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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE 
 Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezanove, na Escola Básica Padre Himalaia, 
em Távora (Santa Maria), 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 dez minutos, 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 
Andreia Alexandra Gomes Fernandes, Celine Caridade Morais, David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, 
Elisabete Dias de Sousa Amorim, Maria de Jesus Caldas Vieira Leite, Paulo Jorge Pinto Fernandes, 
Porfírio Fernandes Dias e Sandrina de Fátima Parga Alves Gonçalves. As senhoras Maria Emília Sousa 
Cerqueira e Sandra Maria Pereira Pires Barreira solicitaram substituição por ausência temporária inferior a 
trinta dias, que não foi considerada por não cumprir o previsto no nº 1 do artigo 61º do Regimento da 
Assembleia Municipal com a alteração aprovada a trinta de abril de dois mil e dezanove, ficando no 
entanto justificada a falta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ázere comunicou que seria substituída pelo 
Tesoureiro – Senhor António de Amorim Pires. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE: - não houve 
inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com cinco 
abstenções – Filipe Pereira, Fernando Fonseca, Jorge Lage, Vítor Sousa e Fernanda Cerqueira. ------------ 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 
conhecimento de que os senhores José de Brito Esteves, Miguel Dias Fernandes e Tânia Machado 
Pereira, do Grupo Municipal do PSD, bem como o Senhor Filipe Leite Costa, do PDR, solicitaram 
substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta 
sessão os senhores Elisabete Dias de Sousa Amorim, Oliveiros Pereira Pedreira, José Carlos Ferreira 
Cerqueira e Filipe Monteiro Rodrigues Pereira. ------------------------------------------------------------------------------- 

Informou sobre a sua participação na reunião do Conselho Municipal de Educação e sobre a 
correspondência recebida desde a última sessão, destacando o ofício de Filipe Machado Faro da Costa 
que dá conhecimento da sua desfiliação do PCP e comunica a renúncia ao exercício de funções como 
substituto na Assembleia Municipal. Declarou que toda a correspondência ficaria à disposição de quem 
pretendesse consultá-la. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Intervieram os senhores António Maria Sousa – Anexos 1, 3 e 4, Eugénio Fernandes – Anexo 2, 

Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 5, Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexos 6 e 7, Manuel Alberto Leiras (PSD) 
– Anexo 8, Vítor Sousa (PS) – Anexos 9 e 10, Ivo Batista (PSD) – Anexo 11, Fernando Fonseca (CDS/PP) 
– Anexo 12, João Carlos Barbosa, Rui Aguiam – Anexo 13 e Presidente da Câmara. ----------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Votados separadamente, foram aprovados, por unanimidade, dois votos de pesar pelo 

falecimento do Senhor José Rodrigues Dantas, funcionário da autarquia (Anexos 1 e 2), 
apresentados pelos Grupos Municipais do PS e do PSD. ------------------------------------------------------------------ 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação ao Clube Atlético dos Arcos pela 
conquista do Campeonato Distrital de Juniores e da Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo 
(Anexo 3), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelo Grupo Municipal do CDS/PP. ---------- 
 - Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação à atleta Júlia Araújo pela conquista do 
Troféu Desportivo “O Minhoto” (Anexo 4), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelo Grupo 
Municipal do CDS/PP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Rejeitada, por maioria com oito votos a favor – Romão Araújo, Alexandra Esteves, João 
Simões, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira, Vítor Sousa, Pedro Alves e António Maria Sousa – e cinco 
abstenções – Álvaro Amorim, Fernando Fonseca, Céu Rodrigues, Horácio Cerqueira e Mário Cerqueira – 
proposta de criação de grupo de trabalho para a reorganização administrativa das freguesias 
(Anexo 9), apresentada pelo Grupo Municipal do PS. ----------------------------------------------------------------------- 
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 Expressaram declaração de voto os senhores Madalena Alves Pereira (PS), Álvaro Amorim 
(CDS/PP), Romão Araújo (CDU), Elizabeth Fernandes (PSD), Presidente da Assembleia e Jorge Lage 
(PS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação ao Clube de Rugby de Arcos de 
Valdevez pela subida ao escalão máximo do rugby nacional – Divisão de Honra – (Anexo 13), 
apresentado pelo Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), 
Vila Fonche e Parada e subscrito pelos Grupos Municipais do PSD, 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 Vítor Sousa (PS), Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 14, João Simões 
(PS) – Anexo 15, Romão Araújo (CDU), António Maria Sousa, Rui Aguiam e Presidente da Câmara. -------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – MOÇÃO “PELO RESPEITO DEVIDO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL”, 

APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DA CDU: - o Senhor Romão Araújo apresentou a proposta 
de deliberação no sentido de instar o Senhor Presidente da Câmara para que sejam conferidos aos 
Grupos Municipais gabinetes condignos para a realização das competências dos membros da Assembleia, 
para providenciar pelos meios financeiros necessários para que as sessões da Assembleia Municipal 
sejam transmitidas em direto através da internet e também para não repetir comportamentos evasivos 
relativamente às suas responsabilidades de informação aos Membros da Assembleia. --------------------------- 
 Intervieram os senhores António Maria Sousa, Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 16, 
Elizabeth Fernandes (PSD), Madalena Alves Pereira (PS), Romão Araújo (CDU) e Presidente da Câmara.  

- A Assembleia deliberou, por maioria, com seis votos a favor – Romão Araújo, Alexandra 
Esteves, João Simões, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira e Vítor Sousa – e cinco abstenções – Álvaro 
Amorim, Fernando Fonseca, Céu Rodrigues, Pedro Alves e António Maria Sousa – rejeitar a moção 
“Pelo respeito devido à Assembleia Municipal”, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU. ----------- 

Expressou declaração de voto a Senhora Madalena Alves Pereira (PS). -------------------------------- 
PONTO TRÊS – DISCUSSÃO DA OMISSÃO DO RELATÓRIO DO ESTATUTO DE OPOSIÇÃO 

REFERENTE AO ANO DE 2018, PROPOSTA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - o Senhor João 
Simões (PS) referiu que o relatório tinha entretanto sido entregue, salientando que continua a faltar a 
auscultação dos partidos na elaboração do documento e alertando para o facto de que o mesmo deveria 
ter sido discutido e elaborado em março - Anexo 17. ------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 18, Romão Araújo (CDU), Helena 
Silva (PSD), Romão Araújo, Presidente da Câmara e João Simões (PS). --------------------------------------------- 

PONTO QUATRO – PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO RELATIVA À PLURALIDADE NOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, DESIGNADAMENTE O BOLETIM MUNICIPAL DE 
AGOSTO, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - a Senhora Madalena Alves Pereira 
(PS) apresentou a proposta de recomendação ao Executivo Municipal no sentido de serem cumpridas as 
boas práticas democráticas e os preceitos legais que consagram a pluralidade de opiniões editoriais e 
políticas, reservando, doravante, no Boletim Municipal da Autarquia e no site do Município, espaço para as 
forças políticas da oposição poderem, querendo, publicar textos com expressão das suas opiniões – 
Anexo 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP), Romão Araújo (CDU), Presidente da Câmara 
e Madalena Alves Pereira (PS). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com onze votos a favor – Romão Araújo, Álvaro 
Amorim, Fernando Fonseca, Céu Rodrigues, Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Madalena 
Alves Pereira, Vítor Sousa, Pedro Alves e António Maria Sousa – e dez abstenções – Álvaro Gomes, 
António Lima, Elizabeth Fernandes, Francisco Araújo, Manuel Alberto Leiras, Manuel Brito, Helena Silva, 
João Carlos Barbosa, Bernardete Fernandes e Isabel Vieira – rejeitar a proposta de recomendação 
relativa à pluralidade nos meios de comunicação do Município, designadamente o Boletim 
Municipal de agosto, apresentada pelo Grupo Municipal do PS. --------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP), Romão Araújo (CDU), 
Rui Aguiam e Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A sessão foi interrompida para o jantar, quando eram vinte horas e cinquenta minutos, retomando-
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se os trabalhos às vinte e duas horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Efetuou-se novamente a chamada, verificando-se a presença de sessenta e um membros da 

Assembleia Municipal, não estando presentes os senhores Andreia Alexandra Gomes Fernandes, Celine 
Caridade Morais, David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, Elisabete Dias de Sousa Amorim, Filipe 
Monteiro Rodrigues Pereira, José António Lourenço Duarte, Maria de Jesus Caldas Vieira Leite, Maria 
Emília e Sousa Cerqueira, Paulo Jorge Pinto Fernandes, Porfírio Fernandes Dias, Sandra Maria Pereira 
Pires Barreira e Sandrina de Fátima Parga Alves Gonçalves. -------------------------------------------------------------  

