
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          - ATA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 20/09/2019 

 

28/11/2019 



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE 
 Aos vinte dias do mês de setembro 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 reunião (dezassete horas), responderam setenta e um membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Maria Madalena Afonso Alves Pereira Pimenta Ferreira e Porfírio Fernandes Dias. -------------------------------- 

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 SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE: -  não 
houve inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por maioria, com 
seis abstenções – Filipe Costa, Sandra Barreira, Jorge Lage, Sandrina Gonçalves, Miguel Fernandes e 
António Jaime Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia deu 
conhecimento de que a Senhora Andreia Alexandra Gomes Fernandes tinha solicitado a suspensão do 
mandato por duzentos e trinta e três dias (de onze de setembro de dois mil e dezanove a trinta de abril de 
dois mil e vinte), colocando o requerimento à apreciação do Plenário que não apresentou 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 os senhores Rui Manuel Fernandes de Amorim e 
Maria Fernanda Gil Esteves Cerqueira, do mesmo Grupo, solicitaram substituição por ausência temporária 
inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta sessão os senhores Oliveiros Pereira 
Pedreira e José Carlos Ferreira Cerqueira. ------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda que os senhores Presidentes das Juntas das Uniões de Freguesias de Arcos de 
Valdevez Salvador, Vila Fonche e Parada, de Padreiro (Salvador e Santa Cristina) e de Eiras e Mei, bem 
como da Freguesia de Oliveira, comunicaram que seriam substituídos pelos respetivos secretários – 
senhores António Jaime Teixeira Pinto, Alberto Caldas Ferreira, Manuel Lopes de Sousa e Bruno Filipe 
Cerqueira Gomes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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 Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 1, João Simões (PS) – Anexo 2, Álvaro 

Amorim (CDS/PP) – Anexo 3, Filipe Leite (PDR), Romão Araújo (CDU), Elizabeth Fernandes (PSD) – 
Anexo 4, Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 5, Helena Silva (PSD) – Anexo 6, António Maria Sousa – 
Anexo 7, João Carlos Barbosa e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------ 

Foi tomada a seguinte deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação à atleta Érica Ventura (Anexo 7), pelo 

seu “… percurso brilhante no mundo do futebol…”, apresentado pelo Grupo Municipal do PS. ----------------- 
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 Alexandra Esteves (PS), Vítor Sousa (PS) – Anexo 8, Álvaro Amorim 
(CDS/PP), Sandra Barreira (CDU), Filipe Costa (PDR), Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 9, João Simões 
(PS) e Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA LIMPEZA DE VIAS MUNICIPAIS E OUTROS  ESPAÇOS  PÚBLICOS,  A 
CELEBRAR COM AS FREGUESIAS DE CABREIRO, COUTO E SISTELO E UNIÕES DE FREGUESIAS 
DE ÁLVORA E LOUREDA,  DE ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), VILA FONCHE E PARADA E DE 
GRADE E CARRALCOVA: - o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento dos contratos 
interadministrativos de delegação de competências e dos valores a transferir para cada uma das 
freguesias e uniões de freguesias abaixo indicadas, destinados à 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 
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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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cabreiro – € 3 000,00 (três mil euros); ----------------------------------------------------------------------------- 
- Couto – € 2 412,00 (dois mil quatrocentos e doze euros); ---------------------------------------------------- 
- Sistelo – € 2 000,00 (dois mil euros); ------------------------------------------------------------------------------- 
- Álvora e Loureda – € 6 822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois euros); -------------------------------- 
- Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada – € 11 272,00 (onze mil duzentos e 

setenta e dois euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Grade e Carralcova – € 9 644,00 (nove mil seiscentos e quarenta e quatro euros). ------------------ 
Intervieram os senhores Álvaro Amorim (CDS/PP) – Anexo 10, Vítor Sousa (PS) – Anexo 11 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 os contratos interadministrativos de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez a celebrar com as Freguesias de Cabreiro, Couto e Sistelo e com 
as Uniões de Freguesias de Álvora e Loureda, de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e 
Parada e de Grade e Carralcova, para limpeza de vias municipais e de outros espaços públicos. ----- 

