
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE 
 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na Casa do Povo da Vila de Soajo, 
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 membros da Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Anabela Gonçalves Esteves, Armando Bento Barreiro e José Meneses Araújo. ------------------------------------- 

Os senhores Manuel Carvalho – Presidente da Direção da Casa do Povo da Vila de Soajo e 
Manuel Gomes Capela – Presidente da Junta de Freguesia de Soajo saudaram os presentes. -----------------  

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 DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE: - 
não houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, 
com quatro abstenções – Álvaro Amorim, Carina Gameiro, Diamantino Portela e Eduardo Sousa. ---- 

 INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que os 
senhores Emília Graça Neto Cerdeira, Isabel Carvalho Araújo e Luís Miguel Esteves Fernandes tinham 
solicitado substituição por ausência temporária inferior a 30 dias, tendo sido convocados para os substituir nesta 
sessão os senhores Ulisses Valdemar Cerqueira Brito, João Carlos Braga Simões e Maria José Martins Silva 
Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu também 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 Armando Caldas (PS); Fernanda Cerqueira (PSD) – Anexo 1; Filipe Faro 
(CDU); António Maria Sousa – Anexo 2; Álvaro Gomes (PSD) – Anexos 3 e 4; José Duarte – Anexo 5; 
Manuel Costa (PSD) – Anexo 6; Carolina Faria Seco (CDS/PP); Filipe Faro (CDU) – Anexo 7; Rui Aguiam; 
Diamantino Portela (PS); Andreia Fernandes (PSD) – Anexo 8; Eduardo Heitor (PS) – Anexo 9; Norberto 
Brito (PSD) – Anexo 10; João Simões (PS) – Anexo 11; Manuel Brito (PSD) – Anexo 12; Armando Caldas 
(PS) – Anexo 13; Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovados, por unanimidade, votos de pesar (Anexo 1) pelo falecimento do senhor Prof. 

António Alves de Melo Machado “… professor empenhado e dedicado à causa da educação, … exímio, 
persistente, amigo, companheiro… “, apresentados pelos Grupos Municipais do PSD, PS e CDU e 
subscritos pelo Grupo Municipal do CDS/PP. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovados, por unanimidade, votos de pesar (Anexos 2 e 3) pelo falecimento do senhor 
João da Cruz, que, entre outras atividades, foi fundador do Centro Recreativo e Cultural de Távora, 
Diretor do Rancho Folclórico e Secretário da Junta da referida freguesia, apresentados pelo Grupo 
Municipal do PSD e pelo senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Távora (Santa Maria e S. 
Vicente) e subscritos pelo Grupo Municipal do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar (Anexo 4) pelo falecimento do senhor Avelino 
da Silva Gomes Barbosa, fundador do Centro Recreativo e Cultural de Távora e antigo Secretário da 
Junta daquela freguesia, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelos restantes Grupos 
Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar (Anexo 5) pelo falecimento do senhor Júlio 
César Gomes Barbosa de Oliveira, antigo autarca da freguesia de Aboim das Choças, apresentado pelo 
senhor Presidente da Junta da referida freguesia e subscrito pelo Grupo Municipal do CDS/PP. --------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação (Anexo 10) à Associação Desportiva e 
Cultural Amigos de Sá, pela conquista do título de Campeão Distrital de Futsal Juvenil – Época 
2014/2015, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelos restantes grupos municipais. ------ 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor (Anexo 11) à Dra. Rosa Maria Gonçalves de 
Sousa Andrade, pelo “… exemplo de dinamismo para os jovens arcuenses, por ser um estímulo para os 
idosos e, acima de tudo, por ser uma inspiração para a vida de todos…”, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 Eduardo Sousa (PS) – Anexo 14, Álvaro Amorim (CDS/PP), Filipe Faro 
(CDU), Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia. -------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS - MINUTAS DOS PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO ÀS FREGUESIAS: - o 
senhor Presidente da Câmara propôs, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo 
I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação dos seguintes protocolos: -------------------------------------- 

- RIO DE MOINHOS – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para beneficiação e pavimentação do 
Caminho do Real n.1 e beneficiação de caminhos nos lugares de Vinha Nova e Pedregais, cujo valor de 
adjudicação é de 38.365.70€ (trinta e oito mil trezentos e sessenta e cinco euro e setenta cêntimos); -------- 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. JORGE E ERMELO – 25.000.00€ (vinte e cinco mil euro) para 
pavimentação de caminhos nos lugares de Cimo de Vila (dois), Lodeiro e Campos de Sá e colocação de 
condutas para abastecimento de água no caminho de Mouta - Gração, obras orçadas em 30.150,00€ 
(trinta mil cento e cinquenta euro). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores António Maria Sousa e Alberto Afonso. --------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar os protocolos de apoio financeiro 

apresentados, em conformidade com o disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS - RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL DE PROJETO DE 
INVESTIMENTO: - o senhor Presidente da Câmara referiu que a Eurocast Portugal, S.A. solicitou, para 
efeitos de obtenção de benefícios fiscais relativos a impostos locais, o reconhecimento do interesse 
municipal do projeto de instalação de uma unidade industrial de fabricação e comercialização de fundição 
injetada de alumínio para produção de componentes automóveis, no Parque Empresarial de Mogueiras. --- 

Intervieram os senhores Eduardo Sousa (PS) – Anexo 15, Emília Cerqueira (PSD) e Presidente 
da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, declarar de interesse municipal o projeto da 
Eurocast Portugal, S.A., para instalação de unidade industrial no Parque Empresarial de Mogueiras.  
 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 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. ---------------------------------  
 


