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PDM – 4.ª Alteração (RERAE) 

 

1.0. Enquadramento Jurídico 
 

O Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas - RERAE, publicado pelo 
decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, prevê a regularização excecional de estabelecimentos 
e explorações existentes à data da sua entrada em vigor que: 

1. Não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício de 
atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial 
vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública; 
 

2. Possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam 
compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

De acordo com o definido no RERAE, compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 12º do 
RERAE, proceder à adequação e suspensão do Plano Diretor Municipal em vigor para as áreas 
abrangidas por pedidos de regularização abrangidos. 

De acordo com o disposto o n.º 2 do artigo 12º do RERAE a alteração do instrumento de gestão 
territorial está sujeita a discussão pública pelo prazo de quinze dias, sem prejuízo das regras de 
aprovação, publicação e depósito, nos termos do RJIGT em vigor, não sendo aplicada os demais 
trâmites previstos neste regime incluído a respetiva avaliação ambiental. 

 

2.0. Decisão Municipal 
 
 

Desde 2 de janeiro de 2015, data da entrada em vigor do RERAE, foram emitidas trezentas e 
dezanove declarações de interesse municipal, pela Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, 
sob proposta da Câmara Municipal, relativamente à regularização dos estabelecimentos em causa. 

Encontram-se a ser promovidas, pela DRAPN e demais entidades licenciadoras, as conferências 
decisórias nos termos previsto no artigo 11º do RERAE, nas quais se ponderaram os vários aspetos 
a acautelar e eventuais medidas para cessar ou minimizar impactes em matéria de gestão 
ambiental, tendo nas situações de incompatibilidade com Planos Municipais de Ordenamento do 
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Território, sido reconhecido o interesse público municipal na regularização dos estabelecimentos no 
âmbito do referido regime jurídico. 

Assim, decidiu a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 10 de novembro de 2017, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 115º do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), publicado através do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e n.º 2 do art.º 12.º 
do RERAE, proceder à 4.ª alteração do PDM do Concelho de Arcos de Valdevez no sentido de 
incluir no seu Regulamento, publicado em Diário da República, 2.ª série, de 10 de dezembro de 
2007, a seguinte norma: 

 

Artigo 6.º - A – Estabelecimentos e Explorações abrangidas pelo RERAE 

 

Os estabelecimentos e explorações abrangidos pelo Regime Extraordinário de Regularização das 

Atividades Económicas e que não se encontrem licenciados podem ser objeto de legalização, 

mesmo que haja divergência com os usos admitidos e o respetivo regime de edificabilidade na 

área em que os mesmos se integram, nos termos do pedido de regularização apresentado, desde 

que tenham sido objeto de decisão favorável ou favorável condicionada na conferência decisória, 

realizada ao abrigo do artigo 11.º do regime referido, e demonstrem cumprir com as condições de 

regularização que hajam sido impostas. 

 

3.0. Discussão Pública 
 

Nos termos da lei, decorreu por isso um período de discussão pública para o qual foi fixado o prazo 
de quinze dias úteis, a contar do quinto dia após a data da publicação de aviso no Diário da 
República, para que todos os interessados pudessem apresentar as suas reclamações, prestarem 
informações e formularem sugestões e ou observações, que considerassem úteis no âmbito do 
respetivo procedimento, assim como consultarem a proposta de alteração ao Regulamento. 

O Aviso foi publicitado em Diário da República a 18 de dezembro de 2017 tendo por isso o período 
de discussão público decorrido entre os dias 26 de dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018 pelos 
seguintes meios, os quais se encontram em anexo a este relatório: 

 

Diário da República: 
 

• Aviso n.º 15184/2017, Diário da República, 2.ª série - N.º 241 - 18 de dezembro de 2017. 
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Comunicação Social de Âmbito Nacional: 
 

• AVISO, JORNAL DE NOTÍCIAS, n.º 212, página 11, sábado, 30 de dezembro de 2017. 
 
