
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, 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 

sessenta e nove membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA: - apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os 

senhores Anabela Gonçalves Esteves, Marcelo Pereira Freitas, Mário Duarte Cunha Ventura e 

Nuno Ricardo Pedreira 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 VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: - não houve inscrições para discussão do projeto desta ata, vindo o mesmo a 

ser aprovado, por maioria, com três abstenções – António Amorim, Maria Emília Cerqueira 

e Sandrina Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 

conhecimento de que os senhores Alexandra Cristina Rodrigues Esteves e Eduardo Heitor 

Soares Afonso Sousa, do Grupo Municipal do PS, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco, do 

Grupo Municipal do CDS/PP, e Filipe Machado Faro Costa, do Grupo Municipal da CDU, 

solicitaram substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados 

para os substituir nesta sessão os senhores Sandrina Fátima Parga Alves Gonçalves, Nuno 

Ricardo Pedreira Amaral, Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto Osório e António Costa 

Amorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informou sobre a participação em atividades ocorridas desde a última sessão e sobre 

a correspondência recebida, referindo que esta ficaria à disposição de quem pretendesse 

consultá-la. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



 
 

 Intervieram os senhores João Simões (PS) – Anexo 1, Emília Cerdeira (PSD) – 

Anexo 2, Dora Brandão (PS) – Anexo 3, Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 4, Andreia 

Fernandes (PSD) – Anexo 5, António Amorim (CDU) – Anexo 6, Isabel Araújo (PS) – Anexo 7, 

Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 8, Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 9, Norberto Brito (PSD) 

– Anexo 10, Armando Caldas (PS) – Anexo 11, João Barbosa – Anexo 12, Sérgio Rodrigues, 

Emília Cerqueira (PSD), Rui Aguiam, Mário Cerqueira – Anexo 13 e Presidente da Câmara. --- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Doutor 

Mário Soares (Anexo 1), fundador do Partido Socialista e construtor da democracia, que foi 

Ministro, Primeiro-Ministro, Presidente da República e Eurodeputado, apresentado pelo Grupo 

Municipal do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Rejeitada, por maioria com seis votos a favor – António Amorim, António Lima, 

Francisco Araújo, Manuel Brito, António Maria Sousa e Pedro Alves – e doze abstenções – 

António Faria, Carina Gameiro, Augusto Osório, Sandrina Gonçalves, Arlindo Galvão, 

Armando Caldas, Diamantino Portela, Dora Brandão, Isabel Araújo, João Simões, Luís Miguel 

Garcia e Pedro Marinho – Moção sobre a descentralização administrativa e a 

transferência de competências para as autarquias (Anexo 6), apresentada pelo Grupo 

Municipal da CDU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Expressaram declaração de voto os senhores António Amorim (CDU), Armando 

Caldas (PS), Álvaro Amorim (CDS/PP), Maria Emília Cerqueira (PSD), António Maria Sousa e 

Presidente da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 - Aprovado, por unanimidade, Voto de Congratulação pelo 40º Aniversário da 

Associação Social e Recreativa Juventude de Vila Fonche (Anexo 12), apresentado pelo 

Grupo Municipal do PSD e subscrito pelos Grupos Municipais do PS e do CDS/PP. -------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 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 Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 14, Pedro Marinho (PS) – 

Anexo 15 e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ 

Foram tomadas as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------- 



 
 

PONTO DOIS - MINUTA DO ACORDO DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO 

DA DELEGAÇÃO LEGAL DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE 

VALDEVEZ NAS FREGUESIAS, PARA LIMPEZA DE CAMINHOS MUNICIPAIS: - o Senhor 

Presidente da Câmara apresentou o mapa com os valores, abaixo transcritos, a contratualizar 

com as Juntas de Freguesia, no âmbito do acordo de execução de delegação de 

competências para a limpeza de caminhos municipais, que aqui se dá como integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. Salientou que foram tidos em conta critérios de 

eficiência, eficácia e economia de meios, concluindo-se que as Juntas de Freguesia terão 

melhores condições para exercer estas competências. ---------------------------------------------------- 

- Aboim das Choças - 3,445 km - € 2 068,00; ----------------------------------------------------- 

- Aguiã - 6,764 km - € 4 058,00; ----------------------------------------------------------------------- 

- Ázere - 5,634 km - 3 380,00 €; ----------------------------------------------------------------------- 

- Cabana Maior - 9,076 km - € 5 446,00; ------------------------------------------------------------ 

- Cendufe - 1,478 km - € 886,00; ---------------------------------------------------------------------- 

