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          - ATA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 26/02/2021 

 

30/04/2021 



ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE FEVEREIRO  
DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, no Auditório da Escola Básica 
2,3+S 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 de Brito 
e António de Amorim Lima primeiro e segundo secretários, respetivamente. ----------------------------------------- 
 CHAMADA - à chamada, que se efetuou às quinze horas, por falta de quórum à hora marcada 
para o início da reunião (catorze horas e trinta minutos), responderam sessenta e oito membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, as senhoras 
Glória do Carmo Gomes Alves e Maria de Jesus Caldas Vieira Leite. -------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes nesta reunião, nem justificaram a sua falta os senhores Celine Caridade 
Morais, Manuel Barreira da Costa e Porfírio Fernandes Dias. ------------------------------------------------------------- 

Os senhores Presidentes das Juntas da Freguesia de Oliveira (Nelson Almeida Fernandes) e  da 
União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão (João Alves de Oliveira) comunicaram que seriam 
substituídos nesta sessão, respetivamente, pelos senhores Bruno Filipe Cerqueira Gomes (Secretário) e 
Manuel Evangelista Cerqueira Amorim (Tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram a Senhora Dra. Anabela Araújo, dando as boas vindas aos presentes, e o Senhor 
Romão Araújo, que interpelou a Mesa relativamente a esta intervenção. ----------------------------------------------  

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 SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE: - não 
houve inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por unanimidade. 
Não participaram na votação os ausentes na sessão a que a mesma respeita. -------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia salientou que 
esta sessão seria também transmitida em direto na página do Município, na Internet, e que seria feita a 
verificação das presenças sem a habitual passagem da folha de presenças para assinatura. ------------------- 

Informou que os senhores Álvaro Manuel Gomes Amorim, do Grupo Municipal do CDS/PP, e Vítor 
Manuel Morais de Sousa e Jorge Ferraz Gonçalves Lage, do Grupo Municipal do PS, solicitaram 
substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta 
sessão os senhores Duarte Fernando Dias de Barros, Germano José de Abreu Vieira e Eduardo Heitor 
Soares Afonso de Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu conhecimento de que os senhores António Rodrigues Pereira e Lídia Patrícia da Rocha 
Amorim Alves, convocados para substituições na sessão de vinte e sete de novembro de dois mil e vinte, 
não compareceram nem justificaram a sua falta, pelo que, em conformidade com o disposto nos nºs 5 e 6 
do artigo 62º do Regimento, bem como do artigo 76º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, era considerada 
a sua renúncia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou também 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 António Maria Sousa – Anexos 1, 2 e 4; Helena Silva (PSD) – Anexo 3; 

Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 5; Germano Vieira (PS); José Duarte – Anexo 6; Romão Araújo (CDU); 
Madalena Alves Pereira (PS) – Anexo 15; Duarte Barros (CDS/PP); Emília Cerqueira (PSD) - Anexo 7; 
João Simões (PS) – Anexo 8; Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 9; Filipe Costa (PDR); Sandra 
Barreira (CDU) – Anexo 10; Elizabeth Fernandes (PSD) – Anexo 12; Fernanda Cerqueira (PSD) – Anexo 
13; Manuel Alberto Leiras (PSD) – Anexo 14; Rui Aguiam – Anexo 16; Mário Cerqueira e Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por maioria com a abstenção de Germano Vieira, voto de pesar pelo falecimento 

do Senhor José Pedro Oliveira Gomes (Anexo 1), antigo Presidente da Junta de Freguesia de Jolda (S. 
Paio) e membro desta Assembleia ao longo de vários mandatos, apresentado pelo Grupo Municipal do PS 
e subscrito pelos Grupos Municipais do PSD, do CDS/PP e do PDR. -------------------------------------------------- 

- Aprovados, por unanimidade, dois votos de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco 
Cerqueira e Silva (Anexos 2 e 3), antigo Presidente da Junta de Freguesia de Távora (Santa Maria), 
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apresentados pelos Grupos Municipais do PS e do PSD e subscritos pelos Grupos Municipais do CDS/PP 
e do PDR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovados, por unanimidade, dois votos de pesar pelo falecimento do Senhor Padre 
Amaro da Rocha Oliveira (Anexos 4 e 5), Pároco de várias freguesias do nosso concelho, apresentados 
pelos Grupos Municipais do PS e do PSD e subscritos pelos Grupos Municipais do CDS/PP e do PDR e 
também pelos senhores Germano Vieira e Duarte Barros. ----------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Germano Vieira (PS) e Duarte Barros (CDS/PP). - 
- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Pereira de 

