
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE 
 Aos onze dias do mês de setembro 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 
Beatriz Maria Faria Silva Cacho, Carla Daniela Cunha Gonçalves, Celine Caridade Morais, David José 
Marques Pereira Silva, Durval Alves Fernandes Gave, Filipe Leite Costa, Jorge Ferraz Gonçalves Lage, 
Marta Susana Araújo Marques, Paulo Jorge Pereira Barreiro, Tibério Dias e Ulisses Valdemar Cerqueira 
de Brito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE: - não houve 
inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com quatro 
abstenções – Carolina Faria Seco, Isabel Araújo, Andreia Fernandes e Fernanda Cerqueira. ------------ 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que o 
senhor José Manuel Mendes Marinho havia comunicado a sua decisão de renunciar ao mandato no 
passado dia seis de agosto e que, entretanto, tinha sido convocado para ocupar a vaga existente no 
Grupo Municipal do PSD o senhor Pedro Nuno Rodrigues Esteves Pereira, que não compareceu a esta 
sessão. Referiu também que não estava presente o senhor Dani Maurice Barreiro, convocado para ocupar 
a vaga do Grupo Municipal do PS e que o senhor António da Costa Amorim continuaria a representar a 
CDU, uma vez que o senhor Vasco Albino Gonçalves Enes Domingues e a senhora Maria Amália Loureiro 
de Carvalho manifestaram novamente indisponibilidade, tal como nas sessões anteriores. ---------------------- 

Deu conhecimento da participação em atividades ocorridas desde a última sessão e da 
correspondência recebida, referindo que esta ficaria à disposição de quem pretendesse consultá-la. --------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Intervieram os senhores Alberto Lima (PSD) – Anexo 1; Eduardo Sousa (PS) – Anexo 2; Rui 

Aguiam – Anexo 3; Fernando Cabodeira (PS); António Amorim (CDU); Fernando Fonseca (CDS/PP); 
António Maria Sousa (PS) – Anexo 6; António Lima (PSD) – Anexo 7; Diamantino Portela (PS); Fernanda 
Cerqueira (PSD) – Anexo 10; Andreia Fernandes (PSD) – Anexo 10A; António Jaime Pinto – Anexo 11; 
Vidal Paredes (PSD) – Anexo 12 e Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------- 

- Foi tomada a seguinte deliberação: ---------------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovados, por unanimidade, votos de pesar pelo falecimento de Laureano Manuel 

Rodrigues Alves, apresentados pelos Grupos Municipais do PSD - Anexo 1 - e do PS - Anexo  2 -  a que 
se associou o Grupo Municipal do CDS/PP, guardando-se de seguida 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. ------------- 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) e Presidente da Câmara. ---------------------------- 
PONTO DOIS - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO A 

TITULAR DE CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DO MUNICÍPIO: - o senhor Presidente da Câmara 
informou que, muito embora no disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
esteja prevista a possibilidade dos titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de direção 
intermédia de 1.º e 2.º graus continuarem a ser abonados pelo suplemento remuneratório denominado 
despesas de representação, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-
lhes igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais, a sua atribuição depende, agora, de 
decisão da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Salientou que esta Assembleia 
aprovou, em trinta e um de dezembro de dois mil e doze, por proposta da Câmara Municipal, a concessão 
do abono de despesas de representação aos cargos de direção intermédia de 2º grau já existentes no 
Município e que, não se justificando uma discriminação negativa para cargos análogos, propunha que 
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fosse atribuído ao titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão de Ambiente e 
Serviços de Gestão, Eng. Luís Manuel Figueiredo Duarte de Macedo, a atribuição das despesas de 
representação, com efeitos a partir de um de setembro de dois mil e treze. ------------------------------------------ 

Não houve qualquer inscrição para intervenção sobre este assunto. ----------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de despesas 

de representação a Titular de Cargo de Direção Intermédia de 2º Grau (Chefe de Divisão) do 
Município, nos termos do artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. ---------------------------------------- 

PONTO TRÊS - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR: - o senhor Presidente da Câmara 
informou que o Município de Arcos de Valdevez possui no seu mapa de pessoal um lugar ocupado com a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, com a categoria de Técnico 
Superior, cujo contrato a termo resolutivo certo caducará em setembro de dois mil e treze, não sendo 
legalmente possível qualquer renovação do mesmo. Acrescentou que, considerando-se que as tarefas 
exercidas irão manter-se, se torna necessário salvaguardar o posto de trabalho para o efeito. ----------------- 

Referiu que tal relação jurídica corresponde, efetivamente, a uma necessidade permanente do 
serviço, não se justificando o recurso a novo recrutamento para a constituição de relação jurídica por 
tempo determinado ou determinável, pelo que, em face da evolução global dos recursos humanos do 
Município e do estudo justificativo da necessidade de recrutamento, solicitava autorização da Assembleia 
Municipal para abertura de recrutamento, nos termos do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de 
setembro, conjugado com o n.º 2 do art.º 66.º da Lei 66-B/2012, de 31 dezembro. --------------------------------- 

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento concursal 

para recrutamento de um Técnico Superior, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 66º da Lei nº 
66-B/2012, de 31 de dezembro, e nos nºs 6 e 7 do artigo 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro. --- 

PONTO QUATRO - DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO DO EDIFÍCIO 
DO CENTRO COMUNITÁRIO DE GUILHADESES: - o senhor Presidente da Câmara informou que o 
Centro Paroquial e Social de Guilhadeses tinha requerido, em conformidade com o nº 4 do artigo 59º do 
Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez, o reconhecimento do interesse público municipal para o 
Centro Comunitário de Guilhadeses, edifício destinado a Creche e Jardim de Infância, designado por 
“Cantinho Alegre”, uma vez que os parâmetros urbanísticos a considerar para efeitos de verificação de 
conformidade com o disposto na redação atual das alíneas b) e c) do nº 1 do citado artigo são excedidos.  

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, declarar de interesse público municipal o 

projeto do edifício do Centro Comunitário de Guilhadeses, destinado a Creche e Jardim de Infância, 
designado por “Cantinho Alegre”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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 
Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÕES FINAIS 
 Apresentaram as suas intervenções finais os senhores representantes dos Grupos Municipais: 
António Amorim (CDU), Carolina Faria (CDS/PP) – Anexo 14, Fernando Cabodeira (PS) e Emília 
Cerqueira (PSD); o representante dos Presidentes de Junta, senhor Manuel Caldas Rodrigues – Anexo 

16; o senhor Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Assembleia Municipal. -----------------------------  
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 

e, quando eram vinte 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. ---------------------------------------- 


