deverá garantir as condições de segurança contra incêndios em 

edifícios nos termos do D. L. nº 220/2008, de 12 de Novembro; ---------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – REABILITAÇÃO DE 

PAVIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS 202 -2, 518, 530 E 530-2 – MINUTA DO 

CONTRATO: - dos Serviços a apresentar a minuta do contrato administrativo da empreitada em 

epígrafe, adjudicado à empresa Duque & Duque Terraplanagens, Ldª, no valor de duzentos e 

noventa e dois mil seiscentos e catorze euros e setenta e dois cêntimos. ---------------------------------- 

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

nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que se comprova a prestação da 

caução pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CENTRO ESCOLAR DE SABADIM – 

SUBSTITUIÇÃO DE TECTOS DO REFEITORIO E BAR: - dos Serviços a apresentar o auto 

de recepção provisória da obra em epígrafe, adjudicada à firma Construções Artur Alves Freitas II, 

Ldª.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto. -------------------------------------- 
 PORTA DO MEZIO – PISCINA EXTERIOR: - dos Serviços a apresentar o auto de 

consignação respeitante à obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------- 

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

- RELATÓRIO FINAL DE ADJUDICAÇÃO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECONHECIMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA O PROJECTO CENTRO 

DE LOGISTICA MUNICIPAL: - dos Serviços a apresentar o relatório final respeitante à obra em 

epígrafe, na qual a comissão propõe a adjudicação à firma Sinergeo – Soluções aplicadas em 

Geologia, Hidrogeologia e Ambiente, Ldª, pelo valor de oito mil e seiscentos euros, pelo que nos 

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

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

indicados, de acordo com o presente informação dos Serviços.----------------------------------------- 

   EXPEDIENTE:- da Ordem dos Advogados a informar que foi publicada no passado dia 

26 de Agosto a nova Lei de Organização do Sistema Judiciário (Lei nº 62/2013, de 26/8) que reduz 

para 23 o número de comarcas de todo o país e cuja primeira consequência será a de retirar 

valências a mais de duas centenas de tribunais, concentrando a administração da justiça na sedes 

dos distritos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Com o intuito de analisar todas as consequências para as populações dessa intenção do 

Ministério da Justiça, irá realizar-se, no próximo dia 25, pelas 14 horas, na sede da OA, em Lisboa, 

uma reunião entre o Bastonário dos Advogados e os presidentes das delegações da Ordem dos 

Advogados nas várias comarcas do país, bem como com os Presidentes das Câmaras e das 

Assembleias Municipais de todo o país, reunião para a qual têm a honra de convidar.------------------ 

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

 PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO:- Presente o protocolo a celebrar com a 

Freguesia de Sistelo, prevendo a transferência da verba de vinte e cinco mil euros, destinada à obra 

de “Projecto de Reconstrução e Adaptação a Centro de Interpretação Ambiental da Casa do Castelo 
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de Sistelo”, cujo valor de adjudicação é de quarenta mil e setecentos euros.------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Idem, com a freguesia de Prozelo, prevendo a transferência da verba de vinte e cino mil 

euros, destinada à obra de “Requalificação do Espaço Envolvente à Capela da Madre de Deus”, 

cujo valor de adjudicação é de cento e vinte e cinco mil euros.--------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a freguesia de Távora (S. Vicente), prevendo a transferência da verba de sete 

mil e setecentos euros, destinado à obra de “Beneficiação do Caminho de Crasto de Baixo”, cujo 

valor de adjudicação é de oito mil setecentos e noventa e dois euros e setenta cêntimos.--------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro do Couto”, prevendo a 

transferência da verba de cinco mil euros destinada à obra de “Arranjo do Escadório da Igreja e do 

Espaço Envolvente”, cujo valor de adjudicação é de vinte e dois mil euros.------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a freguesia de Cabreiro, prevendo a transferência da verba de doze mil euros 

destinada à obra de “Beneficiação e Pavimentação do Caminho da Roçada – 1ª Fase”, cujo valor de 

adjudicação é de quarenta e seis mil quinhentos e vinte e quatro euros e quarenta cêntimos.----------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Associação Social e Recreativa Juventude de Vilafonche, prevendo a 

transferência da verba de vinte e cinco mil euros, destinada á obra de “Aquisição do Espaço onde 

funciona o Centro Jovem – 2ª Fase”.---------------------------------------------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se 

as respectivas assinaturas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Idem, com o Centro Paroquial e Social de santa Maria de Grade, prevendo a 

transferência da verba de vinte e cinco mil euros, destinada à obra de “Apoio ao desenvolvimento 

das suas actividades”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Freguesia de Sabadim, prevendo a transferência da verba de cinco mil 

duzentos e catorze euros, destinada à obra de “Fornecimento e colocação de duas colunas na entrada 

do Parque de Cabanas”, cujo valor de adjudicação é de cinco mil setecentos e noventa e quatro 