- Couto - 2,712 km - € 1 628,00; ----------------------------------------------------------------------- 

- Gondoriz - 16,429 km - € 9 858,00; ----------------------------------------------------------------- 

- Jolda (S. Paio) - 1,255 km - € 754,00; ------------------------------------------------------------- 

- Miranda - 6,213 km - € 3 728,00; -------------------------------------------------------------------- 

- Monte Redondo - 2,645 km - € 1 588,00; --------------------------------------------------------- 

- Oliveira - 4,611 km - € 2 766,00; --------------------------------------------------------------------- 

- Paçô - 6,311 km - € 3 786,00; ------------------------------------------------------------------------ 

- Padroso - 9,333 km - € 5 600,00; -------------------------------------------------------------------- 

- Proselo - 8,395 km - € 5 038,00; --------------------------------------------------------------------- 

- Rio de Moinhos - 8,877 km - € 5 326,00; --------------------------------------------------------- 

- Rio Frio - 9,231 km - € 5 538,00; -------------------------------------------------------------------- 

- Senharei - 6,591 km - € 3 954,00; ------------------------------------------------------------------- 

- Vale - 12,872 km - € 7 724,00; ------------------------------------------------------------------------ 

- União de Freguesias de Álvora e Loureda - 11,511 km - € 6 906,00; ------------------- 

- União  de  Freguesias  de  Arcos  de  Valdevez  (S.  Paio)  e  Giela  -  7,217 km  - 

€ 4 330,00; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada - 



 
 

10,883 km - € 6 530,00; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- União de Freguesias de Eiras e Mei - 10,919 km - € 6 552,00; ---------------------------- 

- União de Freguesias de Portela e Extremo - 7,164 km - € 4 298,00; -------------------- 

- União de Freguesias de Grade e Carralcova - 15,543 km - € 9 326,00; ---------------- 

- União de Freguesias de Guilhadeses e Santar - 12,838 km - € 7 702,00; ------------- 

- União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão - 5,943 km - € 3 566,00; - 

- União  de  Freguesias  de  Padreiro  (Salvador  e  Santa  Cristina)  -  6,643 km  - 

€ 3 986,00; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- União de Freguesias de S. Jorge e Ermelo - 14,531 km - € 8 718,00; ------------------ 

- União de Freguesias de Souto e Tabaçô - 10,299 km - € 6 180,00; --------------------- 

- União  de  Freguesias  de  Távora  (Santa  Maria  e  São  Vicente)  -  13,232 km  - 

€ 7 940,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervieram os senhores António Maria Sousa, Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 16, 

António Amorim (CDU), Rui Aguiam e Presidente da Câmara. ------------------------------------------- 

- Aprovada, por maioria com quatro abstenções – Álvaro Amorim, António Faria, 

Carina Gameiro e Augusto Osório – a Minuta do Acordo de execução para a concretização 

da delegação de competências da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez nas 

Freguesias, para limpeza de caminhos municipais, em conformidade com o disposto na 

alínea k) do nº 1 do artigo 25º, e na alínea b) do nº 1 do artigo 132º, ambos do Anexo I à 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 

FREGUESIAS: - o Senhor Presidente da Câmara propôs, em conformidade com o previsto na 

alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação 

dos protocolos de apoio financeiro, no valor de €30 000,00 (trinta mil euros), a celebrar com as 

seguintes Freguesias e Uniões de Freguesias: --------------------------------------------------------------- 

- Aboim das Choças - para obras de ampliação da Sede da Junta (3ª fase) e 

requalificação do caminho entre os lugares de Costa e Fonte da Morada, orçadas em € 37 

814,05 (trinta e sete mil oitocentos e catorze euros e cinco cêntimos), mais IVA; ------------------- 

- Aguiã - para obras de alargamento do Cemitério Paroquial, a adjudicar por € 45 

914,50 (quarenta e cinco mil novecentos e catorze euros e cinquenta cêntimos), mais IVA; ----- 

- Cabana Maior - para obras de beneficiação dos caminhos da Fonte - Vilela de 



 
 

Lages, e de Casal Além - Igreja; pavimentação de arruamento no caminho do Outeiro, em 

Boímo, e construção de muro em pedra e pavimentação de arruamento no caminho da 

Cancela, no lugar de Igreja, com um custo previsto de € 39 000,00 (trinta e nove mil euros), 

mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Couto - para obras de requalificação do edifício da Sede da Junta de Freguesia e do 

caminho do Outeiro - Aldeia, no valor de € 55 576,33 (cinquenta e cinco mil quinhentos e 

setenta e seis euros e trinta e três cêntimos), mais IVA; --------------------------------------------------- 