Comunicação Social de Âmbito Regional/Local: 
 

• AVISO, NOTÍCIAS DOS ARCOS, n.º 629, IIIª Série, página 18, quinta-feira, 04 de janeiro 
de 2018. 
 
Publicitação no site oficial do Município de Arcos de Valdevez: 
 

• https://www.cmav.pt/frontoffice/pages/1798?announcement_id=14 

 

Para registar as participações foi disponibilizado um formulário próprio, apresentado em anexo a 
este relatório. 

 

RESULTADO: 

 

 

No período dedicado à Participação Pública sobre a 4.ª Alteração ao PDM, de modo a dar cumprimento 

ao RERAE, e em cumprimento com a decisão municipal respetiva, não foram registadas quaisquer 

participações. 

 

 

4.0. Prosseguimento 
 

Torna-se por isso em condições normais de prosseguimento processual a tramitação conducente à 
4.ª Alteração ao PDM (RERAE), nomeadamente com a apresentação aos órgãos municipais da 
proposta final de alteração ao regulamento respetivo, introduzindo a norma enunciada, para 
aprovação, e após publicar em DR assim como finalizar com o depósito na DGT. 
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ANEXOS 
 

 
• Aviso n.º 15184/2017, Diário da República, 2.ª série - N.º 241 - 18 de dezembro de 2017 

 
• AVISO, JORNAL DE NOTÍCIAS, n.º 212, página 11, sábado, 30 de dezembro de 2017 

 
• AVISO, NOTÍCIAS DOS ARCOS, n.º 629, IIIª Série, página 18, quinta-feira, 04 de janeiro 

de 2018 
 

• AVISO colocado na página oficial da internet do Município de Arcos de Valdevez 
 

• Formulário de Participação 
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2.ª série do Diário da República n.º 124, de 29 de junho de 2017, por mim 
homologada, a 17 de novembro de 2017, se encontra afixada no placard 
do Edifício dos Paços do Município e na página eletrónica da Autarquia, 
em www.cm -aljezur.pt. 
 
20 de novembro de 2017. — A Vereadora, Maria de Fátima Gomes 

Abreu Neto da Silva. 
310953609 

 
MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO 

 
Aviso (extrato) n.º 15182/2017 

 

Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 
Em conformidade com o disposto na alínea b) no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), torna -se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de assistente operacional (nadador -salvador), aberto pelo 
aviso n.º 5288/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 12 
de maio, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado 
contrato de trabalho na data 8 de novembro de 2017, com o candidato João 
António Carvão Carriço, com a remuneração de 557 euros, correspondente à 
1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1, da carreira/categoria de 
assistente operacional. 
Para os efeitos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 46.º e na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 49.º da LTFP, o o júri do período experimental terá a seguinte 
composição: Rui Manuel Pista Nunes d’Oliveira, Chefe de Divisão da 
Unidade Orgânica Flexível de Administração Geral, Educação, Cultura e 
Desporto; Álvaro Manuel Gonçalves Arriaga, assistente técnico (monitor 
desportivo), e João Paulo Vieira Correia, técnico superior (Gestão de Recursos 
Humanos), ambos do mapa de pessoal do Município de Alter do Chão. 
 
24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Francisco António 

Martins dos Reis. 
310954054 

 
MUNICÍPIO DA AMADORA 

 
Aviso n.º 15183/2017 

 

Celebração de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado 
 
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida pelo n.º 
38/P/2017, de 07/11/2017, e ao abrigo do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, torna -se público que, na sequência da abertura do procedimento 
concursal aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 222, de 18 
de novembro de 2016, com vista à ocupação de quatro postos de trabalho do 
mapa de pessoal, na carreira de Assistente Operacional (área de higiene e 
salubridade), foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, com o trabalhador Carlos Alberto dos Santos 
Rodrigues, com efeitos a 16 de outubro de 2017, na categoria Assistente 
Operacional (área de higiene e salubridade), integrado na 1.ª posição 
remuneratória, nível 2, da tabela remuneratória única da carreira/categoria de 
Assistente Operacional. 
 
