ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, 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 vinte e duas horas, por falta de quórum à hora
marcada para o início da reunião (vinte e uma horas e trinta minutos), responderam sessenta e oito
membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores
Arlindo Rodrigues Barbosa, Dalila Neto Rodrigues Fonseca Gonçalves, Isabel Carvalho Araújo, José
Meneses Araújo e Manuel Gomes Capela. ------------------------------------------------------------------------------------Os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Aboim das Choças – José António Lourenço
Duarte, de Arcos de Valdevez (Salvador), Vilafonche e Parada - Rui Fernando Gonçalves Aguiam, de
Paçô - Cindy Elisabeth Cerqueira Loureiro, e de S. Cosme e S. Damião, Sá e Vilela – Alberto Carlos Faria
Afonso, fizeram-se substituir pelos respetivos secretários – Tânia Jesus Gomes Dias, António Jaime Teixeira
Pinto, Armando Ferreira Gomes e Arnesto Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------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 QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE: - não
houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com
três abstenções – Anabela Esteves e Carolina Faria, do CDS/PP, e António Jaime Pinto ----------------INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia informou que os
senhores Luís Miguel Alves Garcia, João Carlos Braga Simões e Alexandra Cristina Rodrigues Esteves, do Grupo
Municipal do PS, solicitaram substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para
os substituir nesta sessão Sandrina Fátima Parga Alves Rodrigues Gonçalves, Nuno Ricardo Pereira Amaral e
Dalila Neto Rodrigues Fonseca Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------------------

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 Eugénio Fernandes - Anexo 1; Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 2;
Carolina Faria (CDS/PP) – Anexo 3; Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 4; António Maria Sousa – Anexo 5;
Norberto Brito (PSD) – Anexo 6; Manuel Leiras (PSD) – Anexo 7; Filipe Faro (CDU); Armando Caldas (PS)
– Anexo 8; Emília Cerdeira (PSD) – Anexo 9; Álvaro Amorim (CDS/PP); Manuel Costa (PSD); Sérgio
Rodrigues – Anexo 10 e Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar (Anexo 1) pelo falecimento do Senhor Abel
Torres Fernandes – Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Guilhadeses e Santar,
Tesoureiro da Associação Recreativa e Cultural de Guilhadeses e colaborador ativo noutras instituições –
apresentado pelo Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Guilhadeses e Santar e
subscrito pelos Grupos Municipais do PSD, PS e CDS/PP. --------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria com a abstenção de Filipe Faro (CDU), voto de louvor (Anexo 3) à
Comunidade Arcuense que se envolveu na defesa do Rio Vez, apresentado pelo Grupo Municipal do
CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expressaram declaração de voto os senhores Sandrina Gonçalves (PS), António Maria Sousa,
Filipe Faro (CDU) e Armando Caldas (PS). ------------------------------------------------------------------------------------- Aprovados, por unanimidade, votos de congratulação (Anexos 4 e 8) aos Autores do
Projeto Rio Frio – Território Criativo, apresentados pelos Grupos Municipais do PSD e do PS e
subscritos pelos restantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Expressou declaração de voto o senhor Mário Ventura (CDS/PP). ---------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor (Anexo 7) ao Atlético dos Arcos pela brilhante
época desportiva realizada, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD. ---------------------------------------------Expressou declaração de voto o senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor (Anexo 9) à jogadora Carolina Rocha, pela sua
internacionalização no futebol feminino, e ao Agrupamento 214 do Corpo Nacional de Escutas, pela
recente inauguração do Centro Escutista na Freguesia de Rio Frio, apresentado pelo Grupo Municipal do
PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovada, por unanimidade, moção contra o aproveitamento hidroelétrico de Sistelo
(Anexo 10), apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sistelo e pelo Grupo Municipal
do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Expressaram declaração de voto os senhores Sérgio Rodrigues, António Maria Sousa, António
José Faria (CDS/PP) e Filipe Faro (CDU). -------------------------------------------------------------------------------------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 11; Álvaro Amorim (CDS/PP); Pedro
Marinho (PS); Filipe Faro (CDU), Presidente da Câmara e Vereador Fernando Cabodeira. ---------------------PONTO DOIS - PROPOSTA DA 3ª ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL: - o Senhor
Presidente da Câmara referiu que a presente proposta decorria da necessidade de expansão da área
zonada como “Área Industrial das Mogueiras - Tabaçô-Souto”, comportando já o Relatório de Ponderação
de Resultados da Discussão Pública, não tendo sido registada qualquer participação, e o Parecer Final da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. ------------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por maioria com seis abstenções – Álvaro Amorim, Anabela
Esteves, António José Faria, Carina Gameiro, Carolina Faria e Mário Ventura, do CDS/PP – aprovar
a proposta da 3ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez, em conformidade com
o disposto no artigo 79º do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de setembro, e na alínea r) do artigo 25º Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------Expressaram declaração de voto os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) e Filipe Faro (CDU). ---PONTO TRÊS - RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - INSTALAÇÃO DE DOIS
AEROGERADORES NA BOUÇA DOS HOMENS – GAVIEIRA – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO
PARQUE EÓLICO DO ALTO MINHO I: - o Senhor Presidente da Câmara informou que a empresa
Ventominho – Energias Renováveis, SA, pretende instalar mais dois aerogeradores, que ficarão ligados ao
Sub-Parque do Alto do Corisco, já em funcionamento desde dois mil e oito, em solo classificado como
Espaço Florestal Silvo Pastoril. Acrescentou que, em conformidade com o disposto no nº 2 alínea d) do
artigo 28º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, é admitida neste espaço a edificação ou
instalações consideradas de interesse municipal, pelo que, considerando o desenvolvimento das energias