PONTO TRÊS – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 
FREGUESIAS DE CABREIRO,  COUTO E SISTELO E UNIÕES DE FREGUESIAS DE ÁLVORA E 
LOUREDA,  DE ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), VILA FONCHE E PARADA E DE GRADE  E 
CARRALCOVA: - 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: -------- 

Cabreiro – € 2 168,00 (dois mil cento e sessenta 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 beneficiação do Cemitério de Lordelo (1ª fase) e arranjo da zona envolvente ao Cemitério Paroquial de 
Cabreiro, cujo valor total é de € 42 000,00 (quarenta e dois mil euros), mais IVA; ----------------------------------  

Couto – € 7 103,00 (sete mil cento e três euros) para financiamento da limpeza e conservação 
dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras de 
impermeabilização e requalificação exterior do edifício da Sede da Junta, a adjudicar por € 67 824,00 
(sessenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro euros), mais IVA; ------------------------------------------------------- 

Sistelo – € 3 795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco euros) para financiamento da limpeza 
e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras 
de alargamento do Caminho Entre O Eido e adaptação e beneficiação das casas de banho públicas na 
Sede da Junta, no lugar de Igreja, construção de casas de banho públicas junto ao Miradouro, no lugar de 
Estrica,  e alargamento do Caminho do Sobreiro à Portelinha, no lugar de Quebrada, com um custo total 
de € 38 430,00 (trinta e oito mil quatrocentos e trinta euros), mais IVA; ------------------------------------------------ 

Álvora e Loureda – € 4 404,00 (quatro mil quatrocentos 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 Costa e melhoramentos no Caminho de Além, cujo valor de 
adjudicação é de € 42 500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos euros), mais IVA; --------------------------------- 

Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada – € 3 205,00 (três mil duzentos e cinco 
euros) para financiamento da limpeza e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 
30 000,00 (trinta mil euros) para apoio às obras de construção de muro em pedra na Rua do Tourim - Vila 
Fonche, pavimentação em calçada no Caminho de Romarigos - Parada, execução de muro de suporte e 
de diversas pavimentações na freguesia e execução de toponímia em Vila Fonche, com orçamento no 
valor de € 41 494,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro euros), mais IVA; -------------------- 

Grade e Carralcova – € 5 660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta euros) para financiamento da 
limpeza e conservação dos caminhos vicinais da freguesia, mais € 30 000,00 (trinta mil euros) para apoio 
às obras de alargamento e beneficiação do Caminho de Agrelos, em Lamas - Carralcova, beneficiação 
dos caminhos do Campo da Vinha (Gontariz), da Portelinha e da Corga/Teso (Vilela), em Grade, 
requalificação do Caminho de Vitoreira, em Carralcova, e melhoramento de vários caminhos vicinais, com 
um custo total de € 38 515,24 (trinta e oito mil quinhentos e quinze euros e vinte e quatro cêntimos), mais 
IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o Senhor António Maria Sousa. ---------------------------------------------------------------------------- 
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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, a celebrar com as Freguesias de Cabreiro, Couto e Sistelo e com as Uniões de 
Freguesias de Álvora e Loureda, de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada e de Grade 
e Carralcova, para os fins referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressaram declaração de voto os senhores João Barbosa e Romão Araújo (CDU). -------------- 
PONTO QUATRO – PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO AO EXECUTIVO PARA A ADOÇÃO 