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

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas de Valdevez”, prevendo a transferência da verba de trinta e três mil euros, destinada ao 

“Fornecimento e colocação de cobertura no Recreio do Centro Escolar Professor António Melo 
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Machado”, cujo valor de adjudicação é de trinta e três mil euros.------------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Freguesia de Ermelo, prevendo a transferência da verba de sete mil euros, 

destinada à obra de “Limpeza e Manutenção da Ecovia de Ermelo”, cujo valor de adjudicação é de 

sete mil euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Freguesia de Grade, prevendo a transferência da verba de oito mil e 

quinhentos euros, destinada à obra de “ Reconstrução de Muro de Suporte no Cemitério Paroquial”, 

cujo valor de adjudicação é de doze mil trezentos e trinta euros.-------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a Freguesia de Souto, prevendo a transferência da verba de quinze mil euros, 

destinada à obra de “ Requalificação do Caminho do Lugar da Portela”, cujo valor de adjudicação é 

de dezasseis mil quatrocentos e dezanove euros e quarenta cêntimos.-------------------------------------- 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se 

as respectivas assinaturas.-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Idem, com a Freguesia de Mei, prevendo a transferência da verba de sete mil e quinhentos 

euros, destinada à obra de “ Recuperação da Igreja Paroquial (substituição do telhado, reparação das 

paredes interiores e exteriores, do chão e da instalação eléctrica)”, cujo valor de adjudicação é de 

sete mil e quinhentos euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Idem, com a ACIBTM – Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica 

do Minho,  prevendo a transferência da verba de € 75 000,00 com a seguinte calendarização: € 25 

000,00 no mês de Setembro; € 15 000,00 no mês de Outubro  € 10 000,00 no mês de Dezembro, do 

corrente ano, € 7 500,00 no mês de Janeiro de 2014 e € 7 500,00 no mês de Fevereiro.---------------- 

- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respectivo protocolo, seguindo-se as 

respectivas assinaturas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NOS CAMINHOS MUNICIPAIS 1306, 1311-6 E 

1323-3: dos Serviços a informar que a empreitada em referência encontra-se em fase de contrato e 

considerando a natureza dos trabalhos da obra que é de reforço de pavimentos betuminosos e a 

altura do ano em que se prevê dar inicio, que não é favoravel à sua execução devido às condições 

climatéricas, propõem que seja autorizado um prolongamento do prazo de execução da mesma de 

mais de 60 dias, ficando num total com um prazo de execução de 150 dias.------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o prolongamento do prazo de 

execução da empreitada, de acordo com a informação dos Serviços. --------------------------------- 

AUTO DE VISTORIA AO PRÉDIO DE JULIO DE BARROS TAVEIRA: - dos 

Serviços  a apresentar o auto de vistoria realizada no prédio contíguo à obra do arquivo municipal, 

para homologação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informam ainda que tendo em consideração o relatório de vistoria anterior à execução da 
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obra, as características construtivas do edifício conjugada com a sua idade, a sobrecarga excessiva 

detectada nos escritórios e apartamento do 2º andar, a existência de apenas uma nova fissura, os 

técnicos do município, da fiscalização da obra e do empreiteiro entendem que as patologias 

reportadas não estão directamente relacionadas com a execução da obra, tendo o proprietário 

declarado que não concorda com as conclusões do técnico.------------------------------------------------- 

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

como proceder á notificação do reclamante.---------------------------------------------------------------- 

ROTUNDA NA RUA DR. JOAQUIM CARLOS CUNHA CERQUEIRA – PROJECTO 

DE ALTERAÇÕES:- Presente o projecto de alterações respeitante á obra em epígrafe.--------------- 

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

projecto, nos termos do disposto no artigo 311º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, 

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

 HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO DO 

MUNICIPIO, NO LUGAR DE IGREJA VELHA – ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) – 

PROPOSTA:  - dos Serviços a remeterem a seguinte proposta de procedimento de alienação em 

Hasta Pública, bem com as respectivas Condições Gerais  para venda de imóvel do Município:------ 