22 de novembro de 2017. — A Vereadora Responsável pela Área de Recursos 
Humanos, Rita Madeira. 

310956388 

 
MUNICÍPIO DE AMARES 

Despacho n.º 11061/2017 
  
Considerando que: 
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, compete ao Presidente da Câmara decidir sobre a existência de 
Vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, até ao limite de um;  
Ao abrigo dessa competência designei o vereador Isidro Gomes de Araújo 
como Vereador a tempo inteiro e Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

De acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo compete à Câmara 
Municipal fixar o número de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo que 
exceda os limites previstos no número anterior; 
Na reunião de câmara de 19 de outubro de 2017, no ponto 2.4 da referida 
ordem de trabalhos, foi fixado em um o número de vereadores a tempo inteiro 
a que acrescerá ao limite legalmente estabelecido como competência própria 
do presidente da Câmara Municipal; 
De igual modo, em reunião de 23 de novembro de 2017, por minha proposta, 
a câmara municipal deliberou fixar mais dois vereadores a meio tempo; 
Assim, determino: 
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, designar como Vereadores a meio tempo, Vítor Patrício Rodrigues 
Ribeiro e João Luís Veloso Alves Esteves, com efeitos a 23 de novembro do 
corrente ano. 
 
24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel da 

Rocha Moreira. 
310954849 

 
Despacho n.º 11062/2017 

 
Renovação de Comissão de Serviço 

 
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Amares, datado de 13 de dezembro de 2016, no uso 
da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 
2/2004 de 15 de janeiro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, foi renovada a comissão de serviço, pelo período de três anos, 
com efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2017, da Dirigente Intermédia de 2.º 
Grau, Maria Cidália Silva Antunes — Chefe da Divisão de Educação, Cultura 
e Ação Social. 
 
24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel da 

Rocha Moreira. 
310954938 

 
 

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ 
 

Aviso n.º 15184/2017 
 

Plano Diretor Municipal — 4.ª Alteração (RERAE) 

 
João Manuel Amaral Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 1, artigo 115.º do 
Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 de maio — RJIGT, na sua atual redação, do 
disposto no n.º 2, artigo 12.º do Decreto –Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro 
— RERAE, na sua atual redação, e em conformidade com deliberação da 
Câmara Municipal proferida na reunião de 10 de novembro de 2017, que 
decidiu proceder à 4.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Arcos de 
Valdevez no sentido de incluir no Regulamento respetivo em vigor uma norma 
que dê enquadramento ao Regime Excecional de Regularização de Atividades 
Económicas. Decorrerá por isso nos termos da lei um período de discussão 
pública para o qual é fixado o prazo de quinze dias úteis, a contar do quinto 
dia após a data da publicação deste aviso no Diário da República, para que 
todos os interessados possam apresentar as suas reclamações, prestar 
informações e formular sugestões e ou observações, que considerem úteis no 
âmbito do respetivo procedimento, assim como consultar a proposta de 
alteração. Durante o período em que estiver aberto o procedimento de 
participação, as reclamações, informações, sugestões e ou observações devem 
se apresentadas, por escrito, através de requerimento dirigido ao Presidente da 
Câmara Municipal para a seguinte morada: Praça Municipal, 4974-003 Arcos 
de Valdevez. Em alternativa, no decorrer daquele período, as reclamações, as 
sugestões, informações, e pedidos de esclarecimento a apresentar por 
particulares poderão se efetuados por preenchimento em formulário próprio 
disponibilizado no Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território do 
Município de Arcos de Valdevez, das 09h00 m às 12h00 m e das 14h00 m às 
16h30 m. 
 
