
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E CATORZE 
 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, no Auditório do Hospital de S. 
José, em Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, 
sob a presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos senhores Manuel Caldas Brito e 
António Amorim Lima primeiro e segundo secretários, respetivamente. ------------------------------------------------ 
 CHAMADA - À chamada, que se efetuou às dezassete horas, por falta de quórum à hora marcada 
para o início da reunião (dezasseis horas e trinta minutos), responderam setenta e um membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores Luís 
Brito Vieira Esteves e Mário Duarte Cunha Ventura. ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão solicitou 
substituição pelo respetivo Tesoureiro – António Lima da Costa. -------------------------------------------------------- 

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 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE: - não houve 
inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com três 
abstenções – Sandrina Gonçalves, Andreia Fernandes e Luís Carlos Pinto. ----------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia submeteu à 
consideração dos presentes o pedido de suspensão do mandato por motivo de doença, pelo período de 
trezentos e vinte e oito dias, apresentado pelo senhor Diamantino Ribeiro Portela, que foi apreciado 
favoravelmente, por unanimidade, dando conhecimento de que havia sido convocada para sua 
substituição a senhora Sandrina de Fátima Parga Alves Gonçalves. Informou que o senhor Salvador 
Pinto Mor havia renunciado ao mandato, sendo esta vaga ocupada pelo senhor José de Brito Esteves, 
e que os senhores Anabela Gonçalves Esteves, António José Dantas Reis Faria e Angélica Leite Costa 
Ferreira tinham solicitado substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados 
para os substituir nesta sessão os senhores Augusto Carlos de Noronha Azeredo Pinto Osório, Maria do 
Céu Martins Rodrigues e Ulisses Valdemar Cerqueira de Brito. ---------------------------------------------------------- 

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 Martinho Pedreira – Voto de Pesar; Filipe Faro (CDU) – Anexo 1; 

Sandrina Parga (PS); Andreia Fernandes (PSD) – Anexo 2; Armando Caldas (PS); Fernando Vieira – 
Anexo 3; Dora Brandão (PS) – Anexo 4; Carolina Faria Seco (CDS/PP) – Anexo 5; Arlindo Galvão (PS) – 
Anexo 6; Emília Cerdeira (PSD) – Anexo 7; Presidente da Assembleia; António Maria Sousa e Presidente 
da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do senhor Professor Doutor 

José Terra, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelo Grupo Municipal do PS. ------------- 
- Rejeitada, por maioria com trinta votos favoráveis – Alexandra Esteves, Alberto Faria 

Afonso, Américo Pio, António Lima, António Maria Sousa, Arlindo Barbosa, Arlindo Galvão, 
Armando Barreiro, Armando Caldas, Artur Agostinho Alves, Artur Anselmo Silva, David Gomes, 
Dora Brandão, Eduardo Sousa, Eugénio Fernandes, Filipe Faro, Francisco Araújo, Isabel Araújo, 
Luís Fernandes, Luís Garcia, Manuel Brito, Manuel Costa, Manuel Leiras, Maria José Marinho, Paulo 
Fernandes, Pedro Alves, Pedro Marinho, Sandrina Gonçalves, Susana Amorim e Ulisses Brito – e 
cinco abstenções – Carla Rodrigues, Fernando Silva, Manuel Gomes, Marcelo Freitas e Rui Aguiam 
– moção de rejeição do processo de privatização da EGF – Empresa Geral do Fomento (Anexo 1), 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovada, por maioria com três abstenções – Fernando Silva, José Manuel Lourenço e 
Ulisses Brito – proposta de rejeição do projeto de construção de linha de muito alta tensão com 
passagem pelo concelho de Arcos de Valdevez (Anexo 3), subscrita pelos quatro Grupos Municipais. --- 

- Aprovada, por unanimidade, proposta relativa à criação de Centro de Atividades 
Ocupacionais para crianças e jovens portadores de deficiência, realização de levantamento da 
situação real das pessoas com deficiência freguesia a freguesia, elaboração de plano de inserção social 
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global e promoção de sessões de informação em colaboração com o Centro de Emprego (Anexo 4), 
apresentada pelo Grupo Municipal do PS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovada, por unanimidade, moção relativa à melhoria das condições da EN101 (Anexo 5), 
apresentada pelo Grupo Municipal do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Susana Amorim deu conhecimento à Mesa de que teria de se ausentar devido a 
compromissos pessoais inadiáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) – Anexo 8, Carolina Faria Seco (CDS/PP), 
Armando Caldas (PS) e Pedro Marinho (PS). ---------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS - PROJETO DE REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: - já aprovado na 
generalidade na sessão do passado dia vinte de dezembro, foi objeto de discussão na especialidade na 
reunião da Comissão Permanente realizada no dia treze de fevereiro, tendo-se chegado a consenso 
quanto às alterações que estão já plasmadas no mesmo. ----------------------------------------------------------------- 