“O Município de Arcos de Valdevez pretende promover a alienação, por proposta em carta 

fechada, de 1 prédio rústico do Município, sito no lugar de Igreja Velha, na freguesia de Arcos de 

Valdevez (S. Paio), com a seguinte composição:-------------------------------------------------------------- 

 - Prédio rústico, composto por duas leiras de cultivo, com a área de 1845 m
2
, 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.---------------------------------------------------------------- 

CONDIÇÕES GERAIS DE ALIENAÇÃO 

1- A base de licitação é de € 76.000;---------------------------------------------------------------------- 

2- A adjudicação do imóvel será efectuada ao concorrente que oferecer preço mais alto. Se o 

preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente, abre-se logo licitação entre 

eles, não podendo, neste caso, os lanços serem inferiores a €100,00 (cem euros).--------------- 

Estando presente só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos 

outros; se nenhum deles estiver presente ou nenhum quiser cobrir a proposta dos outros, 

procede-se a sorteio para determinar a proposta que deve prevalecer. ---------------------------- 
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3- O adjudicatário deverá proceder ao pagamento de 25% do valor da arrematação no dia da 

hasta pública; e os restantes 75% no acto de celebração da escritura de compra e venda, a 

qual será efectuada nos 60 dias seguintes à arrematação.--------------------------------------------  

4- No caso de o adjudicatário não proceder ao pagamento de qualquer das duas prestações do 

valor da adjudicação, dentro dos prazos para o efeito previstos, ou não comparecer no acto 

da Escritura Pública de compra e venda, fica sem efeito a adjudicação do prédio e proceder-

se-á a nova Venda. Em tal caso, o adjudicatário desistente não será admitido a intervir na 

nova Venda, perdendo o montante que, porventura, tenha já pago ao Município, para além 

de ficar responsável pela diferença de preço, eventualmente obtido, na segunda arrematação, 

e por todos os demais prejuízos e despesas a que o seu comportamento der causa, a liquidar 

nos termos gerais de direito.----------------------------------------------------------------------------- 

5- O Município de Arcos de Valdevez reserva-se, ainda, ao direito de não fazer a adjudicação 

do imóvel se assim o julgar mais conveniente para a defesa dos seus próprios interesses.----- 

6- As propostas, com indicação expressa do imóvel a que se referem e o respectivo preço, 

devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, identificando-se no exterior do mesmo “ 

Proposta para aquisição de prédio rústico do Município de Arcos de Valdevez no lugar 

de Igreja Velha – Arcos de Valdevez (S. Paio)” e encerrado este num segundo sobrescrito 

dirigido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.------------- 

7- Tratando-se de pessoa colectiva deverá a proposta de aquisição ser acompanhada de certidão 

da matrícula ou documento equivalente, comprovativo das pessoas com poderes para a 

vincular.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- As propostas poderão ser entregues pessoalmente, ou remetidas por correio, à Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, com a sede sita na Praça Municipal, 4974-003 Arcos de 

Valdevez, até às 16H45 do dia 30/09/2013, não sendo admitidas as que derem entrada depois 

de expirado o prazo atrás referido.---------------------------------------------------------------------- 

9- O acto público de abertura das propostas terá lugar no primeiro dia útil seguinte ao do prazo 

para apresentação das propostas - 01/10/2013 - pelas 11H00, no Edifício dos Paços do 

Município de Arcos de Valdevez, perante os elementos da mesma:-------------------------------- 

  - Hélder Manuel Rodrigues de Barros, Vereador Municipal, que preside;--------------- 

  - Faustino Gomes Soares, chefe de divisão;------------------------------------------------- 

- Davide Canossa Gomes, técnico superior.--------------------------------------------------- 

10- Todas as despesas legais correrão por conta do adjudicatário, nomeadamente, imposto de 

selo, IMT e encargos notariais e do registo predial.-------------------------------------------------- 

11- O processo administrativo poderá ser consultado, durante as horas de expediente, no referido 

prazo de entrega das propostas, no Serviço de Atendimento Público do Município”.----------- 

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

procedimento de Hasta Pública, bem como aprovar as Condições Gerais de Alienação. --------- 

 CONDIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DO DIREITO 

DE USO PRIVATIVO DE DOIS JAZIGOS E TRÊS SEPULTURAS DO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE S. BENTO – ARCOS DE VALDEVEZ: - Presente as condições gerais da hasta 

pública para a concessão do direito de uso privativo de dois jazigos e três sepulturas do cemitério 

municipal de S. Bento, que aqui se dão como transcritas para todos os efeitos legais.------------------- 
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- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as presente Condições Gerais, bem 

como autorizar a abertura de procedimento de Hasta Pública para concessão do direito de uso 

privativo dos referidos espaços. ------------------------------------------------------------------------------- 