DE UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 
APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - a Senhora Sandrina Gonçalves apresentou a 
proposta de recomendação, que foca cinco eixos de intervenção: ecopontos para todos os arcuenses; 
adoção da recolha dos resíduos orgânicos; implementação de plano pormenorizado para limpeza das 
galerias ribeirinhas na zona do Museu da Água; implementação do projeto “Guarda Rios” para o Rio Vez e 
aplicação de medidas de poupança no consumo da iluminação pública para todos os Arcuenses, assim 
como a substituição da tecnologia de leds de luz branca para leds de cor amarela - Anexo 12. ----------------- 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 13, Sandra Barreira (CDU), 
Elizabeth Caldas (PSD) – Anexo 14, Presidente da Câmara, João Simões (PS) e Sandrina Gonçalves 
(PS). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A proposta de recomendação ao Executivo para a adoção de uma estratégia municipal de 
adaptação às alterações climáticas, apresentada pelo Grupo Municipal do PS (Anexo 12), bem 
como as intervenções dos Grupos Municipais do CDS/PP (Anexo 13) e do PSD (Anexo 14), serão 
enviadas à Câmara para análise no âmbito da elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas (PIAAC). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO – PROPOSTA DE ADESÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ARCOS DE 
VALDEVEZ À ANAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS, APRESENTADA 
PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - o Senhor João Simões (PS) apresentou a proposta de adesão à 
Associação Nacional de Assembleias Municipais, salientando que o trabalho em rede, o debate alargado e 
plural, a análise de várias experiências de exercício do poder local e as diversas interpretações da lei, a 
par da manifesta proximidade dos eleitos das realidades territoriais, sociais, económicas e políticas são 
uma imensa mais-valia para a construção de um poder local mais coeso, mais forte, mais informado e 
mais qualificado ao serviço dos cidadãos e na realização do interesse público – Anexo 15. --------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que este assunto foi tratado na reunião 
da Comissão Permanente realizada no dia dezasseis de junho de dois mil e dezoito, tendo sido unânime a 
decisão de que não se justificava a adesão, uma vez que existia já a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, pelo que propôs que este assunto baixasse à Comissão Permanente para reapreciação. -----  

- A proposta de adesão da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez à ANAM – 
Associação Nacional de Assembleias Municipais, apresentada pelo Grupo Municipal do PS, baixou 
à Comissão Permanente para análise, discussão e posterior decisão. ------------------------------------------- 

PONTO SEIS  – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS RELATIVOS AO CONTRATO DE EMPREITADA  Nº 53/2019 – REFORÇO DO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SISTEMA MEZIO A PARTIR DE ERMELO: - o Senhor Presidente da 
Câmara informou que o Tribunal de Contas, considerando insuficiente a dotação inscrita no Plano 
Plurianual de Investimentos, havia notificado a Câmara para, ao abrigo das disposições conjugadas do 
artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, dos pontos 8.3.2.2 e 8.3.2.3. do POCAL, da alínea c) 
do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), e do artigo 12º - nºs 1 e 2 do Decreto-Lei 
nº 127/2012, de 21 de junho, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a assunção de 
compromissos plurianuais relativos ao contrato de empreitada nº 53/2019 – “Reforço do Abastecimento de 
Água ao Sistema Mezio a Partir de Ermelo”, de acordo com a seguinte repartição de encargos: --------------- 
 - € 338 167,41 (trezentos e trinta e oito mil cento e sessenta e sete euros e quarenta e um 
cêntimos) em 2019 (dois mil e dezanove); ---------------------------------------------------------------------------------- 

- € 623 131,88 (seiscentos e vinte e três mil cento e trinta e um euros e oitenta e oito cêntimos) 
para o ano de 2020 (dois mil e vinte). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia, deliberou, por unanimidade, e em conformidade com as disposições 

conjugadas do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, dos pontos 8.3.2.2 e 8.3.2.3. do 
POCAL, da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), e do artigo 12º - 
nºs 1 e 2 do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a assunção, pela Câmara Municipal, 
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dos compromissos plurianuais relativos ao contrato de empreitada nº 53/2019 – “Reforço do 
Abastecimento de Água ao Sistema Mezio a Partir de Ermelo”, de acordo com a repartição de 
encargos proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 vinte 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. --------------------------------------- 

 


