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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE 
 Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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 e trinta minutos, por falta de quórum 
à hora marcada para o início da sessão (dezassete horas), responderam setenta membros da Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, Elizabeth Morais Caldas Fernandes e João Carlos Braga 
Simões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Paçô – Albino Mário Borges Ferrão – fez-se 
substituir nesta sessão pelo Secretário – 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 TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO -
não houve inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com 
duas abstenções – Celine Morais e Helena Silva. -------------------------------------------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE - 
não houve inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com 
duas abstenções – Celine Morais e Helena Silva. -------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 
conhecimento de que a Senhora Tânia Machado Pereira, do Grupo Municipal do PSD, e o Senhor Romão 
Paulo Amorim Fernandes de Araújo, do Grupo Municipal da CDU, solicitaram substituição por ausência 
temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta sessão os senhores 
Oliveiros Pereira Pedreira e Filipe Machado Faro Costa, respetivamente. ---------------------------------------------  

Informou sobre a correspondência recebida desde a última sessão, declarando-a à disposição de 
quem pretendesse consultá-la. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Intervieram os senhores Pedro Sousa (PSD) – Anexo 1, Presidente da Assembleia – Anexo 2, 

Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 3, Madalena Alves Pereira (PS) – Anexos 4 e 5, Fernanda Cerqueira 
(PSD) – Anexo 6, Sandra Barreira (CDU), Filipe Costa (PDR), Alexandra Esteves (PS), Ivo Batista (PSD) – 
Anexo 7, Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 8, Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 9, Helena Silva (PSD) – 
Anexo 10, Rui Aguiam e Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Custódio Amorim 

Barros, antigo Presidente da Junta de Freguesia de Giela (Anexo 1), apresentado pelo Grupo Municipal 
do PSD e subscrito pelos Grupos Municipais do PS e do CDS/PP. ----------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, Voto de Louvor e Congratulação ao Agrupamento de Escolas 
de Valdevez pela melhoria significativa evidenciada no ranking das escolas (Anexo 2), apresentado pela 
Mesa da Assembleia e subscrito pelos Grupos Municipais do PSD, do PS e do CDS/PP. ------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia colocou à apreciação do Plenário a inclusão na Ordem do Dia 
do Ponto 11 – Proposta de deliberação sobre a pretensão de não exercício das competências transferidas 
para os órgãos municipais nos domínios de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos, da 
cultura e da saúde, relativamente ao ano de dois mil e dezanove, alertando para a necessidade de 
comunicar a mesma à Direção-Geral das Autarquias Locais até ao dia um de abril do corrente ano. ----------  

Não houve qualquer objeção. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Grupo Municipal do PS apresentou requerimento para que se procedesse à votação de cada 

uma das competências separadamente (Anexo 11), tendo o Senhor Presidente da Assembleia informado 
que assim seria, tal como aconteceu na sessão anterior. ------------------------------------------------------------------ 

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 Vítor Sousa (PS) – Anexo 12, Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 13, 
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Sandra Barreira (CDU), Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 14, Filipe Costa (PDR), Celine Morais (PS) – 
Anexo 15, Filipe Faro (CDU) e Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DOS MEMBROS 
ELEITOS DA ASSEMBLEIA (ARTº 14º - Nº 3 DO REGIMENTO): - o Senhor Presidente da Assembleia 
informou que, tal como está previsto no Regimento, os Membros da Assembleia que foram eleitos para 
representar este órgão devem, na primeira sessão de cada ano, dar conhecimento das atividades em que 
participaram nesse âmbito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relataram o que fizeram no âmbito das respetivas representações os senhores Alberto Carlos 
Faria Afonso - Presidentes das Juntas de Freguesia, Manuel Caldas de Brito – Comissão Municipal de 
Toponímia, Emília Cerqueira – Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho e Presidente da Assembleia 
– Conselho Local de Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTOS TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS E SETE – PROPOSTAS DE DELIMITAÇÃO DAS 

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA DOS AGLOMERADOS URBANOS DE ERMELO – IGREJA, DE 
SOAJO, DE SISTELO – IGREJA, DE SISTELO – PORTO COVA E DE SISTELO – PADRÃO: - o Senhor 
Presidente da Câmara informou que estas propostas foram desenvolvidas tendo em consideração o facto 
de se tratar de áreas de valor patrimonial e cultural de conjunto ou singular, que foram objeto de estudos 
de planeamento e ordenamento, com vista à elaboração de planos de pormenor. ---------------------------------- 

Intervieram os senhores Vítor Sousa (PS) – Anexo 16, Fernando Fonseca (CDS/PP), Sandra 
Barreira (CDU), Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 17, Filipe Costa (PDR), Jorge Lage (PS), Sérgio 
Rodrigues, Manuel Barreira e Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------  