 EMPREITADA DO CAMINHO DE ACESSO A VÁRZEA A PARTIR DA 

BARRAGEM – CONTA FINAL: - dos Serviços a apresentar a conta final respeitante à 

empreitada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Os Serviços informam que a obra encontra-se concluida e recepcionada provisoriamente em 

28.07.2010, pelo que nos termos do artº 220 do D.L. Nº 59/99, de 2 de Março. Procederam à 

elaboração da conta final que é definitiva, no valor de cento e vinte e sete mil cento e setenta e seis 

euros e cinquenta e três cêntimos, mais IVA. ------------------------------------------------------------------ 

 Mais informam que o empreiteiro devolveu a conta definitiva devidamente assinada, não 

tendo deduzido contra ela qualquer reclamação, pelo que se entende que a mesma se considera 

aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “Alargamento do Caminho da Igreja Velha ao Calvário”, 

no valor de de oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e seis euros e vinte e oito cêntimos, mais IVA. 

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

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

 - Idem, respeitante à obra de “Pavimentação do Caminho da Lavandeira à Senra (S. 

Jorge)”, no valor de trinta e três mil quatrocentos e setenta e dois euros e trinta e um cêntimos, 

mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação dos Serviços. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Idem, para a obra de “Bloco XLIII – Alargamento e Pavimentação do Caminho do 

Campo à Lagoa – Prozelo”, no valor de cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e três euros e 

oitenta e três cêntimos., mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

DESPACHO – RATIFICAÇAO: - do Senhor Presidente a informar que despachou no 

sentido de autorizar a transferências da verba no valor de treze mil e quinhentos euros para as 

entidades constantes no mapa em anexo, destinada a comparticipar as despesas com a participação 

no Corteja Etnográfico das Festas de Nª Sª da Lapa/2013, pelo que se submete o mesmo a 

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

- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o presente despacho. ----------------------------- 

 CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VEZ – PROJECTO DE 

ARQUITECTURA: - dos Serviços a solicitar a prorrogação do prazo de execução do projecto de 

arquitectura por mais 60 dias, para o fornecimento do projecto de arquitectura respeitante ao Centro 

de Interpretação Ambiental do Rio Vez. ------------------------------------------------------------------------ 

 - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo, de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO: - Dos 

serviços da Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo, a informar que, de acordo com 

os procedimentos legais constantes do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - DL 

380/99 de 22 de Setembro, com alterações posteriores, serve o presente, para determinar o inicio do 

procedimento de alteração, de publicitação e de participação preventiva relativa à alteração ao 

Regulametno do PDM, em conformidade com os termos de Referência e a memória justificativa da 

isenção da Qualificação do Plano a Avaliação Ambiental. --------------------------------------------------- 

 Mais se informa que, o período de participação pública não deve ser inferior a 15 dias, sendo 

este destinado à formulação de sugestões e à apresentação de informações sobre quaisquer questões 

que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração do Plano. ------------------------ 

 Para o efeito, junta-se em anexo os respectivos Termos de Referência. --------------------------- 

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

 a) Aprovar os termos de referência, a qualificação do plano, e a avaliação ambiental 

com a fundamentação da sua não exigibilidade; ----------------------------------------------------------- 

 b – Autorizar a abertura de procedimento de alteração do Plano Director Municipal, 

nos termos do artº 93º do RJIGT; ----------------------------------------------------------------------------- 

c) Fixar um período de 15 dias úteis para a participação preventiva, de acordo com o 

disposto, nos artºs 74 e 77 do RJIGT, destinado á formulação de sugestões e apresentação de 

informação sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

procedimento de alteração ao Plano. ------------------------------------------------------------------------- 

PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA: - Por proposta da Presidência, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, alterar a data da realização da próxima reunião ordinária para a 

terça-feira, dia 24 de Setembro, corrente, pelas 17 horas, em virtude de na data inicialmente 

prevista se efectuar uma deslocação de representantes do Município a Lisboa para participar 

na cerimónia de abertura da Exposição de arquitectura popular na Faculdade de 

Arquitectura de Lisboa, e assinatura de protocolo de cooperação com aquela Universidade. --- 
 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, e 

por unanimidade, no final da referida reunião, nos termos do nº 3 do artº 92º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Faustino Gomes Soares, 

que a elaborei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

  

  