PONTO CINCO – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2018: - 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 perímetro de consolidação, em razão da 
existência de uma posição de controlo decorrente da titularidade de 50% (cinquenta por cento) do fundo 
social desta associação de direito privado sem fins lucrativos. ----------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Alexandra Esteves (PS) – Anexo 20 – e Álvaro Amorim (CDS/PP). ------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com oito votos contra – Álvaro Amorim, Fernando 

Fonseca, Céu Rodrigues, Alexandra Esteves, João Simões, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira e Vítor 
Sousa – e a abstenção de Romão Araújo, apreciar favoravelmente, os “Documentos de Prestação de 
Contas Consolidadas relativas ao exercício de dois mil e dezoito”, 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. -------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência de intervenção da Senhora Madalena Alves Pereira (PS) – Anexo 22, foi colocada 
à apreciação do plenário a alteração da ordem dos pontos seis e sete, tendo sido aprovada por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram também os senhores Romão Araújo (CDU) e António Maria Sousa. ------------------------ 
PONTO SEIS – PROPOSTAS DE MODELO DE ADEQUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA 

ESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E DO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI Nº 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO, E DA LEI Nº 
42/2012, DE 29 DE AGOSTO: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que a organização dos serviços 
da Câmara Municipal de desenvolverá de acordo com um modelo de estrutura orgânica do tipo 
hierarquizado, não comportando estrutura nuclear e sendo constituída por um limite máximo de cinco 
unidades orgânicas flexíveis (Divisões Municipais) e de onze subunidades orgânicas (Secções). -------------- 

Informou também que o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais define os 
objetivos, a organização e os níveis de atuação dos Serviços da Câmara Municipal, bem como os 
princípios que os regem, e os níveis de direção e de hierarquia que articulam os serviços e o respetivo 
funcionamento, nos termos e respeito pela legislação em vigor. ---------------------------------------------------------         

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 23, Madalena Alves Pereira (PS) – 
Anexo 24 e Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

- A Assembleia deliberou, por maioria, com seis votos contra – Alexandra Esteves, João 
Simões, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira, Vítor Sousa e António Maria Sousa – e duas abstenções – 
Álvaro Amorim e Céu Rodrigues – aprovar as propostas de Modelo de adequação da organização e 
da estrutura dos serviços municipais e do Regulamento de Organização dos Serviços, nos termos 
do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, e da Lei nº 42/2012, de 29 de agosto. Ausentaram-se 
durante a apreciação deste ponto os senhores Eugénio Eduardo Rodrigues Coutinho Fernandes e 
Fernando João Fernandes Fonseca. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
PONTO SETE – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSSOAL DO MUNICÍPIO 

PARA 2019: - o Senhor Presidente da Câmara informou que esta proposta tem subjacentes a evolução 
das necessidades organizativas, a adequação à Lei vigente e a tendência de inovação e modernização da 
estrutura orgânica do Município face aos desafios presentes e futuros decorrentes da reorganização dos 
serviços municipais e da estrutura orgânica em curso, podendo ser satisfeita através de uma 
reorganização dos recursos do Município por mobilidade interna a previsão dos dezassete postos de 
trabalho de natureza permanente necessários. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções sobre este ponto da ordem dos trabalhos. ------------------------------------------  
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- A Assembleia deliberou, por maioria com seis abstenções – Alexandra Esteves, João 
Simões, Jorge Lage, Madalena Alves Pereira, Vítor Sousa e Pedro Alves – aprovar a proposta de 
alteração ao Mapa de Pessoal do Município para 2019 (dois mil e dezanove), nos termos do 
disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 3º do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, no nº 4 do 
artigo 29º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e na alínea o) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. Ausentaram-se durante a discussão deste assunto os senhores Eugénio 
Fernandes e Fernando Fonseca. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Madalena Alves Pereira (PS) e Romão Araújo. ---- 
PONTO OITO – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE 

INCENTIVO FISCAL À AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO POR JOVENS NO CONCELHO DE ARCOS DE 
VALDEVEZ: - o Senhor Presidente da Câmara informou que o presente regulamento, arquivado na pasta 
dos documentos que fazem parte desta ata e que aqui se dá como transcrito para todos os efeitos legais, 
estabelece as regras e as condições genéricas que regem a concessão de incentivo fiscal às aquisições 
de imóveis destinados a habitação própria e permanente efetuadas por jovens e foi já submetido a 
consulta pública, não tendo merecido qualquer sugestão de alteração por parte dos interessados. ------------  

Intervieram os senhores Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexos 25 e 26, João Simões (PS) – Anexo 
27, Romão Araújo (CDU), Álvaro Amorim (CDS/PP) e Presidente da Câmara. --------------------------------------  