- Apresentadas e discutidas em conjunto, as propostas foram votadas uma a uma, tendo a 
Assembleia deliberado, por unanimidade, aprovar as cinco propostas de delimitação das Áreas de 
Reabilitação Urbana dos Aglomerados Urbanos em apreciação: Ermelo – Igreja, Soajo, Sistelo – 
Igreja, Sistelo – Porto Cova e Sistelo – Padrão, em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 
13º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, e respetivas alterações. ------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Vítor Sousa (PS) – Anexo 18, Jorge Lage (PS) e 
Rui Aguiam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A sessão foi interrompida para o jantar, quando eram vinte horas e trinta minutos, retomando-se 
os trabalhos às vinte e duas horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Efetuou-se novamente a chamada, verificando-se a presença de sessenta e três membros da 
Assembleia Municipal, não estando presentes os senhores Alexandra Cristina Rodrigues Esteves, Artur 
Anselmo Gomes Antunes da Silva, David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, Elizabeth Morais Caldas 
Fernandes, Filipe Machado Faro da Costa, João Carlos Braga Simões, José Sousa Barros, Luís Miguel 
Esteves Fernandes, Maria Emília Sousa Cerqueira e Porfírio Fernandes Dias. -------------------------------------- 

PONTO OITO – MINUTA DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS PARA A LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, A 
CELEBRAR COM AS FREGUESIAS DE CABANA MAIOR, JOLDA (S. PAIO), MIRANDA E PROZELO, 
E UNIÕES DE FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA MARIA E SÃO VICENTE), DE PADREIRO 
(SALVADOR E SANTA CRISTINA) E DE ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) E GIELA: - o Senhor 
Presidente da Câmara informou sobre a minuta dos contratos interadministrativos de delegação de 
competências da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez nas sete freguesias e uniões de freguesias 
abaixo referidas, bem como sobre os valores a transferir para limpeza de vias municipais e de outros 
espaços públicos, nos termos e para efeitos do disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, e na alínea b) do nº 2 do artigo 38º e artigo 39º, ambos da Lei nº 50/2018, 
de 16 de agosto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cabana Maior - € 5 598,00 (cinco mil quinhentos e noventa e oito euros); ------------------------------- 
- Jolda S. Paio - € 940,00 (novecentos e quarenta euros); ----------------------------------------------------- 
- Miranda - € 4 366,00 (quatro mil trezentos e sessenta e seis euros); -------------------------------------- 
- Prozelo - € 5 586,00 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis euros); ----------------------------------------- 
- Arcos de Valdevez S. Paio e Giela - € 1 190,00 (mil cento e noventa euros); -------------------------- 
- Padreiro (Salvador e Santa Cristina) - € 4 018,00 (quatro mil e dezoito euros); ---------------------- 
- Távora (Santa Maria e São Vicente) - € 10 314,00 (dez mil trezentos e catorze euros). ------------ 
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Intervieram os senhores António Maria Sousa, Vítor Sousa (PS) – Anexo 19 e Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta dos contratos 
interadministrativos de delegação de competências para limpeza de vias municipais e outros 
espaços públicos, a celebrar com as freguesias de Cabana Maior, Jolda (S. Paio), Miranda e 
Prozelo, e uniões de freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, de Padreiro (Salvador e Sta. 
Cristina) e de Távora (Sta. Maria e S. Vicente), 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. ---------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Vítor de Sousa (PS) – Anexo 20. ------------------------------ 
PONTO NOVE – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 

FREGUESIAS DE CABANA MAIOR, JOLDA (S. PAIO), MIRANDA E PROZELO, E UNIÕES DE 
FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA MARIA E SÃO VICENTE), DE PADREIRO (SALVADOR E SANTA 
CRISTINA) E DE ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) E GIELA: - 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 freguesias e uniões 
de freguesias, para o fim indicado: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cabana Maior – € 3 804,00 (três mil oitocentos e quatro euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de reconstrução de muros na estrada da Igreja e no caminho de Covelinho, e pavimentação dos caminhos 
da Portela e das Cavadas, orçadas em € 38 695,00 (trinta e oito mil seiscentos e noventa e cinco euros), 
mais IVA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jolda (S. Paio) – € 4 208,00 (quatro mil duzentos e oito euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de ampliação do cemitério paroquial e requalificação das ruas da Portela e da Pena, cujo orçamento 
ascende a  € 43 245,00 (quarenta e três mil duzentos e quarenta e cinco euros), mais IVA; --------------------- 

Miranda – € 7 034,00 (sete mil e trinta e quatro euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de pavimentação do caminho da Armada e construção de Parque de Lazer, com um custo previsto de € 
56 750,00 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta euros), mais IVA; -------------------------------------------- 

Prozelo – € 6 757,00 (seis mil setecentos e cinquenta e sete euros) para financiamento da 
limpeza e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio 
às obras de acabamento do arranjo urbanístico da área envolvente à Igreja Paroquial e ao Cemitério, e 
beneficiação do acesso à Ecovia pela Madredeus, cujo orçamento ascende a € 41 250,00 (quarenta e um 
mil duzentos e cinquenta euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela – € 4 676,00 (quatro mil seiscentos e setenta e seis euros) 
para financiamento da limpeza e conservação dos caminhos vicinais, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) 
para apoio às obras de alargamento e pavimentação do caminho da Igreja Paroquial de Giela, a adjudicar 
por € 39 655,00 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e cinco euros), mais IVA; -------------------------------- 

