
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS 
 Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores Anabela Gonçalves 
Esteves, Andreia Alexandra Gomes Fernandes, Arlindo Rodrigues Barbosa, Carina Manuela Sousa 
Fontão Gameiro, Carolina Maria Dantas Reis Faria Seco, Maria Fernanda Gil Esteves Cerqueira, Mário 
Duarte Cunha Ventura, Nuno Ricardo Pedreira Amaral, Ricardo Herculano Rodrigues Coelho e Ulisses 
Valdemar Cerqueira de Brito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 JUNHO 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 Faria, Sandrina Gonçalves e José Duarte. ------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 
conhecimento de que os senhores Eduardo Heitor Soares Afonso Sousa e Alexandra Cristina Rodrigues 
Esteves, do Grupo Municipal do PS, e Emília Graça Neto Cerdeira, do Grupo Municipal do PSD, 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 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 João Simões (PS) – Anexo 1, Alberto Leiras (PSD) – Anexo 2, António 

Faria (CDS/PP), Filipe Faro (CDU), Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 3, Norberto Brito (PSD) – Anexo 4, 
Álvaro Amorim (CDS/PP), Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 5, António Maria Sousa, José Lourenço – 
Anexo 6, Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 7 e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 

Foi tomada a seguinte deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aprovado, por unanimidade, Voto de Louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Arcos de Valdevez (Anexo 7) pelo trabalho desenvolvido em prol do Concelho e dos 
Arcuenses, felicitando-a pela celebração dos seus 125 (cento e vinte e cinco) anos, 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 Armando Caldas (PS) – Anexo 8, Filipe Faro (CDU), Pedro Marinho (PS) 
– Anexo 9 e Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 

BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR: - o Senhor Presidente da Câmara esclareceu que 
após submissão a consulta pública, sem qualquer sugestão ou contributo, a presente proposta, que visa 
alterar a redação dos artigos 6º, 7º, 8º e 13º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o 
Ensino Superior, foi aprovada pela Câmara, sendo agora submetida à apreciação da Assembleia, em 
conformidade com as alíneas k) do artigo 33º e g) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Filipe Faro (CDU), Álvaro Amorim (CDS/PP) e Presidente da Câmara. --- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com a abstenção de Filipe Faro, aprovar a “Proposta 

de Alteração ao Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior”, em 
conformidade com o nº 1 - alínea g) do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -- 

PONTO TRÊS - MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA LIMPEZA DA ECOVIA TERRAS DE VALDEVEZ: - o 
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Senhor Presidente da Câmara informou que, tendo por objetivo a limpeza permanente da Ecovia Terras 
de Valdevez, propunha a aprovação da minuta do contrato de delegação de competências a celebrar com 
as restantes Freguesias e Uniões de Freguesias abrangidas, alertando para o facto de os diferentes 
valores serem proporcionais à extensão que compete a cada uma das mesmas, conforme a seguir se 
discrimina: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabreiro – € 3 500,00 (três mil e quinhentos euro); -------------------------------------------------------------- 
Sistelo – € 2 000,00 (dois mil euro); ----------------------------------------------------------------------------------- 
Álvora e Loureda – € 2 000,00 (dois mil euro); -------------------------------------------------------------------- 
S. Jorge e Ermelo – € 3 000,00 (três mil euro); -------------------------------------------------------------------- 
Intervieram os senhores João Simões (PS), Álvaro Amorim (CDS/PP), Sandrina Gonçalves (PS) e 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a “Minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências nas Freguesias para limpeza da Ecovia Terras 
de Valdevez”, em conformidade com o disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei 
75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO QUATRO - 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 União de 
Freguesias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cabreiro – para realização da 2ª fase das obras de alargamento e pavimentação dos caminhos de 
Cruzes e de Acesso à Escola de Vilar, orçadas em € 42 145,69 (quarenta e dois mil cento e quarenta e 
cinco euro e sessenta e nove cêntimos), mais IVA; -------------------------------------------------------------------------- 

Couto – para obras de requalificação da Travessa de Cachão, no lugar de Bouça, e da Estrada 
Caetano Torres, no lugar de Pinheiro, com um custo previsto de € 45 588,75 (quarenta e cinco mil 
quinhentos e oitenta e oito euro e setenta e cinco cêntimos), mais IVA; ----------------------------------------------- 

Gondoriz – para alargamento e pavimentação dos caminhos de Carvalhal, em Lombadinha, e de 
acesso ao lugar de Cima, em Vilaboa, obras orçadas em € 61 250,00 (sessenta e um mil duzentos e 
cinquenta euro), mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela – para alargamento e pavimentação do caminho de Igreja 
Velha ao Calvário, alargamento da curva da Estrada Municipal em Igreja Velha e construção de passeios 
na EN 202, entre o Largo de Giela e a Rotunda, cujo valor de adjudicação é de € 42 950,00 (quarenta e 
dois mil novecentos e cinquenta euro), mais IVA; ---------------------------------------------------------------------------- 

Propôs também o apoio de 4 800,00 euro (quatro mil e oitocentos euro) à Freguesia de Cendufe, 
para realização das obras de abertura de caminho no lugar de Côto, orçadas em € 6 000,00 (seis mil 
euro), mais IVA”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores António Maria Sousa e Presidente da Câmara. ----------------------------------  
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as Minutas dos Protocolos de Apoio 

Financeiro a celebrar com as freguesias de Cabreiro, Couto e Gondoriz e União das Freguesias de 
Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, no valor de € 30 000,00 (trinta mil euro), bem como com a 
Freguesia de Cendufe, no valor de € 4 800,00 (quatro mil e oitocentos euro), 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 maioria com duas abstenções – Filipe 
Faro e João Simões – 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 quarenta 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. --------------- 
 