- Após rejeição, com quatro votos a favor – Romão Araújo, Álvaro Amorim, Fernando Fonseca 
e Céu Rodrigues –, da proposta de alteração apresentada pelo CDS/PP (Anexo 25), a Assembleia 
deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento Municipal para a concessão de 
incentivo fiscal à aquisição de habitação por jovens no concelho de Arcos de Valdevez, nos termos 
do disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 16º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e na alínea g) do nº 1 
do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ------------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o senhor Romão Araújo (CDU). --------------------------------------------- 
PONTO NOVE - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS FREGUESIAS PARA A LIMPEZA DE VIAS 
MUNICIPAIS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS: - o Senhor Presidente da Câmara apresentou a minuta 
dos contratos interadministrativos de delegação de competências, informando 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: ----------------------------------------------------- 

- Aboim das Choças – € 2 588,00 (dois mil quinhentos e oitenta e oito euros); -------------------------- 
- Cendufe – € 1 116,00 (mil cento e dezasseis euros); ----------------------------------------------------------- 
- Monte Redondo – € 1 420,00 (mil quatrocentos e vinte euros); --------------------------------------------- 
- Oliveira – € 2 830,00 (dois mil oitocentos e trinta euros); ----------------------------------------------------- 
- Paçô – € 9 960,00 (nove mil novecentos e sessenta euros); ------------------------------------------------- 
- Padroso – € 5 934,00 (cinco mil novecentos e trinta e quatro euros); ------------------------------------- 
- Senharei – € 4 432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois euros); ------------------------------------ 
- Guilhadeses e Santar – € 10 008,00 (dez mil e oito euros); ------------------------------------------------- 
- Portela e Extremo – € 4 672,00 (quatro mil seiscentos e setenta e dois euros); ----------------------- 
- Souto e Tabaçô – € 6 766,00 (seis mil setecentos e sessenta e seis euros). --------------------------- 
Intervieram os senhores Romão Araújo (CDU) e Presidente da Câmara. -------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, e 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, aprovar a minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez nas freguesias e uniões de freguesias propostas, para 
limpeza de vias municipais e de outros espaços públicos. ----------------------------------------------------------- 

PONTO DEZ - PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO ÀS 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 freguesias e uniões de freguesias, para o fim indicado: --------------------------------------------------- 

Aboim das Choças – € 1 804,00 (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 beneficiação do caminho de Costa do Monte (2ª fase), da rede viária da freguesia e do fontanário da 
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Longra, construção de muro de suporte em Costa do Monte e aquisição de placas de floreiras, cujo custo 
total ascende a € 38 739,92 (trinta e oito mil setecentos e trinta e nove euros e noventa e dois cêntimos), 
mais IVA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cendufe – € 2 190,00 (dois mil cento e noventa euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de beneficiação das ruas do Castro e das Bouças e da Travessa da Várzea, e repavimentação das ruas 
do Côto de Cima e dos Herdeiros, no valor total é de € 47 397,88 (quarenta e sete mil trezentos e noventa 
e sete euros e oitenta e oito cêntimos), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------  

Monte Redondo – € 2 434,00 (dois mil quatrocentos 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 do Freixieiro e do Beco do Portel e abertura do Caminho de 
Porto Juiz, a adjudicar por € 37 971,70 (trinta e sete mil novecentos e setenta e um euros e setenta 
cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oliveira – € 2 266,00 (dois mil duzentos e sessenta e seis euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de intervenção no caminho do lugar de Figueiredo ao nível do piso, muros e alargamentos, com um custo 
total de € 46 890,00 (quarenta e seis mil oitocentos e noventa euros), mais IVA; ----------------------------------- 

Paçô – € 3 520,00 (três mil quinhentos e vinte euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
da Casa Mortuária e de alargamento de caminho na Rôta, encaminhamento das águas pluviais nas 
Felposas e na Lavaceira, reparação e manutenção da rede viária e atividades sociais, no valor total de € 
42 164,55 (quarenta e dois mil cento e sessenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), mais IVA; -- 

Padroso – € 3 280,00 (três mil duzentos e oitenta euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de beneficiação da rede viária e da Sede da Junta, arranjo de diversos muros de suporte e alargamento do 
Largo da Igreja, cujo valor de adjudicação ascende a € 50 000,00 (cinquenta mil euros), mais IVA; ----------- 

