
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE  

Aos trinta dias do mês de junho 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 três membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------- 

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

senhores Américo Domingues Pio, Anabela Gonçalves Esteves, António Araújo Amorim, Nuno 

Ricardo Pedreira Amaral, Carina Manuela Sousa Fontão Gameiro, Eduardo Heitor Soares 

Afonso Sousa, Emília Graça Neto Cerdeira, José Meneses Araújo, Mário Alexandre Costa 

Cerqueira e Nelson Almeida Fernandes. ----------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Cabreiro – João Carlos Pereira 

Barbosa – e de Paçô – Cindy Elisabeth Cerqueira Loureiro – solicitaram substituição pelos 

respetivos Secretários – Maria Preciosa Cerqueira Branco e Armando Ferreira Gomes. --------- 

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 OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZASSETE: – 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 deu 

conhecimento de que os senhores Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco, do Grupo 



 

Municipal do CDS/PP, João Carlos Braga Simões e Armando Emílio Costa Caldas, do Grupo 

Municipal do PS, e Luís Miguel Esteves Fernandes, do Grupo Municipal do PSD, solicitaram 

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

substituir nesta sessão os senhores Augusto Carlos Noronha Azeredo Pinto Osório, Sandrina 

Fátima Parga Alves Gonçalves, Nuno Ricardo Pedreira Amaral e Ulisses Valdemar Cerqueira 

Brito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Arlindo Galvão (PS) – Anexo 1; Emília Cerqueira (PSD) – 

Anexo 2; Augusto Osório (CDS/PP) – Anexo 3; António Maria Sousa – Anexos 4, 5 e 6; 

Manuel Alberto Leiras (PSD) – Anexo 7; Isabel Araújo (PS) – Anexo 8; Álvaro Amorim 

(CDS/PP) – Anexo 9; Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 10; Filipe Faro (CDU) – Anexo 11; 

Norberto Brito (PSD) – Anexo 12; Rui Aguiam – Anexo 13; Andreia Fernandes (PSD) – Anexo 

14; Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 15 e Presidente da Câmara. ------------------------------------ 

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

- Aprovados em conjunto, por unanimidade, três votos de pesar (Anexos 1, 2 e 3) 

pelas vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e concelhos vizinhos, apresentados 

pelos grupos municipais do PS, PSD e CDS/PP. ------------------------------------------------------------- 

 - Aprovado, por unanimidade, “voto de louvor ao Clube Atlético dos Arcos 

(Anexo 4), pela conquista do campeonato da Primeira Divisão da Associação de Futebol de 

Viana do Castelo e também pelo facto de os infantis do clube terem sido campeões de série 



 

deste escalão”, apresentado pelo Grupo Municipal do PS. ------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. ------------------------------

 - Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à arcuense Francisca Carvalho 

(Anexo 5), pela conquista do primeiro lugar no K1 duzentos metros no campeonato europeu 

de pista de velocidade de canoagem, juniores, Final B, que se realizou em Belgrado – Sérvia, 

apresentado pelo Grupo Municipal do PS. --------------------------------------------------------------------- 

 - Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à atleta Cátia Pereira (Anexo 6), 

pela conquista do título de campeã nacional de salto com vara, com quatro metros e vinte 

centímetros, apresentado pelo Grupo Municipal do PS. ---------------------------------------------------- 

 - Aprovado, por unanimidade, voto de louvor aos ex-atletas do Clube de Rugby 

de Arcos de Valdevez, Luís Salvado e Antónia Braga (Anexo 13), por terem sido campeões 

nacionais do escalão maior do rugby nas equipas seniores do CDUL – Centro Desportivo 

Universitário de Lisboa e do Sporting Clube de Portugal, respetivamente no setor masculino e 

feminino, apresentado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Arcos de Valdevez 

(Salvador), Vila Fonche e Parada. -------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. ------------------------------ 

Face às perturbações ocorridas na sala, que colidiam com o normal funcionamento 

dos trabalhos deste órgão, o Senhor Presidente da Assembleia interrompeu a sessão por 

cinco minutos, apelando à calma e ao respeito pelo plenário. -------------------------------------------- 

 Os membros do Grupo Municipal do CDS/PP abandonaram a sala em protesto pelo 

ocorrido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 16 e Pedro Marinho (PS) 

– Anexo 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os membros dos grupos municipais do PS e da CDU abandonaram também a sala 

em protesto pelo ocorrido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Verificando-se novamente a existência de quórum, com a presença de quarenta 

e seis membros da Assembleia Municipal na sala, foi dada continuidade aos trabalhos. - 

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

PONTO DOIS - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2016: - o Senhor Presidente da Câmara informou que 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, apreciar favoravelmente os 

Documentos de Prestação de Contas Consolidadas relativos ao exercício de dois mil e 

dezasseis, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

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 a celebrar com as seguintes Freguesia e Uniões de 

Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabreiro - apoio de €30 000,00 (trinta mil euros) para as obras de beneficiação de 

caminhos em Barreirô, Vilela Seca, Avelar, Sobreira e Lordelo, com um custo total de € 

44 060,45 (quarenta e quatro mil e sessenta euros e quarenta e cinco cêntimos) mais IVA; ----- 

União de Freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela -  apoio de € 30 

000,00 (trinta mil euros) para as obras do arranjo urbanístico do Santuário de Nossa Senhora 

dos Remédios (2ª fase) – construção de edifício de apoio à Igreja, orçadas em € 37 800,00 

(trinta e sete mil e oitocentos euros) mais IVA; ----------------------------------------------------------------  

União de Freguesias de Portela e Extremo - apoio de € 3 655,94 (três mil 

seiscentos e cinquenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) para pavimentação e 

construção de muro de suporte no lugar de Cimo de Vila, a adjudicar por € 5 300,00 (cinco mil 

e trezentos euros) mais IVA.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Apoio Financeiro a celebrar com a Freguesia de Cabreiro e com a União de 

Freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, no valor de € 30 000,00 (trinta mil 

euros), bem como com a União de Freguesias de Portela e Extremo, no valor de € 

3 655,94 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e noventa e quatro 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  