27 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. João 

Manuel Amaral Esteves. 
610962421 



JORNAL DE NOTÍCIAS

sábado, 30 de dezembro de 2017 PUBLICIDADE 11

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
Juízo Local Cível da Paços de Ferreira

ANÚNCIO
Processo: 1320/17.0T8PFR
Interdição / Inabilitação
N/Referência: 75436049
Data: 21-12-2017
Requerente: Ministério Público
Requerido: Emília Moreira
Faz-se saber que foi distribuída
neste tribunal a acção de Interdi-
ção/Inabilitação em que é requeri-
da Emília Moreira, nascida em
15/07/1928, filha de Armindo
Nunes e de Márcia  Moreira ,
natural da freguesia de Sobrosa,
concelho de Paredes, com resi-
dência na  Rua de Gilde, 76, Fer-
reira, Paços de Ferreira, 4590-
-000 Paços de Ferreira, para efei-
to de ser decretada a sua interdi-
ção por anomalia psíquica.

A juíza de Direito
Dr.ª Leonor Campos Monteiro

O oficial de Justiça
José Luís Gomes Soares

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
Juízo Local Cível da Paços de Ferreira

ANÚNCIO
Processo: 1322/17.7T8PFR
Interdição / Inabilitação
N/Referência: 75435302
Data: 21-12-2017
Requerente: Ministério Público
Requerido:  Miguel  Joaquim
Vieira
Faz-se saber que foi distribuída
neste tribunal a acção de Interdi-
ção/Inabilitação em que é requeri-
do Miguel Joaquim Vieira, nas-
cido em 18/08/1928, f i lho de
Américo Joaquim Vieira e de
Albertina Martins de Andrade,
natural da freguesia de Rio Tin-
to, concelho de Gondomar, com
residência na Rua de S. Tiago,
811, n.º 1, 4590-000 Carvalhosa,
para efeito de ser decretada a sua
interdição por anomalia psíquica.

A juíza de Direito
Dr.ª Leonor Campos Monteiro

O oficial de Justiça
José Luís Gomes Soares

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
Juízo Local Cível da Paços de Ferreira

ANÚNCIO
Processo: 1321/17.9T8PFR
Interdição / Inabilitação
N/Referência: 75435579
Data: 21-12-2017
Requerente: Ministério Público
Requerido: Joaquim Pereira de
Sousa
Faz-se saber que foi distribuída
neste tribunal a acção de Interdi-
ção/Inabilitação em que é requeri-
do Joaquim Pereira de Sousa,
nascido em 14/05/1942, filho de
José Ribeiro de Sousa e de
Maria Pereira do Couto, natural
da freguesia de Ferreira, con-
celho de Paços de Ferreira, com
residência na Rua de S. Salvador,
84, Ferreira, 4590-000 Paços de
Ferreira, para efeito de ser decre-
tada a sua interdição por anomalia
psíquica.

A juíza de Direito
Dr.ª Leonor Campos Monteiro

O oficial de Justiça
José Luís Gomes Soares

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

Município de Arcos de Valdevez
AVISO

Plano Diretor Municipal - 4.ª Alteração (RERAE)

DISCUSSÃO PÚBLICA
(Publicado em D.R. 2.ª série, n.º 241, de 18/12/2017)

João Manuel Amaral Esteves, presidente da Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez, torna público que, de acordo com o disposto no
n.º 1, artigo 115.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio - NRJIGT,
bem como do disposto no n.º 2, artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
165/2014 de 5 de novembro - RERAE, na sua atual redação, e em
conformidade com o n.º 5 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de
16 de Dezembro, na sua atual redação, a Câmara Municipal, em
reunião camarária de 10 de novembro de 2017, deliberou, por unani-
midade, proceder à 4.ª alteração ao Plano Diretor Municipal de Arcos
de Valdevez no sentido de incluir no Regulamento do PDM uma nor-
ma que dê enquadramento ao Regime Excecional de Regularização
de Atividades Económicas, definido no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5
de novembro, na sua atual redação.
Para o efeito, foi fixado, de acordo com a lei, o prazo de 15 dias úteis
para a discussão pública, que decorrerá de 26 de dezembro de 2017
a 16 de janeiro de 2018, devendo todos os interessados, nesse
período, apresentar as suas reclamações, pedido de informações, ou
formular sugestões e observações, que considerem úteis no âmbito
do respetivo procedimento, assim como consultar a proposta de alte-
ração. Durante o período em que estiver aberto o procedimento de
participação, as reclamações, informações, sugestões e ou observa-
ções devem se apresentadas, por escrito, através de requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal para a seguinte morada:
Praça Municipal, 4974-003 Arcos de Valdevez, ou por correio
eletrónico para geral@cmav.pt, podendo ser utilizado o formulário
próprio disponível em www.cmav.pt ou no Serviço de Atendimento ao
Público.
A consulta do processo pode ser efetuada no Serviço de Planeamento
e Ordenamento do Território do Município de Arcos de Valdevez nos
dias úteis, das 8,30-12,15 e das 13,30 - 16,30 horas.

