
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE 
 Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 dezassete horas, por falta de quórum à hora marcada 
para o início da reunião (dezasseis horas e trinta minutos), responderam sessenta e nove membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Anabela Gonçalves Esteves, Arlindo Rodrigues Barbosa, Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto Osório e 
Maria do Céu Martins Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE: - 
não houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, 
com a abstenção de Sandrina Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o senhor Presidente da Assembleia submeteu à 
consideração dos presentes o pedido de suspensão do mandato por motivo de afastamento temporário 
da área da autarquia, pelo período de trezentos e sessenta e cinco dias, apresentado pelo senhor Arlindo 
da Silva Galvão, que foi apreciado favoravelmente, por unanimidade, dando conhecimento de que 
havia sido convocado para sua substituição o senhor João Carlos Braga Simões. Informou que as 
senhoras Alexandra Cristina Rodrigues Esteves, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco e Carina Manuela Sousa 
Fontão Gameiro tinham solicitado substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados 
para as substituir nesta sessão Sandrina Fátima Parga Alves Gonçalves, Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto  
Osório e Maria do Céu Martins Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 António Maria Sousa – Anexos 1 e 12; José Duarte – Anexo 2; Armando 

Caldas (PS) – Anexo 3; Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 4; António Faria (CDS/PP); Filipe Faro (CDU) – 
Anexos 5 e 6; Fernanda Esteves (PSD) – Anexo 7; Diamantino Portela (PS) – Anexo 8; Álvaro Amorim 
(CDS/PP); Angélica Costa (PSD) – Anexo 9; Miguel Garcia (PS) – Anexo 10; Norberto Brito (PSD) – Anexo 

11 e Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar (Anexo 1) pelo falecimento do senhor Crispim 

Ribeiro Vieira, antigo presidente da Junta de Freguesia de Padreiro (Salvador), apresentado pelo senhor 
Presidente da Junta da União de Freguesias de Távora (Santa Maria e São Vicente) – António Maria 
Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de pesar (Anexo 2) pelo falecimento dos senhores 
António Esteves e Crispim Ribeiro Vieira, antigos Presidentes das Juntas de Freguesia de Ermelo e de 
Padreiro (Salvador), apresentado pelo Grupo Municipal do PSD. -------------------------------------------------------- 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação (Anexo 12) ao Moto Clube de Arcos de 
Valdevez, pela realização do “Arcos TT”, apresentado pelo Senhor António Maria Sousa e subscrito pelos 
Grupos Municipais do PS e do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Expressou declaração de voto a senhora Sandrina Gonçalves (PS). ---------------------------------------- 
 Por sugestão dos representantes dos grupos do PSD e do PS – Emília Cerqueira e Armando 
Caldas – a moção apresentada por Filipe Faro (CDU) – Anexo 5 – não foi votada, baixando à Comissão 
Permanente para posterior apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Pedro Marinho (PS), Filipe Faro (CDU) e Presidente da Câmara. ---------- 