- Gondoriz - para obras de retificação e pavimentação do caminho das Gândaras, 

retificação do caminho da Boucinha, no lugar de Selim, e abertura e pavimentação da ligação 

do C.M. 1294 ao caminho do Seixal, cujo valor de adjudicação ascende a € 46 600,00 

(quarenta e seis mil e seiscentos euros), mais IVA; --------------------------------------------------------- 

- Jolda (S. Paio) - para obras de retificação da Rua do Xisto, entre Cruzeiros, e 

construção da Casa Mortuária - 1ª Fase, orçadas em € 40 500,00 (quarenta mil e quinhentos 

euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Miranda - para obras de alargamento dos caminhos de Raposeira - Eido e de 

Raposeira - Alminhas, pavimentação de caminhos em Letrigo e Carvalhal, e 2ª fase do 

caminho de Devesinha, com um custo previsto de € 45 214,77 (quarenta e cinco mil duzentos 

e catorze euros e setenta e sete cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------ 

- Monte Redondo - para obras de pavimentação dos caminhos da Pedreira e do 

Hospital, no valor de € 39.061,00 (trinta e nove mil e sessenta e um euros), mais IVA; ----------- 

- Padroso - para obras de pavimentação dos caminhos de Paredes, Martinho, Idalina 

e Libório, a adjudicar por € 43 860,60 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta euros e 

sessenta cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rio Frio - para obras de beneficiação de caminhos nos lugares de Gondião, Rodelas 

e Cachamundinho, cujo valor de adjudicação ascende a € 40 000,00 (quarenta mil euros), 

mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rio de Moinhos - para obras de beneficiação e pavimentação dos caminhos de 

Pedregais I, Pousada I, Nogueiras I e Breia II e beneficiação do caminho de Reboreda I, 

orçadas em € 40 445,00 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e cinco euros), mais IVA; ------- 

- Sabadim - para obras de pavimentação dos caminhos da Ponte Romana, de 

Quintão, da Garrida (1ª fase), da Senhora da Luz e da Bouça do Abade, e execução da 



 
 

Toponímia da Freguesia, a adjudicar por € 39 748,10 (trinta e nove mil setecentos e quarenta 

e oito euros e dez cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------- 

- Senharei - para obras de "Requalificação Urbana - Parque do Cruzeiro em S. 

Mamede", cujo orçamento ascende a 49 900,00 (quarenta e nove mil e novecentos euros), 

mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sistelo - para obras de beneficiação do caminho de acesso ao Largo de Santiago e 

Bentuselos, no lugar de Igreja, e de diversos caminhos vicinais, e para limpeza do interior dos 

lugares de Quebrada, Estrica, Padrão, Porto Cova e Igreja e de caminhos vicinais, no valor 

total de € 40 877,31 (quarenta mil oitocentos e setenta e sete euros e trinta e um cêntimos), 

mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Soajo - para obras de pavimentação dos caminhos do Bucamal (Paradela), da Fraga 

da Mó, do Lombo da Leira (Adrão) e da Cilha (Vilarinho das Quartas); beneficiação da calçada 

junto ao Cemitério de Soajo (Veiga) e dos caminhos do Moledo (Cunhas) e da Branda do 

Murço; reparação do caminho da Costa Velha; construção de muro de suporte à estrada 

(Costa Velha), melhoramento dos caminhos de Vilar de Suente à Reigada e do Coto (Vilarinho 

das Quartas) e reparações nos cemitérios da freguesia, com um custo previsto de € 57 091,27 

(cinquenta e sete mil e noventa e um euros e vinte e sete cêntimos), mais IVA; -------------------- 

- Vale - para obras de pavimentação dos caminhos da Bouça (2ª fase), do Penedo (1ª 

fase), da Costa (1ª fase) e da Devesinha (1ª fase), orçadas em € 45 000,00 (quarenta e cinco 

mil euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Arcos de Valdevez (Salvador), Vilafonche e Parada - para obras de pavimentação 

em calçada dos caminhos do Paraíso – 1ª e 2ª fases (Vilafonche) e do caminho de Tangil aos 

Carvalhos (S. Salvador – Vilafonche), a adjudicar por € 39 287,50 (trinta e nove mil duzentos e 

oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------ 

- Eiras e Mei - para pavimentação do caminho da Dianteira - Eiras, do caminho junto 