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 22 de dezembro de 2017.

O presidente da Câmara Municipal
Dr. João Manuel Amaral Esteves

JN CLASSIFICADOS

ONDE A PROCURA ENCONTRA

UMA GRANDE OFERTA.

NO PAPEL E NO DIGITAL. GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

RIO AVE FUTEBOL CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL

Em conformidade com o disposto no art.º 74.º dos Estatutos, con-
voco os Sócios do RIO AVE F. C. a comparecerem no Auditório do
Espaço Prestige do nosso Estádio (Tribuna Prestige), no dia 7 de
janeiro de 2018, pelas 10 horas, para a realização de Assembleia
Geral Extraordinária, conforme art.º 78.º p) e 89.º 15) com a
seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Leitura e aprovação da ata da última reunião da Assembleia
Geral;

2. Deliberação sobre a proposta da Direção dos elementos que
integrarão a Gerência da "RIO AVE FUTEBOL CLUBE - FUTE-
BOL SDUQ, LDA.";

3. Eleição, sob proposta da Direção, de 5 (cinco) sócios para o
Conselho Geral, nos termos do artigo 100.º c).

4. Outros assuntos de interesse para o clube.

NOTA:
a) Se à hora marcada o número de Associados não for o sufi-

ciente, a Assembleia iniciar-se-á 30 minutos depois, em
segunda convocação, com o número de associados presentes,
conforme previsto no artigo 72.º, n.º 2, dos Estatutos.

b) Só poderão participar na Assembleia os Sócios com as quotas
em dia, conforme previsto no artigo 71.º, n.º 2, dos Estatutos
do clube.

Vila do Conde, 27 de dezembro de 2017

O presidente da Assembleia Geral
Amândio Couteiro

JN — 30-12-2017 — N.º 212 

INSOLVÊNCIA
Processo n.º 2738/13.3TJVNF

da Comarca de Braga - Juízo de Comércio
de Vila Nova de Famalicão - Juiz 2

Proceder-se-á à venda, no âmbito do processo de insolvência
acima identificado, do bem imóvel, que integra a massa insol-
vente:
- Prédio urbano localizado na Rua do Xisto, 88, freguesia de

Jesufrei, concelho de Vila Nova de Famalicão. Composto por

casa de habitação de rés-do-chão com logradouro com área

total de 270,5 m², sendo 99 m² de área coberta;

O Administrador da Insolvência, até 18 de Janeiro de 2018,
facultará os termos e condições da venda e a relação dos bens
objecto da venda a quem o solicitar. O imóvel poderá ser visto,
mediante marcação prévia, até ao dia 10 de Janeiro de
2018, junto do escritório do Administrador da Insolvência, nas
condições estabelecidas no artigo 818.º do Código do Proces-
so Civil. Os termos e condições da venda estão disponíveis
para consulta em http://www.nunooliveiradasilva.pt.