PONTO DOIS - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS À GERÊNCIA DE 
2014: - o senhor Presidente da Câmara informou que os documentos de prestação de contas relativos ao 
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ano de 2014 foram elaborados nos termos do nº 2.2 do POCAL e do anexo 1 da Resolução do Tribunal de 
Contas nº 4/2001, no uso da competência prevista na alínea i) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, e que os mesmos se encontram integralmente elaborados e devidamente 
arquivados, acompanhados do relatório e parecer e da certificação legal das contas efetuados pelo 
Revisor Oficial de Contas C.& R. Ribas Pacheco, nos termos do artigo 77º, nº 2 da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que o saldo da gerência anterior era de €1.588.665,92 (um milhão quinhentos e oitenta e 
oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos), sendo €686.739, 26 (seiscentos e 
oitenta e seis mil setecentos e trinta e nove euros e vinte e seis cêntimos) de execução orçamental e 
€901.926,66 (novecentos e um mil novecentos e vinte e seis euros e sessenta e seis cêntimos) de 
operações de tesouraria; que as receitas orçamentais foram de €21. 602.797,72 (vinte e um milhões 
seiscentos e dois mil setecentos e noventa e sete euros e setenta e dois cêntimos), sendo €17.825.969,03 
(dezassete milhões oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove euros e três cêntimos) de 
correntes, €3.776.828,69 (três milhões setecentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e oito euros e 
sessenta e nove cêntimos) de capital e €1.151.206,01 (um milhão cento e cinquenta e um mil duzentos e 
seis euros e um cêntimo) de operações de tesouraria). --------------------------------------------------------------------- 
 Que as despesas orçamentais foram de €20.801.765,93 (vinte milhões oitocentos e um mil 
setecentos e sessenta e cinco euros e noventa e três cêntimos), sendo €11.990.402,47 (onze milhões 
novecentos e noventa mil quatrocentos e dois euros e quarenta e sete cêntimos) de correntes, e 
€8.811.363,46 (oito milhões oitocentos e onze mil trezentos e sessenta e três euros e quarenta e seis 
cêntimos) de capital; efetuando-se, ainda, pagamentos por operações de tesouraria de €1.130.058,46 (um 
milhão cento e trinta mil e cinquenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos). -------------------------------------- 
 Que transitou para a gerência seguinte um saldo de €2.410.845,26 (dois milhões quatrocentos e 
dez mil oitocentos e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), sendo € 1.487.771,05 (um milhão 
quatrocentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e um euros e cinco cêntimos) de execução 
orçamental e €923.074,21 (novecentos e vinte e três mil e setenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) 
de operações de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Que as Contas de Ordem apresentavam um saldo inicial de €4.816.380,99 (quatro milhões 
oitocentos e dezasseis mil trezentos e oitenta euros e noventa e nove cêntimos) em garantias e cauções; 
que as entradas foram de €232.423,49 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e três euros e 
quarenta e nove cêntimos), e as saídas de €1.031.062,93 (um milhão trinta e um mil e sessenta e dois 
euros e noventa e três cêntimos), verificando-se um saldo para a gerência seguinte de €4.017.741,55 
(quatro milhões dezassete mil setecentos e quarenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) de 
garantias e cauções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Pelo Vereador do Pelouro das Finanças, Hélder Barros, foi feita uma exposição sucinta sobre os 
principais números do relatório de gestão, e uma explicitação dos elementos mais relevantes dos 
documentos de prestação de contas, referindo em especial o volume global da execução orçamental e a 
redução da despesa corrente e o saldo corrente, que permitiu a sua afetação a despesas de investimento; 
o serviço da dívida que tem vindo a diminuir e a capacidade de endividamento do Município. Realçou 
ainda as principais despesas previstas no Plano de Atividades Relevantes, repartidas pelas funções 
sociais, económicas e gerais; os principais projetos de investimento que foram objeto de execução 
financeira durante o ano de dois mil e catorze, previstos no plano plurianual de investimento; e ainda uma 
referência especial à situação financeira da autarquia, com um resultado líquido do exercício na ordem de 
um milhão e setecentos mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 13; Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 

14; Filipe Faro (CDU); Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 15; Eduardo Sousa (PS) – Anexo 16; Armando 
Caldas (PS) e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto a senhora Dora Brandão (PS) – Anexo 17. --------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com quinze abstenções – Filipe Faro, Álvaro Amorim, 

António Faria, Mário Ventura, Sandrina Gonçalves, João Simões, Armando Caldas, Diamantino 
Portela, Dora Brandão, Eduardo Sousa, Isabel Araújo, Luís Miguel Garcia, Maria José Marinho, 
Pedro Marinho e António Maria Sousa – apreciar favoravelmente os Documentos de Prestação de 
Contas relativos à Gerência de dois mil e catorze, bem como a respetiva proposta de aplicação do 
Resultado Líquido, que ascendeu a €1.694.396,38 (um milhão seiscentos e noventa e quatro mil 
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trezentos e noventa e seis euros e trinta e oito cêntimos), sendo €1.609.676,56 (um milhão 
seiscentos e nove mil seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos) de Resultados 
Transitados, e €84.719,82 (oitenta e quatro mil setecentos e dezanove euros e oitenta e dois 
cêntimos) de Reservas Legais, nos termos do disposto na alínea l) do nº 2 do artigo 25º do Anexo I 
à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS - PROPOSTA DE REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS TAXAS DEVIDAS PELOS 
FEIRANTES E DE OCUPAÇÃO DO TERRADO NO MERCADO MUNICIPAL: - o senhor Presidente da 
Câmara apresentou a proposta de redução temporária das taxas municipais em vigor, devidas pela 
ocupação de terrado no recinto da Feira Quinzenal e no Mercado Municipal, para vigorar de um de maio a 
trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, referindo que a mesma representa uma diminuição 
temporária da taxa por metro quadrado de um duodécimo (1/12) da taxa anual, passando o valor a pagar 
pelos ocupantes efetivos e acidentais do recinto da Feira Quinzenal e pelos ocupantes do terrado do 
Mercado Municipal, para €12,13 (doze euro e treze cêntimos) até ao final do ano. --------------------------------- 