Senharei – € 2 642,00 (dois mil seiscentos e quarenta e dois euros) para financiamento da 
limpeza e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio 
às obras de beneficiação do Caminho do Poulo e da Praia Fluvial e pavimentação junto à Igreja Paroquial, 
com um custo total de € 49 174,00 (quarenta e nove mil cento e setenta e quatro euros), mais IVA; ---------- 

Sistelo – € 80 000,00 (oitenta mil euros) para apoio à execução do projeto de reconstrução e 
adaptação da Casa do Castelo de Sistelo a Centro de Interpretação Ambiental (2ª fase) e reabilitação de 
espigueiros no lugar de Padrão e de moinho no lugar de Porto Cova, cujo valor ascende a € 323 333,12 
(trezentos e vinte e três mil trezentos e trinta e três euros e doze cêntimos), e mereceu a comparticipação 
de € 225 291,33 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e noventa e um euros e trinta e três cêntimos) do 
Turismo de Portugal, IP, ficando assim a cargo da Junta de Freguesia o valor de € 98 041,79 (noventa e 
oito mil e quarenta e um euros e setenta e nove cêntimos; ---------------------------------------------------------------- 

Guilhadeses e Santar – € 4 923,00 (quatro mil novecentos e vinte e três euros) para 
financiamento da limpeza e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil 
euros) para apoio à obra de execução de muro de suporte no caminho da Enxurreira, no lugar de Outeiro 
do Fojo, cujo valor de adjudicação é de € 41 500,00 (quarenta e um mil e quinhentos euros), mais IVA; ----- 

Portela e Extremo – € 4 906,00 (quatro mil novecentos e seis 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 de caminho no lugar de Mourisca, beneficiação de caminho no lugar de 
Coutada de Baixo e construção de muros, orçadas em € 40 432,76 (quarenta mil quatrocentos e trinta e 
dois euros e setenta e seis cêntimos), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------- 

Souto e Tabaçô – € 6 215,00 (seis mil duzentos e quinze euros) para financiamento da limpeza e 
conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de beneficiação dos caminhos do Real e da Igreja e reparações em diversos caminhos, em Souto, e 
beneficiação dos caminhos da Cheda e da Cova do Vale e do Beco da Cova do Vale, reparação de vários 
caminhos e obras na Sede da Junta, em Tabaçô, com um custo total de € 49 070,00 (quarenta e nove mil 
e setenta euros), mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 28, António Maria Sousa e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- A Assembleia deliberou, por unanimidade, e 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, aprovar os protocolos de apoio 
financeiro apresentados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
PONTO ONZE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRETENSÃO DE NÃO EXERCÍCIO 

DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DE: 
PRAIAS MARÍTIMAS, FLUVIAIS E TERRESTRES; EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DE 
JOGOS DE FORTUNA E AZAR; VIAS DE COMUNICAÇÃO; JUSTIÇA; APOIO ÀS EQUIPAS DE 
INTERVENÇÃO PERMANENTE DAS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS; INSTALAÇÃO E GESTÃO DE 
LOJAS DE CIDADÃO E DE ESPAÇOS DE CIDADÃO, GABINETES DE APOIO AOS EMIGRANTES E 
CENTROS LOCAIS DE APOIO E INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES; HABITAÇÃO; GESTÃO DO 
PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO SEM UTILIZAÇÃO; ESTACIONAMENTO PÚBLICO; 
PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS; CULTURA E SAÚDE 
RELATIVAMENTE AO ANO DE DOIS MIL E VINTE: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que não 
estão ainda reunidas as condições necessárias para que o Município de Arcos de Valdevez assuma as 
referidas competências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores João Simões (PS) – Anexo 29, Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 
30, e Romão Araújo (CDU). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 aprovar a proposta da Câmara de 
não pretender exercer, em dois mil e vinte, as competências previstas nos diplomas setoriais, com 
as votações abaixo indicadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 97/2018, de 27/11 – Gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas no domínio 
público hídrico do Estado – por maioria, com quatro votos contra – João Simões, Vítor Sousa, Pedro 
Alves e António Maria Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
- DL 98/2018, de 27/11 – Autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou 

azar e outras formas de jogo – por maioria, com dois votos contra – João Simões e Vítor Sousa; --------- 
- DL 100/2018, de 28/11 – Vias de comunicação - por maioria, com dois votos contra – João 

Simões e Vítor Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
- DL 101/2018, de 29/11 – Domínio da justiça - por maioria, com dois votos contra – João 