 Administrador da Insolvência:   Contactos para informações:

 Dr. Nuno Oliveira da Silva
  Telefone/Fax: 252 921 115

 Quinta do Agrelo

 Rua do Agrelo, 236   E-mail: vendas@nunooliveiradasilva.pt

 4770-831 Castelões VNF   http://www.nunooliveiradasilva.pt

Local, dia e hora para a abertura das propostas: escritório do
Administrador da Insolvência, sito na Quinta do Agrelo, Rua do
Agrelo, 236, Castelões, Vila Nova de Famalicão (4770-831), pe-
las 11 horas e 30 minutos do dia 19 de Janeiro de 2018.
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Preçário
(Valores expressos em euros e sem a inclusão de IVA)

Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2018

DISPONIBILIDADE - ÁGUA
Descrição 2018  
Utilizadores Domésticos
Calibres
Até              20 mm euros / 30 dias             6,0848
Sup  20 a   40 mm euros / 30 dias           30,4234
Sup  40 a   65 mm euros / 30 dias           60,8465
Sup   65 a 100 mm euros / 30 dias           91,2698
Sup          100 mm euros / 30 dias         121,6931
Utilizadores não domésticos
Calibres
Até             20 mm euros / 30 dias             6,0848
Sup  20 a  40 mm euros / 30 dias           30,4234
Sup  40 a  65 mm euros / 30 dias           60,8465
Sup  65 a 100 mm euros / 30 dias           91,2698
Sup         100 mm euros / 30 dias         121,6931

DISPONIBILIDADE - SANEAMENTO
Descrição 2018
Utilizadores Domésticos
Calibres
Até             20 mm euros / 30 dias             3,6508
Sup  20 a  40 mm euros / 30 dias           18,2541
Sup  40 a  65 mm euros / 30 dias           36,5078
Sup  65 a 100 mm euros / 30 dias           54,7619
Sup         100 mm euros / 30 dias           73,0160

Utilizadores Não Domésticos
Calibres
Até             20 mm euros / 30 dias             3,6508
Sup  20 a  40 mm euros / 30 dias           18,2541
Sup  40 a  65 mm euros / 30 dias           36,5078
Sup  65 a 100 mm euros / 30 dias           54,7619
Sup         100 mm euros / 30 dias           73,0160

DISPONIBILIDADE - Redes Prediais unitárias
Descrição 2018
Nos locais de consumo com redes prediais unitárias, a Tarifa de disponibilidade é agravada em
35%

TARIFA VOLUMÉTRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Descrição 2018
Usos Domésticos

1.º Escalão (0 a 5 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,7021
2.º Escalão (> 5 a 15 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,5914
3.º Escalão (> 15 a 25 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         3,0422
4.º Escalão (superior a 25 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         4,2125

Usos Domésticos - Preçário Social

1.º Escalão (0 a 15 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,7021
2.º Escalão (> 15 a 30 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,5914
3.º Escalão (> 30 a 50 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         3,0422
4.º Escalão (superior a 50 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         4,2125

Usos Domésticos - Preçário Familiar

1.º Escalão (0 a 5+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,7021
2.º Escalão (> 5+A a 15+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,5914
3.º Escalão (> 15+A a 30+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         3,0422
4.º Escalão (superior a 30+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         4,2125

sendo A=(n-2)*3
n - número de filhos dependentes superior a 2

Usos Não Domésticos
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida         3,0422

Autarquias Locais
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida          1,5914

Organismos Sociais Sem Fins Lucrativos
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida         1,5914

TARIFA VOLUMÉTRICA - SANEAMENTO
Descrição 2018
Usos Domésticos

1.º Escalão (0 a 5 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,4213
2.º Escalão (> 5 a 15 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,9549
3.º Escalão (> 15 a 25 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,8254
4.º Escalão (superior a 25 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         2,5274

Usos Domésticos - Preçário Social
1.º Escalão (0 a 10 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,4213
2.º Escalão (> 10 a 30 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,9549
3.º Escalão (> 30 a 50 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,8254
4.º Escalão (superior a 50 m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         2,5274

