
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE 
 Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e catorze, no Auditório da Casa das Artes de 
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 dois membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA – apresentou justificação de falta, que foi aceite, o senhor Nuno 
Ricardo Pereira Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE: - não houve 
inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por unanimidade. --------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que os 
senhores Anabela Gonçalves Esteves, Carina Manuela Sousa Fontão Gameiro, Eduardo Heitor Soares 
Afonso Sousa, Isabel Carvalho Araújo, Emília Graça Neto Cerdeira, José Brito Esteves e Luís Miguel 
Esteves Fernandes 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 Céu Martins Rodrigues, João Carlos Braga Simões, Nuno Ricardo Pereira Amaral, Ulisses 
Valdemar Cerqueira Brito, Maria José Martins Silva Fernandes e Pedro Miguel Costa Sousa. ------------------ 

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 António Maria Sousa – Anexos 1, 2 e 3; Maria Fernanda Cerqueira 

(PSD) – Anexo 4; Carolina Faria Seco (CDS/PP); Filipe Faro (CDU); Armando Caldas (PS); Andreia 
Fernandes (PSD); Rui Amorim; Sandrina Parga (PS) – Anexo 5; Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 6; João 
Simões (PS); Pedro Sousa (PSD) – Anexo 7; Norberto Brito (PSD); Manuel Barreira (PSD) e Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação à Associação Recreativa e Cultural de 

Paçô (Anexo 1) pela subida da equipa sénior à Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de 
Viana do Castelo e pela organização do “VI Torneio Adrien Silva”, apresentado pelo Grupo Municipal do 
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arcos de Valdevez (Anexo 4) pela celebração dos seus cento e vinte e cinco anos, 
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação à Santa Casa da Misericórdia de Arcos 
de Valdevez (Anexo 6) pela distinção obtida através do Prémio Nacional de Saúde Sustentável na 
categoria de Unidade de Cuidados Continuados, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD. ------------------ 

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 Maria Céu Rodrigues (CDS/PP); Pedro Marinho (PS) – Anexo 8; Filipe 
Faro (CDU) e Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS - PROPOSTA DA 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE PAÇÔ – 3ª REVISÃO: - o senhor Presidente da Câmara salientou os principais 
objetivos da presente proposta de alteração – reorganizar a estrutura das parcelas livres, reconfigurar os 
polígonos de implantação das unidades industriais, ampliar a atividade atual, potenciar a execução 
programada corrigindo alguns condicionamentos, atender à optimização funcional do conjunto, proceder a 
aferimentos cadastrais e de dimensionamento dos lotes em função da aquisição de terrenos, assegurar as 
inter-relações com a área urbana envolvente e desenvolver um modelo de gestão sustentável em termos 
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ambientais – informando que a mesma obteve parecer favorável da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com a abstenção de Filipe Faro, aprovar a proposta 