à Igreja de Eiras e do caminho de Carvalhal - Eiras, bem como para construção de dois muros 

de suporte no caminho da Devesa - Mei, cujo valor de adjudicação é de 37 936,50€ (trinta e 

sete mil novecentos e trinta e seis euro e cinquenta cêntimos), mais IVA; ---------------------------- 

- Jolda (Madalena) e Rio Cabrão - para obras de beneficiação dos caminhos do 

Penedo (Fase I) - Valinho, das Covas (Fase II) - Valinha, e do Reguengo, em Jolda 

(Madalena), e dos caminhos da Escola de Rio Cabrão, de Pinhô e de Letrigo, em Rio Cabrão, 



 
 

com um custo previsto de € 41 465,50 (quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco 

euros e cinquenta cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------- 

- S. Jorge e Ermelo - para obras de beneficiação dos caminhos da Procissão 

(Senhora da Luz), da Fraga, de Varzielas (2ª fase), de Senra, de Gração (Capela), do Barreiro 

e da Armada, e reparação da estrada do Campo de Tiro, cujo orçamento ascende a € 45 

023,25 (quarenta e cinco mil e vinte e três euros e vinte e cinco cêntimos), mais IVA; ------------ 

- Távora (Santa Maria e São Vicente) - para obras da estrada de ligação da 

Bemposta (Távora S. Vicente) ao Alvar (Padreiro Salvador); alargamento e pavimentação do 

caminho da Veiga, renovação do pavimento do caminho da Cubanca e pavimentação do 

caminho de Toural (Távora Sta. Maria); caminho da Corte das Cabras e alargamento e 

melhoramento do pavimento do caminho do Espinhal (Távora S. Vicente), orçadas em € 

38 018,10 (trinta e oito mil e dezoito euros e dez cêntimos), mais IVA; -------------------------------- 

- Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá - para obras de beneficiação dos caminhos de 

Souto, em Sá, de Portelinha/Ínsuas, em Vilela, e de Moledos e Gerei (2ª fase), em S. Cosme e 

S. Damião, no valor total de € 49 000,00 (quarenta e nove mil euros), mais IVA. ------------------- 

Propôs também a aprovação dos protocolos de apoio financeiro a celebrar com as 

Freguesias e União de Freguesias abaixo indicadas: -------------------------------------------------------  

- Oliveira - transferência de € 27 000,00 (vinte e sete mil euros) para a obra de 

abertura do caminho de ligação da Escola ao Campo de Futebol de Paçô, orçada em € 12 

500,00 (doze mil e quinhentos euros), e para aquisição de terrenos, cujo valor ascende a € 21 

250,00 (vinte e um mil duzentos e cinquenta euros); -------------------------------------------------------- 

- Paçô - transferência de € 29 829,49 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove euros 

e quarenta e nove cêntimos) para realização de obras de beneficiação da Sede da Junta e 

pavimentação dos caminhos de Assento e das Felposas, com um custo previsto de € 37 

286,86 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), mais IVA; -- 

- Portela e Extremo - transferência de € 26 344,06 (vinte e seis mil trezentos e 

quarenta e quatro euros e seis cêntimos) destinada à construção de muros no caminho de 

Eirigos – Portela, execução de passeios no Cemitério da Portela e ampliação de anexo junto 

ao Cemitério do Extremo, obras orçadas em € 32 930,08 (trinta e dois mil novecentos e trinta 

euros e oito cêntimos), mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervieram os senhores António Maria Sousa, António Amorim (CDU) e Presidente 



 
 

da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as Minutas dos Protocolos 

de Apoio Financeiro a celebrar com as Freguesias de Aboim das Choças, Aguiã, 

Cabana Maior, Couto, Gondoriz, Jolda (S. Paio), Miranda, Monte Redondo, Padroso, Rio 

de Moinhos, Rio Frio, Sabadim, Senharei, Sistelo, Soajo e Vale, e Uniões de Freguesias 

de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, de Eiras e Mei, de Jolda (Madalena) e Rio 

Cabrão, de S. Jorge e Ermelo, de Távora (Sta. Maria e S. Vicente) e de Vilela, S. Cosme e 

S. Damião e Sá, no valor de € 30 000,00 (trinta mil euros), bem como com as Freguesias 

de Oliveira, no valor de € 27 000,00 (vinte e sete mil euros), e de Paçô, no valor de € 

29 829,49 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos), 

e União de Freguesias de Portela e Extremo, no valor de € 26 344,06 (vinte e seis mil 

trezentos e quarenta e quatro euros e seis cêntimos), em conformidade com o disposto 

na alínea j) do nº 1 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 trinta 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. ----------------------------------------------------------------------- 