Usos Domésticos - Preçário Familiar
1.º Escalão (0 a 5+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,4213
2.º Escalão (> 5+A a 15+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         0,9549
3.º Escalão (> 15+A a 30+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         1,8254
4.º Escalão (superior a 30+A m³ / 30 dias) euros / m³ de água consumida         2,5274

sendo A=(n-2)*3
n - número de filhos dependentes superior a 2

Usos Não Domésticos
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida         1,8254

Autarquias Locais
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida          0,9549

Organismos Sociais Sem Fins Lucrativos
Escalão único (30 dias) euros / m³ de água consumida         0,9549

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA
Descrição 2018
Vistorias ou ensaios de canalizações interiores:
    a) 1 fogo euros / unid.    112,1711
    b) Por cada fracção a mais, cada: euros / unid.      51,2409
Colocação de contador euros / unid.      51,2409
Mudança de local de contador euros / unid.      55,4637
Aferição de contador a pedido do cliente
(a este valor acresce custo do laboratório certificado) euros / unid.      51,2409
Ensaio de estanquidade euros / unid.      70,2009
Inspecção Vídeo (orçamento padrão) euros / hora     141,5837
Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) euros / unid.      17,7535
Recepção e Apreciação de projectos - Edificações euros / unid.      86,1813
Recepção e Apreciação de projectos - Urbanizações euros / unid.    160,0512
Recepção e Apreciação de projectos - Loteamentos euros / unid.      98,4930
Alterações ou aditamentos por iniciativa do cliente euros / unid.      47,6091 
Prestação de Serviço pela Fiscalização e Recepção de Obra euros / unid.    112,1711
Serviço de Fiscalização euros / unid.      41,9580
Suspensão do Fornecimento de Água a pedido do cliente euros / unid.      42,7705
Reinício do Fornecimento de Água a pedido do cliente euros / unid.      28,2427
Preço de interrupção de fornecimento por falta de pagamento euros / unid.      71,0134
Retirada do Contador euros / unid.      51,2409
Substituição do Contador euros / unid.      51,2409
Acções de inspecção aos sistemas prediais
a pedido dos utentes euros / unid.      70,2009
Leitura de Consumos de Água: euros / unid.      0,0000
    a) Especial em horário normal euros / unid.      2,8194
    b) Marcada, fora do horário de expediente: euros / unid.     0,0000
         * 2.ª a 6.ª-feira euros / unid.      5,6387
         * Sábados euros / unid.    17,7535
Reparação e Substituição de Torneiras de Segurança (*) euros / unid.    17,7535
    * Acrescido do custo do material euros / unid.      0,0000
Tamponamento e destamponamento do ramal euros / unid.   112,1711
Preço de Ligação euros / unid.   445,9639

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANEAMENTO
Descrição 2018

Fornecimento de elementos de base (sobre sistema público) euros / unid.       18,7628
Recepção e Apreciação de projectos - Edificações euros / unid.       86,1813
Recepção e Apreciação de projectos - Urbanizações euros / unid.     160,0512
Recepção e Apreciação de projectos - Loteamentos euros / unid.       98,4930
Alterações ou aditamentos por iniciativa do cliente euros / unid.       50,3053
Prestação de serviços pela fiscalização e recepção de obra: euros / unid.         0,0000
    a) primeira fracção ou lote euros / unid.      118,5117
    b) por cada fracção ou lote a mais, cada euros / unid.       54,1464
Prestação de serviços pela fiscalização à execução de ramais
da iniciativa dos munícipes: euros / unid.         0,0000
    a) primeira fracção ou lote euros / unid.     208,8914
    b) por cada fracção ou lote a mais, cada euros / unid.       54,1464
Inspecção dos sistemas prediais e limpeza do retentor de sólidos, cada: euros / unid.         0,0000
    a) Pela primeira hora ou fracção de actividade euros / unid.     118,5117
    b) por cada hora a mais ou fracção euros / unid.     118,5117
Limpeza de fossas: euros / unid.         0,0000
    a) zonas sem rede pública euros / unid.       74,1774
    b) zona com rede pública (até 5 m³) euros / unid.     118,5117
    c) Munícipes não consumidores (até 5 m³) euros / unid.       74,1774
Vistorias às redes de águas residuais domésticas em urbanizações euros / unid.     195,8655
Vistorias em ramais executados por conta dos munícipes euros / unid.     118,5117
Tamponamento e destamponamento do ramal euros / unid.     111,6131
Preço de Ligação euros / unid.     269,0212
Inspecção Vídeo (orçamento padrão) euros / hora      141,5837

