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          - ATA DA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 30/01/2019 

 

22/02/2019 



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE  

TRINTA DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE 

 Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, no Auditório da Casa das Artes de Arcos 

de Valdevez, reuniu, em sessão extraordinária, 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 e trinta minutos, por falta de quórum 

à hora marcada para o início da sessão (dezassete horas), responderam sessenta e quatro membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 

Carla Alexandra Vieira Gonçalves Rodrigues, Celine Caridade Morais, Maria Helena Correia Pereira Silva, 

Maria Madalena Afonso Alves Pereira Pimenta Ferreira, Oliveiros Pereira Pedreira, Porfírio Fernandes 

Dias, Ricardo Herculano Rodrigues Coelho, Susana Maria de Melo Amorim e Tânia Machado Pereira. ------ 

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. -------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES: - o Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento de que a Senhora 

Andreia Alexandra Gomes Fernandes solicitou a suspensão do mandato por noventa e cinco dias, 

colocando o requerimento à apreciação do Plenário que não colocou qualquer objeção. Informou que foi 

convocada a Senhora Elisabete Dias de Sousa Amorim para ocupar a vaga existente no Grupo Municipal 

do PSD, e também que Maria Emília Sousa Cerqueira solicitou substituição por ausência temporária 

inferior a trinta dias, tendo sido convocado o Senhor Oliveiros Pereira Pedreira, para esta sessão. ----------- 

O Grupo Municipal do PS solicitou à Mesa que o tempo limite para discussão de cada um dos 

pontos da ordem do dia fosse alargado até ao máximo de cinquenta por cento do inicialmente previsto 

(Anexo1), e também que se procedesse à votação de cada competência prevista e regulada em cada um 

dos diplomas legais de forma separada (Anexo 2). Não se verificando qualquer objeção ao requerido, 

procedeu-se em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

PONTO UM – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

PREVISTAS NA LEI Nº 50/2018, DE 16 DE AGOSTO – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE 

PRETENSÃO DE NÃO EXERCER AS COMPETÊNCIAS PELO MUNICÍPIO: - o Senhor Presidente da 

Câmara apresentou a sua posição relativamente à transferência das competências em apreço, salientando 

que não estão ainda reunidas as condições necessárias para que o Município de Arcos de Valdevez as 

assuma de imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores Vítor Sousa (PS) – Anexo 3, Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 4, 

Romão Araújo (CDU) – Anexo 5, Filipe Leite (PDR), António Maria Sousa, Luís Machado (PSD) – Anexo 6, 
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João Simões (PS) – Anexo 7 e Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------- 

- No âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Assembleia Municipal analisou cada uma 

das competências previstas nos diplomas setoriais, e deliberou não pretender exercer, em dois mil 

e dezanove, as competências previstas nos mesmos, com as votações abaixo indicadas: -------------- 

- DL 98/2018, de 27/11 – Autorização de exploração das modalidades afins de jogos de  fortuna ou 

azar e outras formas de jogo – rejeitada por maioria, com  cinco votos a favor – Alexandra Esteves, 

João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa – e duas abstenções – António Maria 

Sousa e Pedro Alves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e João Simões (PS) – 

Anexo 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 97/2018, de 27/11 – Gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio 

público hídrico do Estado - rejeitada por maioria, com cinco votos a favor – Alexandra Esteves, João 

Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa –  e duas abstenções – António Maria Sousa e 

Pedro Alves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Sandrina Gonçalves – 

Anexo 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 101/2018, de 29/11 – Domínio da justiça - rejeitada por maioria, com sete abstenções – 

Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, António Maria Sousa e 

Pedro Alves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 103/2018, de 29/11 – Apoio às equipas de intervenção permanente das associações de 

bombeiros voluntários - rejeitada por maioria, com sete abstenções – Alexandra Esteves, João Simões, 

Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, António Maria Sousa e Pedro Alves; ------------------------------ 

- DL 105/2018, de 29/11 – Domínio da habitação - rejeitada por maioria, com sete abstenções – 

Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, António Maria Sousa e 

Pedro Alves; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 104/2018, de 29/11 – Instalação e gestão de lojas de cidadão, espaços cidadão e gestão de 

gabinetes de apoio aos emigrantes e de centros locais de apoio à integração de migrantes - rejeitada por 

maioria, com seis votos a favor – Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, 

Vítor Sousa e António Maria Sousa – e duas abstenções – Pedro Alves e Rui Aguiam; ------------------------- 

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

- DL 100/2018, de 28/11 – Vias de comunicação - rejeitada por maioria, com seis abstenções – 

Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, e Pedro Alves; ------------- 

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

- DL 106/2018, de 29/11 – Gestão do património imobiliário público - rejeitada por maioria com 

sete abstenções – Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, 

António Maria Sousa e Pedro Alves; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- DL 107/2018, de 29/11 – Estacionamento público - rejeitada por maioria, com seis votos a 

favor – Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa e António Maria 

Sousa – e uma abstenção – Pedro Alves. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Alexandra Esteves – 

Anexo 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS DAS 

ENTIDADES INTERMUNICIPAIS - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE ACORDO DE 

TRANSFERÊNCIA PARA A CIM DO ALTO MINHO: - o Senhor Presidente da Câmara informou que a 

CIM Alto Minho tem vindo a desenvolver um conjunto alargado de atividades que lhe conferem capacidade 

técnica para prossecução das competências previstas nos decretos-leis nºs 99/2018, de 28/11, e 

102/2018, de 29/11, tendo já previsto no seu Plano de Atividades e respetivo orçamento iniciativas que 

visam concretizar os objetivos inerentes à transferência de atribuições e competências nestes domínios, 

pelo que propunha a aceitação da transferência das mesmas para esta entidade. --------------------------------- 

Intervieram os senhores Romão Araújo (CDU), João Simões (PS), Fernando Fonseca (CDS/PP) 

– Anexo 11, António Maria Sousa, Manuel Alberto Leiras (PSD) – Anexo 12, Sandrina Gonçalves (PS) e 

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

- No âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Assembleia Municipal analisou cada uma 

das competências e deliberou aceitar a transferência para a CIM Alto Minho, em dois mil e 

dezanove, das competências previstas nos seguintes decretos-leis, com as votações indicadas: ---- 

- DL 99/2018, de 28/11 – Promoção turística interna sub-regional, em articulação com as 

Entidades Regionais do Turismo - aprovada por maioria, com dois votos contra – Romão Araújo e 

Sandra Barreira – e uma abstenção – Presidente da Assembleia; ----------------------------------------------------- 

- DL 102/2018, de 29/12 – Gestão de projetos financiados por fundos europeus e programas de 

captação de investimento – aprovada por maioria, com dois votos contra – Romão Araújo e Sandra 

Barreira – e uma abstenção – Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Presidente da Assembleia 

– Anexo 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Germano Vieira que questionou o facto de os elementos do Grupo Municipal 

do PS justificarem as faltas em vez de requererem a substituição por período inferior a 30 dias, 

possibilitando assim a convocatória do elemento seguinte da sua lista. ------------------------------------------------ 

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

  