Interveio a senhora Isabel Araújo (PS) – Anexo 9. ---------------------------------------------------------------- 
 - A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de Regimento, na 
sua globalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS - PROTOCOLO DE APOIO À FREGUESIA DE GONDORIZ: - o senhor Presidente 
da Câmara referiu que o presente protocolo visa uma comparticipação financeira de 190.000,00€ (cento e 
noventa mil euro) nas obras de “Execução de sete Caminhos Agrícolas”, que foram objeto de candidatura 
ao PRODER – Ação 1.6.5 – Projetos Estruturantes - Caminhos Agrícolas, com um financiamento de 80% 
(oitenta por cento) assegurado no valor de 1.276.250,46€ (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, 
duzentos e cinquenta euro e quarenta e seis cêntimos), sendo os restantes 414.781,38€ (quatrocentos e 
catorze mil, setecentos e oitenta e um euro e trinta e oito cêntimos) da responsabilidade da Junta de 
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Armando Caldas (PS), Alberto Faria Afonso e Carolina Faria Seco 
(CDS/PP). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com treze abstenções – Alexandra Esteves, Arlindo 
Galvão, Armando Caldas, Artur Agostinho Alves, Dora Brandão, Eduardo Sousa, Filipe Faro, Isabel 
Araújo, Luís Garcia, Maria José Marinho, Pedro Marinho, Sandrina Gonçalves e Ulisses Brito – 
aprovar o Protocolo de Apoio à Freguesia de Gondoriz, que prevê uma comparticipação financeira 
de cento e noventa mil euro nas obras de “Execução de sete Caminhos Agrícolas”, em 
conformidade com o disposto no nº 1 alínea j) do artigo 25º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Filipe Faro (CDU). ---------- 
PONTO QUATRO - PROTOCOLO DE APOIO À FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS: - o senhor 

Presidente da Câmara referiu que o presente protocolo prevê um apoio de 24.613,60€ (vinte e quatro mil 
seiscentos e treze euro e sessenta cêntimos), destinado à liquidação da dívida relativa à empreitada de 
“Pavimentação do Parque junto à Casa Mortuária”. -------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Apoio à Freguesia de 

Rio de Moinhos, que prevê um apoio de vinte e quatro mil seiscentos e treze euro e sessenta 
cêntimos, destinado à liquidação da dívida relativa à empreitada de “Pavimentação do Parque junto 
à Casa Mortuária”, em conformidade com o disposto no nº 1 alínea j) do artigo 25º do anexo I à Lei 
75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO CINCO - PROTOCOLO DE APOIO À FREGUESIA DE SISTELO: - o senhor Presidente 
da Câmara referiu que o presente protocolo visa uma comparticipação financeira de 35.000,00€ (trinta e 
cinco mil euro), para as obras de “Reconstrução e Adaptação a Centro de Interpretação Ambiental da 
Casa do Castelo de Sistelo”, que foram objeto de candidatura ao PRODER – Ação 3.2.1 – Conservação e 
Valorização do Património Rural, com um investimento elegível de 137.098,39€ (cento e trinta e sete mil e 
noventa e oito euro e trinta e nove cêntimos) financiadas a 60% (sessenta por cento), sendo os restantes 
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54.839,36€ (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove euro e trinta e seis cêntimos) da 
responsabilidade da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Apoio à freguesia de 

Sistelo, que visa uma comparticipação financeira de trinta e cinco mil euro, para as obras de 
“Reconstrução e Adaptação a Centro de Interpretação Ambiental da Casa do Castelo de Sistelo”, 
em conformidade com o disposto no nº 1 alínea j) do artigo 25º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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, em conformidade com o 
disposto no nº 3 do artigo 57º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Inscreveu-se o senhor ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eduardo Rocha – questionou o senhor Presidente da Câmara sobre a reparação do pavimento da 

estrada que liga ao Parque Empresarial de Padreiro, sobre a qualidade da água distribuída na rede pública 
e sobre queixa por si apresentada relativamente a funcionário da Autarquia – Anexo 10. ------------------------ 

Presidente da Câmara – prestou esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 

e, quando eram vinte horas e quinze 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. ---------------------------------  
 