PRESTAÇÃO SERVIÇOS - OUTROS
Descrição 2018

Execução de fotocópias euros / unid.         0,0617
Reprodução de Desenhos em Folha de Papel de Cópia, Ozalide
ou semelhante: por metro quadrado ou por fracção: euros / unid.         2,0193
Ensaios a colunas de incêndios: euros / unid.      0,0000
    a) até 8 fogos euros / unid.     112,1711
    b) mais de 8 fogos, cada euros / unid.       17,7535
    c) comércio e indústria euros / unid.     197,7123
Custo de Mão-de-Obra, por hora euros / hora       51,2409
Deslocação euros / unid.       17,7535

  RAMAIS - ÁGUA
  Diâmetro

                    2018                 
Cada Metro 

Até 1 M     Suplementar
3/4" euros/unid.        247,8004 33,0407
1"  euros/unid.        313,8818 39,6577
11/4" euros/unid.        446,0449 46,2744
11/2" euros/unid.        545,1780 52,8588
2"  euros/unid.        710,3819 59,4647
21/2" euros/unid.        1.387,7120 66,0815
3"  euros/unid.        1.453,7722 72,6876
31/2" euros/unid.        1.652,0167 79,3043

  RAMAIS - SANEAMENTO
  Diâmetro

                    2018                 
Cada Metro 

Até 4 M     Suplementar
110 mm euros/unid. 742,6130 160,7458 
125 mm euros/unid. 748,7119 162,0736 
140 mm euros/unid. 754,8536 163,3473 

maior de 160 mm euros/unid. 766,7055 166,3264 

CÂMARA DE LIGAÇÃO - SANEAMENTO
Profundidade 2018        

até 1 metro euros/unid. 384,0327
de 1 a 2 metros euros/unid. 473,7426
de 2 a 3 metros euros/unid. 563,4740
de 3 a 4 metros euros/unid. 653,1839
de 4 a 5 metros euros/unid. 632,2650
de 5 a 6 metros euros/unid. 832,6359

DIVERSOS
avisos
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Ex.mo Senhor Presidente, da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Identificação do Requerente 

Nome: _______________________________________________________________________________ 

Com morada/sede1 em: _________________________________________________________________   

Freguesia de: ______________________________________ Concelho de: _______________________ 

Código Postal: |__|__|__|__| - |__|__|  Telefone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  E-mail: _________________ 

Contribuinte n.º: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  Tipo2 :  ____________________________________________ 

B. Pretensão 

 

Vem apresentar a V. Ex.ª, as seguintes: 

      ⃞  sugestões,      ⃞  informações,       ⃞  observações,       ⃞  pedidos de esclarecimento, 

para que possam ser considerados no âmbito do procedimento em curso: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Registo de Entrada: 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ 
4.ª ALTERAÇÃO (RERAE) 

DISCUSSÃO PÚBLICA de 26 dezembro de 2017 a 16 de janeiro de 2018 
(Aviso publicado em DR, 2.ª Série, n.º 241, de 18 de dezembro de 2017) 

PARTICIPAÇÃO 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Para efeitos do exposto junto os seguintes elementos (planta de localização; levantamento topográfico; 

fotografias; outros): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

C. Data e Assinatura 

 

                                                                                                                 O Requerente, 

 
 

Aos: _____ / _____ / __________         Assinatura: ___________________________________________ 

1 Riscar o não aplicável   

2 Tipo de Contribuinte: S – Singular; C – Pessoa Coletiva; I – Isento; P – Público; A – Associação/Instituição 

 