Interveio o senhor Rui Aguiam. -----------------------------------------------------------------------------------------  
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de redução temporária de 

um duodécimo das taxas devidas pelos feirantes e de ocupação do terrado do Mercado Municipal, 
de um de maio a trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, fixando o valor de €12,13 (doze euro 
e treze cêntimos) por metro quadrado, nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 25º do 
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO - PROJETO DE REGULAMENTO TOPONÍMICO E DE NUMERAÇÃO DE 
POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ: - o senhor Presidente da Câmara apresentou o 
projeto de regulamento em epígrafe, elaborado com fundamento no disposto nas alíneas ss) e tt) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, que aqui se dá como reproduzido e fica arquivado nos documentos 
que integram a ata, para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Rui Aguiam – Anexo 18; Mário Ventura (CDS/PP) – Anexo 19; Filipe 
Faro (CDU); Sandrina Gonçalves (PS) e Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------- 

- Em conformidade com o disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Arcos de Valdevez, 
considerada a alteração ao nº 1 do artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação: “1 - A Câmara 
Municipal, previamente à discussão das propostas toponímicas, deverá remetê-las à Autarquia de 
Freguesia da respetiva área geográfica, bem como à Comissão Municipal de Toponímia, para 
efeitos de emissão de parecer.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO CINCO - MINUTAS DE 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 de protocolos no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil 
euro), para apoio a cada uma das seguintes freguesias nas obras citadas: ------------------------------------------- 

- MIRANDA – pavimentação do caminho da Ínsua e ampliação do abastecimento de água no 
caminho de Devesinha, com orçamento de 30.784,50€ (trinta mil setecentos e oitenta e quatro euro e 
cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------- 

- PROZELO – alargamento e pavimentação do caminho de Gontilhe, reconstrução de muro e 
execução de um largo para inversão de marcha no lugar de Toural e cobertura do fontanário/lavadouro do 
Coucieiro e arranjo da zona envolvente, com um custo previsto de 31.285,00€ (trinta e um mil duzentos e 
oitenta e cinco euro), mais IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------------------------------- 

- RIO FRIO – beneficiação do caminho de Caneiro (3ª fase), execução de pequena pavimentação 
no lugar de Caneiro e beneficiação do caminho de Vila Franca, obras orçadas em 36.167,50€ (trinta e seis 
mil cento e sessenta e sete euro e cinquenta cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor; ------------------------- 

- SOAJO – pavimentação dos caminhos de Sacramento, de Coto do Mocho, de Cilha, de Rio Bom 
e de Fraga da Mó, cujo valor de adjudicação é de 36.890,50€ (trinta e seis mil oitocentos e noventa euro e 
cinquenta cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------------------------------- 

- VALE – pavimentação do caminho de Devesa e pavimentação e construção de muros nos 
caminhos de Ferreira e de Santo António, obras orçadas em 49.561,50€ (quarenta e nove mil quinhentos e 
sessenta e um euro e cinquenta cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------ 
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- UNIÃO DE FREGUESIAS DE JOLDA (MADALENA) E RIO CABRÃO – beneficiação dos 
caminhos de Penelas, em Jolda (Madalena), e de Quintela-Codeceira (1ª fase), em Rio Cabrão, cujo valor 
de adjudicação é de 31.500,00€ (trinta e um mil e quinhentos euro), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA MARIA E S. VICENTE) – alargamento e 
pavimentação da Travessa da Lage, em Santa Maria e pavimentação do caminho do Pinheiral, em S. 
Vicente, com um custo previsto de 31.887,83 (trinta e um mil oitocentos e oitenta e sete euro e oitenta e 
três cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores António Maria Sousa; António Duarte – Anexo 20; Arlindo Portela (PS) e 
Álvaro Amorim (CDS/PP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos protocolos de apoio 
financeiro no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euro) às freguesias de Miranda, Prozelo, Rio 
Frio, Soajo, Vale, União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão e União de Freguesias de 
Távora (Santa Maria e S. Vicente), 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 SEIS - PROGRAMA CANTONEIROS - MINUTA DO CONTRATO DE APOIO PARA 
LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA FREGUESIA E DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA 
LIMPEZA DA REDE VIÁRIA E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: - o senhor Presidente da Câmara 
referiu que este contrato, a celebrar com as freguesias interessadas, visa dotar as mesmas com um ou 
dois colaborador(es) para o exercício de funções de cantoneiro, para assegurar a limpeza das vias e 
espaços públicos da freguesia e municipais, assumindo o Município o encargo correspondente a 20% 
(vinte por cento) do valor da bolsa mensal a pagar à(s) pessoa(s) contratada(s). ----------------------------------- 

Interveio o senhor António Maria Sousa. ---------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa de 

apoio e de delegação de competências a celebrar com as freguesias do concelho no âmbito do 
Programa Cantoneiros, em conformidade com o disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 25º e artigo 
131º, ambos 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 
Interveio o senhor António Carvalho Faria, de Vilela, que comentou algumas obras do concelho 

e alertou para a sinalização, que considera excessiva, da Variante Norte do Concelho, tendo o senhor 
Presidente da Câmara prestado esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 
e, quando eram vinte e uma 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. -------------------- 

 