Castro e Brito (Anexo 6), antigo Presidente da Junta de Freguesia de Aboim das Choças, apresentado 
pelo atual Presidente da referida Junta – José António Lourenço Duarte – e subscrito pelos Grupos 
Municipais do PSD, do PS e do CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por maioria com dois votos contra – Romão Araújo e Sandra Barreira – “voto de 
protesto contra um ano de erros grosseiros da Águas do Alto Minho” (Anexo 7), apresentado pelo 
Grupo Municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressaram declaração de voto os senhores Romão Araújo (CDU) e João Simões (PS). --------- 
- Aprovada, por maioria com três abstenções – Romão Araújo, Sandra Barreira e Rui Aguiam – 

proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS, no sentido “… de que todos os valores relativos a 
acertos do ano de dois mil e vinte sejam corrigidos para as taxas e tarifas vigentes no ano anterior 
à passagem efetiva da gestão para a Águas do Alto Minho…” propondo também a criação de “… 
um serviço de apoio ao munícipe, transitório e eventual, que vigore durante pelo menos dois anos, 
capaz de auxiliar os munícipes na elaboração das reclamações e litígios com a ADAM” (Anexo 8). --- 

Expressaram declaração de voto os senhores Emília Cerqueira (PSD), Romão Araújo (CDU) e 
António Maria Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rejeitada, por maioria com dez votos a favor – Romão Araújo, Sandra Barreira, Alexandra 
Esteves, João Simões, Eduardo Sousa, Madalena Alves Pereira, Sandrina Gonçalves, Ivo Batista, Pedro 
Alves e António Maria Sousa – nove abstenções – Filipe Costa, Duarte Barros, Fernando Fonseca, Céu 
Rodrigues, Germano Vieira, Marcelo Freitas, Rui Aguiam, Joaquim Campos e Horácio Cerqueira – e 
quarenta e sete votos contra, moção apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, que propõe “… 
delegar no executivo municipal a realização de um estudo de viabilidade económico-financeira e 
jurídica da reversão da concessão das águas, que deverá ser apresentado a esta Assembleia 
Municipal na próxima reunião ordinária” (Anexo 10). ------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) - Anexo 11, João 
Simões (PS), Emília Cerqueira (PSD), Sandra Barreira (CDU), Romão Araújo (CDU), Presidente da 
Assembleia e Rui Aguiam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovada, por unanimidade, moção relativa à inclusão, no Plano de Recuperação e 
Resiliência 2021/2026, da melhoria das ligações do IC28 à fronteira da Madalena/Ourense e ao 
Parque Empresarial de Mogueiras, bem como da reabilitação das estradas nacionais 101, 202 e 304, 
apresentada pelo Grupo Municipal do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressou declaração de voto o senhor Filipe Costa (PDR). ------------------------------------------------ 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

PONTO UM – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO (NOVEMBRO/2020 – 
FEVEREIRO/2021): - previamente distribuído por escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos 
documentos que fazem parte desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 18, Romão Araújo (CDU), Duarte 
Barros (CDS/PP) – Anexo 19, Filipe Costa (PDR), António Maria Sousa, Germano Vieira (PS), Rui Aguiam 
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 
esclareceu que o Regimento preconiza que os Membros da Assembleia que foram eleitos para a 
representar noutros órgãos devem dar conhecimento, na primeira sessão de cada ano, das atividades em 
que participaram nesse âmbito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informaram sobre as atividades em que participaram no âmbito das respetivas 
representações os senhores Alberto Carlos Faria Afonso, representante dos Presidentes de Juntas de 
Freguesia e da Assembleia na Comissão Consultiva da 2ª Revisão do PDM – Anexo 20; Manuel Caldas de 
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Brito, representante da Assembleia na Comissão Municipal de Toponímia; Elizabeth Fernandes, 
representante da Assembleia na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco – Anexo 21; 
Manuel Alberto Leiras – Anexo 22 – e João Simões, eleitos para integrarem a Assembleia Intermunicipal 
da CIM Alto Minho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------ 
PONTO TRÊS – MOÇÃO RELATIVA À ATRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO DE INSALUBRIDADE, 

PENOSIDADE E RISCO, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DA CDU: - o Senhor Romão 
Araújo apresentou a moção, que propõe deliberação no sentido de “… instar para que o executivo 
municipal atribua o suplemento de insalubridade, penosidade e risco na Administração Pública aos 
trabalhadores da administração local do Município, que exercem funções em situações de penosidade, 
insalubridade e risco, com caráter de urgência” e também para que “… remeta informação a esta 
Assembleia Municipal relativa ao número de trabalhadores abrangidos pela medida, assim como dos 
valores pecuniários atribuídos a cada categoria profissional”. -------------------------------------------------------------  