renováveis, bem como o seu impacto económico e financeiro para o concelho, propunha que fosse
declarado o interesse municipal da instalação dos referidos aerogeradores. ----------------------------------------Intervieram os senhores Filipe Faro (CDU), Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 12, Armando
Caldas (PS), Luís Miguel Fernandes (PSD) e Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por maioria com seis votos contra – Álvaro Amorim, Anabela
Esteves, António José Faria, Carina Gameiro, Carolina Faria e Mário Ventura, do CDS/PP – declarar
de interesse municipal a instalação de dois aerogeradores na Bouça dos Homens, freguesia da
Gavieira, no âmbito do projeto de ampliação do Parque Eólico do Alto Minho I, em conformidade
com o disposto no nº 2 do artigo 28º do Regulamento do Plano Diretor Municipal e na alínea r) do
artigo 25º - Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------Expressaram declaração de voto os senhores Emília Cerqueira (PSD), Álvaro Amorim (CDS/PP)
e Carolina Faria (CDS/PP). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitada pelo Grupo Municipal do CDS/PP a intervenção do Senhor Vereador Fernando
Fonseca, e não tendo a mesma sido autorizada pelo Senhor Presidente da Câmara, foi o pedido colocado
à apreciação do Plenário que, por maioria, recusou a intervenção do Senhor Vereador. -------------------------PONTO QUATRO - MINUTAS DOS PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR
COM AS 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 protocolos a
celebrar com as freguesias abaixo referidas, para apoio nas obras citadas: ------------------------------------------ União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vilafonche e Parada – 23.882.00€ (vinte
e três mil oitocentos e oitenta e dois euro) para pavimentação do Caminho do Rio – 2ª fase e do Caminho
de Tourim ao Moinho, e revitalização de espaços urbanos, obras orçadas em 29.852,50€ (vinte e nove mil
oitocentos e cinquenta e dois euro e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------------- Ázere – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para alargamento e pavimentação do Caminho de
Figueiredo - 2ª fase, com um custo previsto de 32.000,00€ (trinta e dois mil euro); ---------------------------------

- Cabreiro – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para pavimentação do Caminho das Cruzes e do
Caminho de acesso à Escola de Vilar, com orçamento de 39.225,00€ (trinta e nove mil duzentos e vinte e
cinco euro); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cendufe – 23.019,20€ (vinte e três mil e dezanove euro e vinte cêntimos) para pavimentação do
Caminho da Fonte, no lugar de Soutelo, orçada em 28.774,00€ (vinte e oito mil setecentos e setenta e
quatro euro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Couto – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para requalificação do Caminho das Castinheiras e
alargamento da E.M. 1293, obras orçadas em 33.839,18€ (trinta e três mil oitocentos e trinta e nove euro e
dezoito cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- União de Freguesias de Eiras e Mei – 25.000.00€ (vinte e cinco mil euro) para os caminhos de
Cortinhas (Mei), Andeviso (Eiras), Pinheiro, Lages - 1ª fase e Outeiro, com um custo previsto de
32.500,00€ (trinta e dois mil e quinhentos euro); ------------------------------------------------------------------------------ Jolda (S. Paio) – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para beneficiação do Cemitério e do Parque
de Estacionamento e obras na Sede da Junta, cujo custo é de 34.005,00€ (trinta e quatro mil e cinco
euro); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oliveira – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para obras de beneficiação da Sede da Junta – 1ª
fase, com orçamento de 33.920,00€ (trinta e três mil novecentos e vinte euro); ------------------------------------- Paçô – 15.531,92€ (quinze mil quinhentos e trinta e um euro e noventa e dois cêntimos) para
pavimentação do Caminho de Paço Velho, obras no lugar de Prova, execução de obras na Pré-primária e
no Cemitério, vedações e muro, com um custo previsto de 19.414,90€ (dezanove mil quatrocentos e
catorze euro e noventa cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------ União de Freguesias de Padreiro (Salvador e Santa Cristina) – 25.000.00€ (vinte e cinco mil
euro) para pavimentação do Caminho do Vale (Santa Cristina) - 1ª fase, orçada em 32.000,00€ (trinta e
dois mil euro); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sistelo – 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) para os caminhos centrais da Quebrada e de
Padrão, com orçamento de 32.233,00€ (trinta e dois mil duzentos e trinta e três euro). --------------------------Intervieram os senhores Presidentes de Juntas de Freguesia António Maria Sousa, João Carlos
Barbosa e Carla Rodrigues – Anexo 13. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos de apoio
financeiro apresentadas, 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 CINCO - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS: - o Senhor
Presidente da Câmara informou que, pela primeira vez, o Município apresenta contas consolidadas com
as entidades detidas ou participadas, em conformidade com o disposto no artigo 75º da Lei nº 73/2013, de
3 de setembro, e que apenas a ACIBTM – Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica
do Minho integra o seu perímetro de consolidação, em razão da existência de uma posição de controlo
decorrente da titularidade de 50% (cinquenta por cento) do fundo social daquela associação de direito
privado sem fins lucrativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervieram os senhores Armando Caldas (PS) e Presidente da Câmara. --------------------------------- A Assembleia deliberou, por maioria com treze abstenções – Filipe Faro, da CDU; Álvaro
Amorim, Anabela Esteves, António José Faria, Carina Gameiro, Carolina Faria e Mário Ventura, do
CDS/PP; Armando Caldas, Dora Brandão, Eduardo Sousa, Sandrina Gonçalves, Maria José Marinho
e Pedro Marinho, do PS – apreciar favoravelmente, os Documentos de Prestação de Contas
Consolidadas, em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de
setembro e no nº 2 - alínea l) do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 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 era uma hora e quinze minutos do dia vinte e sete de junho, 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 Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. ----