Simões e Vítor Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- DL 103/2018, de 29/11 – Apoio às equipas de intervenção permanente das associações de 

bombeiros voluntários - por maioria, com três votos contra – João Simões, Vítor Sousa e António Maria 
Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
- 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 - por maioria, 
com três votos contra – João Simões, Vítor Sousa e António Maria Sousa – e uma abstenção – Susana 
Amorim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 105/2018, de 29/11 – Domínio da habitação - por maioria, com dois votos contra; – João 
Simões e Vítor Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- DL 106/2018, de 29/11 – Gestão do património imobiliário público sem utilização - por maioria, 
com três votos contra – João Simões, Vítor Sousa e António Maria Sousa; ---------------------------------------- 

- DL 107/2018, de 29/11 – Estacionamento público - por maioria, com três votos contra – João 
Simões, Vítor Sousa e António Maria Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------  

- DL 20/2019, de 30/01 – Proteção e saúde animal e segurança alimentar – por maioria, com 
dois votos contra – João Simões e Vítor Sousa; --------------------------------------------------------------------------- 

- DL 22/2019, de 30/01 – Cultura - por maioria, com dois votos contra – João Simões e Vítor 
Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- DL 23/2019, de 30/01 – Saúde - por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 
PONTO DOZE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRETENSÃO DE NÃO EXERCÍCIO 

DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DO 
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SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES E 
DO TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASSAGEIROS EM VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES, 
RELATIVAMENTE AOS ANOS DE DOIS MIL E DEZANOVE E DOIS MIL E VINTE: - o Senhor Presidente 
da Câmara referiu que os Serviços não estão ainda em condições para assumir, nomeadamente em 
termos organizacionais, de recursos humanos e financeiros, a transferência destas competências. ----------- 

Intervieram os senhores João Simões (PS) – Anexo 31, Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 
32, e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Assembleia Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta da Câmara de não pretender exercer, em dois mil e dezanove e 
dois mil e vinte, as competências previstas no Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril, nos domínios 
do serviço público de transporte de passageiros em vias navegáveis interiores e do transporte 
turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. --------------------------------------------------------------- 

PONTO TREZE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRETENSÃO DE NÃO 
EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E ENTIDADES 
INTERMUNICIPAIS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO – DECRETO-LEI Nº 21/2019, DE 30 DE JANEIRO, 
RELATIVAMENTE AOS ANOS DE DOIS MIL E DEZANOVE E DOIS MIL E VINTE: - o Senhor Presidente 
da Câmara referiu que não estão ainda reunidas as condições necessárias para o Município assumir estas 
competências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP), João Simões (PS) e Presidente da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Assembleia Municipal deliberou, por 
maioria, com duas abstenções – João Simões e Vítor Sousa – aprovar, a proposta da Câmara de não 
pretender exercer, em dois mil e dezanove e dois mil e vinte, as competências previstas no 
Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, no domínio da educação. ----------------------------------------------- 

PONTO CATORZE – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS DAS 
ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NOS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE – PROPOSTA DE 
DELIBERAÇÃO DE ACORDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A CIM DO ALTO MINHO: - o Senhor 
Presidente da Câmara informou que o Conselho Intermunicipal da CIM do Alto Minho apresentou proposta 
de acordo prévio de todos os órgãos deliberativos dos Municípios que a integram, para a aceitação, em 
dois mil e dezanove, da transferência das competências nos domínios da Educação e da Saúde. ------------- 

Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) e Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 33. --- 
- No âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria, com três abstenções – Romão Araújo, Susana Amorim e Presidente da Assembleia – aceitar a 
transferência para a CIM do Alto Minho, em dois mil e dezanove, das competências previstas nos 
decretos-leis nºs 21/2019, de 30/01 – domínio da Educação – e 23/2019, de 30/01 – domínio da 
Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o Senhor Presidente da Assembleia. -------------------------------------- 
 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 José Pereira que questionou se a marcação de lugar de estacionamento para 

pessoas portadoras de deficiência era da responsabilidade da Junta de Freguesia, se está previsto o 
alargamento do caminho de Pogido a Paredes, na Senhora da Guia, e sobre protocolo para execução de 
caminho em Ferreiros, tendo o Senhor Presidente da Câmara referido que o estacionamento na via 
pública é da responsabilidade da Câmara, que está a ser feito o estudo para o alargamento do caminho na 
Senhora da Guia e que não há qualquer protocolo para o caminho de Ferreiros. ----------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 
e, quando eram zero horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de junho de dois mil e 
dezanove, 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 