Padreiro (Salvador e Santa Cristina) – € 4 512,00 (quatro mil quinhentos e doze euros) para 
financiamento da limpeza e conservação dos caminhos vicinais, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para 
apoio às obras previstas no plano de obras para dois mil e dezanove, com um custo de € 45 500,00 
(quarenta e cinco mil e quinhentos euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------ 

Távora (Sta. Maria e S. Vicente) – € 5 187,00 (cinco mil cento e oitenta e sete euros) para 
financiamento da limpeza e conservação dos caminhos vicinais, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para 
apoio à execução da 1ª fase do Parque Social, orçada em € 56 152,00 (cinquenta e seis mil cento e 
cinquenta e dois euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores António Maria Sousa, Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 21 e Miguel 
Galvão – Anexo 22 e Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com a abstenção de Jorge Lage, aprovar os 
protocolos de Apoio Financeiro a celebrar com as freguesias de Cabana Maior, Jolda (S. Paio), 
Miranda e Prozelo, e uniões de freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, de Padreiro 
(Salvador e Sta. Cristina) e de Távora (Sta. Maria e S. Vicente), 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. ------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o Senhor Vítor Sousa (PS) – Anexo 23. ---------------------------------- 
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PONTO DEZ – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA PARA O MANDATO 2017/2021: - o Senhor Presidente da 
Assembleia referiu que, devido ao adiantado da hora, este ponto da ordem de trabalhos transitou da 
sessão anterior, salientando que para cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 9º do 
Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Arcos de Valdevez torna-se 
necessária a eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar a Comissão Municipal de 
Toponímia, para o que solicitou a apresentação de candidaturas. ------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Filipe Costa (PDR), António Maria Sousa (PS) e -------------------------------- 
Madalena Alves Pereira (PS) – em representação do seu Grupo, apresentou a candidatura de 

Jorge Ferraz Gonçalves Lage – Anexo 24, que mereceu a designação de Lista A. --------------------------------- 
João Carlos Barbosa – apresentou a candidatura do Grupo Municipal do PSD – Manuel Caldas 

de Brito – Anexo 25, que foi designada por Lista B. -------------------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se à votação por escrutínio secreto, por ordem de chamada, tendo votado os sessenta e 

três elementos presentes e, após contagem dos votos, verificou-se que a Lista A, apresentada pelo Grupo 
Municipal do PS, obteve dez votos, e a Lista B, proposta pelo Grupo Municipal do PSD, recebeu quarenta 
e cinco votos, contando-se também sete votos brancos e um nulo. ----------------------------------------------------- 

- O senhor Manuel Caldas de Brito foi eleito para representar a Assembleia Municipal na 
Comissão Municipal de Toponímia, em cumprimento da alínea b) do nº 1 do artigo 9º do 
Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Arcos de Valdevez. -------------- 

Jorge Lage (PS) – agradeceu os votos que obteve. -------------------------------------------------------------- 
Manuel Brito (PSD) – agradeceu a confiança nele depositada salientando que, como em todas os 

cargos para que foi eleito, se empenharia no bom desempenho e colaboração nas tarefas que lhe forem 
confiadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO ONZE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRETENSÃO DE NÃO EXERCÍCIO 
DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DE 
PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS; DA CULTURA; E DA SAÚDE, 
RELATIVAMENTE AO ANO DE 2019: - o Senhor Presidente da Câmara informou que os Serviços não 
estão em condições, nomeadamente em termos organizacionais, de recursos humanos e financeiros, para 
assumir o exercício das competências preconizadas nestes três diplomas, para, com responsabilidade, 
poderem prestar um melhor serviço público de proximidade. ------------------------------------------------------------- 

- Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP), Madalena Alves Pereira (PS) – Anexos 26 e 
27, Manuel Alberto Leiras (PSD) – Anexo 28, Vítor Sousa (PS) – Anexo 29 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 três novos diplomas setoriais, e deliberou não pretender exercer, 
em dois mil e dezanove, as competências previstas nos mesmos, com as votações abaixo 
indicadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 20/2019, de 30/01 – Proteção e saúde animal e segurança alimentar – rejeitada por maioria, 
com sete votos a favor – Celine Morais, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira, Sandrina Gonçalves, Vítor 
Sousa, Pedro Alves e António Maria Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 22/2019, de 30/01 – Cultura - rejeitada por maioria, com sete votos a favor – Celine 
Morais, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, Pedro Alves e António 
Maria Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 23/2019, de 30/01 – Saúde - rejeitada por maioria, com a abstenção de António Maria 
Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 a Senhora Hortênsia Castro que questionou novamente sobre a renovação do 

licenciamento de obra em Giela, a ocupar terrenos que lhe pertencem, que impede o acesso à sua 
propriedade e aluiu a sua mina, tendo o Senhor Presidente da Câmara referido que a posição dos 
Serviços da Autarquia não se coaduna a da D. Hortência, a quem assiste o direito de reclamar e de 
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recorrer às instâncias competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 

e, quando eram zero horas e dez minutos do dia vinte e três de fevereiro, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


