ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE 2013
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, no Auditório da Casa das Artes
Concelhia, em Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de
Valdevez, sob a presidência de Rui Henrique Ribeiro Rodrigues Alves, secretariado pelos senhores
Fernando Fernandes Pereira e Laurinda de Barros Taveira – primeiro e segundo secretários,
respetivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAMADA - À chamada, que se efetuou às dezassete horas e trinta minutos, por falta de quórum
à hora marcada para o início da reunião (dezassete horas), responderam noventa membros da
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores
Álvaro Manuel Gomes Amorim, Américo Domingues Pio, Ana Maria Gonçalves Costa Magalhães, Carlos
Manuel Fernandes Dias, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco, Dalila Neto Rodrigues Fonseca
Gonçalves, David José Marques Pereira Silva, Diamantino Ribeiro Portela, Henrique Miguel Lima Ribeiro,
José Manuel Mendes Marinho, Luís Miguel Esteves Fernandes, Marta Susana Araújo Marques e Tibério
Dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo-se procedido ao registo magnético da sessão, e verificando-se estar o mesmo em boas
condições, nesta ata apenas se faz referência às intervenções ocorridas. -------------------------------------------ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: - não
houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com
o voto contra de Jorge Lage e a abstenção de Ilda Ribeiro. ---------------------------------------------------------INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que o
senhor António da Costa Amorim continuaria a representar a CDU nesta sessão, uma vez que o senhor
Vasco Albino Gonçalves Enes Domingues e a senhora Maria Amália Loureiro de Carvalho manifestaram
novamente indisponibilidade para participar na mesma. -------------------------------------------------------------------Informou também sobre a participação nas atividades ocorridas desde a sessão anterior e deu
conhecimento da correspondência recebida durante esse período, colocando-a à disposição de quem
pretendesse consultá-la. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Intervieram os senhores António Amorim (CDU) – Anexo 1; Alberto Lima (PSD) – Anexo 2;
Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 3; Fernando Cabodeira (PS); Rui Alves (PSD), Fernanda Cerqueira
(PSD) – Anexo 4; Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 5; António Jaime Pinto – Anexo 6 e Presidente da
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Amorim
Enes (Anexo 1), apresentado pelo Grupo Municipal da CDU, guardando-se de seguida um minuto de
silêncio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do senhor Albertino Nunes
(Anexo 2), apresentado pelo Grupo Municipal do PSD, após o que também se guardou um minuto de
silêncio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------PONTO UM - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO: - previamente distribuído por
escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos documentos que fazem parte desta ata. ----------Interveio o senhor Jorge Lage (PS). ---------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DO
MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ: - o senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que a
presente alteração visava apenas a passagem do Serviço de Documentação e Arquivo Municipal da
Divisão Administrativa e Financeira para a Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, bem como as
correspondentes alterações do respetivo regulamento da organização e estrutura dos serviços, do
organigrama e do despacho de criação das subunidades orgânicas. --------------------------------------------------Não houve inscrições para intervenção sobre este assunto. ---------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. Não participaram
na votação deste assunto os senhores António Jaime Pinto, Armando Barreiro, Eugénio Fernandes,
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Fernando Fonseca, Fernando Vieira e José Manuel Lima, por motivo de eventual conflito de interesses. --PONTO TRÊS - PROPOSTAS DE DESIGNAÇÃO DE JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS
CARGOS DE CHEFE DE DIVISÃO: - o senhor Presidente da Câmara esclareceu que, em conformidade
com o nº 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, submetia à apreciação da Assembleia
Municipal duas propostas, referindo que o júri do concurso para Chefe da Divisão Sociocultural seria
composto pelos senhores Arq. Amândio José do Couto Dias, como presidente, Dr. João Luís Sequeira
Rodrigues, como 1º vogal, e Dra. Aida Maria Boalhosa Pereira, como 2º vogal, e que o júri do concurso
para Chefe da Divisão de Ambiente e Serviço de Gestão seria composto pelos senhores Doutor Pedro
Alexandre Faria Fernandes Teixeira Gomes, como presidente, Eng. Ruy Manuel Ferreira da Silva
Guerreiro, como 1º vogal, e Dra. Aida Maria Boalhosa Pereira, como 2º vogal. -------------------------------------Não houve intervenções sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa. Não participaram
na votação deste assunto os senhores António Jaime Pinto, Armando Barreiro, Eugénio Fernandes,
Fernando Fonseca, Fernando Vieira e José Manuel Lima, por motivo de eventual conflito de interesses. --PONTO QUATRO - DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTO
TURÍSTICO: - o senhor Presidente da Câmara informou que a empresa Tiago Farrolas Faria –
Aldeamento Turístico, Unipessoal, Lda. pretendia levar a efeito um empreendimento de Turismo em
Espaço Rural no lugar de Barbeitos, freguesia de Álvora, em espaço florestal, para o que é necessário o
reconhecimento do interesse municipal do projeto, nos termos do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18
de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Fernando Fonseca (CDS/PP). ----------------------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por maioria, com duas abstenções – Carina Gameiro e Fernando
Fonseca – declarar de interesse municipal o empreendimento em causa. -------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: - o senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata desta
sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua discussão, passou-se
de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por unanimidade. ------------------------------------PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Interveio o senhor Pedro Marinho. -----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes
e, quando eram dezanove horas e trinta minutos, encerrou os trabalhos desta sessão, dos quais, para
constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no próximo plenário, há-de ser assinada
pelo senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. ---------------------------------