da 1ª Alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Paçô – 3ª revisão, em 
conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 79º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, 
com as alterações posteriores, e na alínea r) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS - PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) 
DO CENTRO URBANO DA SEDE DO CONCELHO: - o senhor Presidente da Câmara informou que a 
presente proposta, enquadrada no regime jurídico da reabilitação urbana (Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 
de outubro, alterado e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto) tem por objetivo promover a 
reabilitação urbana através da delimitação de uma ARU, incentivando e facilitando a reabilitação do 
edificado com valor patrimonial e histórico e dinamizando a reabilitação do tecido urbano degradado; 
promovendo a revitalização e atratividade económica e fomentando o turismo, a cultura e o lazer; 
qualificando o espaço público e reforçando a identidade e a imagem urbana; reforçando a centralidade 
urbana de Arcos de Valdevez em termos municipais e aumentando a sua atratividade regional. Salientou 
que esta proposta incluía memória descritiva, planta de localização e quadro de benefícios fiscais 
associados a impostos municipais – IMI e IMT – e redução de taxas municipais associadas ao 
licenciamento das operações urbanísticas, ocupação da via pública e publicidade. Referiu também que, 
sem prejuízo de virem a ser definidas áreas de intervenção para além dos limites ora definidos, 
nomeadamente para a zona de Faquelo ou outras áreas limítrofes, ou ainda outras áreas do concelho que 
se considere oportuno incluir em ARU, submetia esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 13º da citada legislação. ------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 9; Filipe Faro (CDU); Rui Aguiam; 
Maria Emília Cerqueira, Presidente da Câmara e Mário Ventura (CDS/PP). ------------------------------------------ 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com dezanove votos favoráveis – Filipe Faro, Álvaro 
Amorim, Maria Céu Rodrigues, António Faria, Augusto Osório, Mário Ventura, Alexandra Esteves, 
Arlindo Galvão, Armando Caldas, Sandrina Gonçalves, Dora Machado Cruz, João Simões, Luís 
Miguel Garcia, Maria José Marinho, Pedro Marinho, António Maria Sousa, Artur Agostinho Alves, 
Mário Cerqueira e Pedro Alves – rejeitar a proposta (Anexo 9) de inclusão do núcleo de Faquelo e 
de o Município apresentar estudos/proposta para outras concentrações urbanas relevantes a nível 
do concelho – Soajo, Sistelo e Prova. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou também, por maioria com a abstenção de António Faria, aprovar a proposta de 
delimitação de Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Urbano da Sede do Concelho 
apresentada pela Câmara, em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 13º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado 
e republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto, e na alínea r) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO - PROTOCOLOS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DE ÁZERE, JOLDA (S. 
PAIO); JOLDA (MADALENA) E RIO CABRÃO; VILELA, S. COSME S. DAMIÃO E SÁ; RIO FRIO; 
SENHAREI E SOAJO: - o senhor Presidente da Câmara propôs, em conformidade com o disposto na 
alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação dos seguintes 
protocolos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Ázere – 20.000,00€ (vinte mil euro) para melhoramento do caminho de Figueiredo 
(1ª fase), orçado em 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro). ------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Jolda (S. Paio) – 7.360,00€ (sete mil trezentos e sessenta euro) para beneficiação 
dos caminhos de Barreiras a Pego e da Sede da Junta ao Cruzeiro da Breia, com um custo de 9.200,00€ 
(nove mil e duzentos euro). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão – 13.126,00€ (treze mil cento e vinte e 
seis euro) para beneficiação dos caminhos de Portela a Barreirinha (Jolda Madalena) e de Alqueires (Rio 
Cabrão), calculada em 16.407,50€ (dezasseis mil quatrocentos e sete euro e cinquenta cêntimos). ---------- 

- União de Freguesias de Vilela, S. Cosme S. Damião e Sá – 20.000,00€ (vinte mil euro) para 
beneficiação e conservação dos caminhos de Devesa (Vilela), Escola (Sá), Beco das Lamas, Beco das 
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Paredes e Beco de Gerei/Loureiros (S. Cosme S. Damião) e reconstrução de muro de suporte em Sub da 
Rocha (Sá)  - 1ª fase, obras orçadas em 47.380,00€ (quarenta e sete mil trezentos e oitenta euro). ---------- 

- Freguesia de Rio Frio – 20.000,00€ (vinte mil euro) para beneficiação dos caminhos de Rodelas, 
Cachamundinho e Candaido, com um custo previsto de 26.945,00€ (vinte e seis mil novecentos e 
quarenta e cinco euro). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Senharei – 20.000,00€ (vinte mil euro) para alargamento e pavimentação do 
caminho do Cruzeiro à Laminha (1ª fase), orçado em 26.550,00€ (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta 
euro). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Soajo – 20.000,00€ (vinte mil euro) para pavimentação dos caminhos do Cemitério 
(Vilar Suente), Outeiro (Adrão), Fulgueirão (Cunhas), Preiró e Fraga da Mó (centro de Soajo), obras 
calculadas em 28.710,00€ (vinte e oito mil setecentos e dez euro). ----------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores António Maria Sousa, Mário Ventura (CDS/PP), Filipe Faro (CDU) e José 
Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os sete protocolos de apoio 
apresentados, 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 
Não houve inscrições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 

e, quando eram dezanove horas e cinquenta e cinco 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. --------------- 
 