Intervieram os senhores Emília Cerqueira (PSD), João Simões (PS) – Anexo 23, Céu Rodrigues 
(CDS/PP) – Anexo 24, Germano Vieira (PS), Presidente da Câmara e Romão Araújo (CDU). ------------------ 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com nove votos a favor – Romão Araújo, Sandra 
Barreira, Alexandra Esteves, João Simões, Eduardo Sousa, Madalena Alves Pereira, Sandrina Gonçalves, 
Pedro Alves e António Maria Sousa, oito abstenções – Filipe Costa, Duarte Barros, Fernando Fonseca, 
Céu Rodrigues, Álvaro Gomes, Francisco Araújo, Manuel Alberto Leiras e Rui Aguiam – e quarenta e 
nove votos contra, rejeitar a moção relativa à atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e 
risco, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU. --------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores João Simões (PS) e Romão Araújo (CDU). --------- 
PONTO QUATRO – PRORROGAÇÃO DA ISENÇÃO TEMPORÁRIA DAS TAXAS DE 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS NA FEIRA QUINZENAL E NO TERRADO DO MERCADO MUNICIPAL: - o 
Senhor Presidente da Câmara referiu que, mantendo-se as condições que justificaram a aprovação da 
isenção temporária das taxas de ocupação dos espaços na feira quinzenal e no terrado do Mercado 
Municipal pela Assembleia, a vinte e sete de novembro de dois mil e vinte, se propunha a sua prorrogação 
para o período de um de março a trinta de junho de dois mil e vinte e um, como compensação dos longos 
períodos de inatividade decorrentes da atual situação de pandemia COVID-19. ------------------------------------ 

Interveio a senhora Alexandra Esteves (PS).  --------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de prorrogação da isenção 

temporária das taxas devidas pela ocupação acidental do recinto da feira quinzenal e pela 
ocupação do terrado do Mercado Municipal pelos feirantes, de um de março a trinta de junho de 
dois mil e vinte e um, em conformidade com o disposto no nº 1 - alínea b) do artigo 25º do Anexo I à Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DO CITAM: - o Senhor 
Presidente da Câmara referiu que a presente proposta comporta as seguintes alterações: ---------------------- 

I) Alteração da denominação da Associação, de Centro de Interface Tecnológico do Alto Minho 
(CiTAM) para “Associação CITIN – Centro de Interface Tecnológico Industrial” – Artigo 1º; ---------------------- 

II) Inserção de uma nova alínea a) do nº 1 do artigo 9º (deveres dos associados), prevendo que 
constitui dever dos associados fundadores e aderentes “Pagar a quota parte do capital subscrito ou a 
subscrever, conforme o prazo e a importância determinados, bem como todas as quantias devidas por 
serviços ou bens adquiridos”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III) Reformulação do nº 1 do artigo 12º relativo ao património associativo, referindo-se que: o 
património associativo da CITIN é variável, sendo constituído por todos os bens móveis e imóveis 
adquiridos a título oneroso ou gratuito e pelos direitos que sobre os mesmos recaiam. Inicialmente o 
património associativo da CITIN corresponderá ao valor subscrito por cada associado fundador, distribuído 
por unidades de participação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com o voto contra de Romão Araújo, e em 

conformidade com o previsto na alínea n) do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a proposta de alteração aos Estatutos do CiTAM – Centro de Interface Tecnológico do Alto 
Minho, apresentada pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO SEIS – PROJETO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ARRENDAMENTO JOVEM: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que, na sequência 
da deliberação camarária de quinze de janeiro de dois mil e vinte e um, o procedimento relativo a este 
projeto de alteração tinha iniciado no sítio institucional do Município para constituição de interessados e 
apresentação de contributos, no prazo de dez dias úteis, que decorreu de vinte e dois de janeiro a quatro 
de fevereiro do corrente ano, em conformidade com o disposto no artigo 98º do Código do Procedimento 
Administrativo. Acrescentou que não houve qualquer sugestão, tendo o projeto, que comporta as 
alterações aos artigos 3º - nº1 e 8º - nº 1 alínea c) abaixo indicadas, sido aprovado pela Câmara no 
passado dia doze de fevereiro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 3º - 1. Podem beneficiar do arrendamento previsto no presente regulamento os jovens 
residentes no concelho de Arcos de Valdevez há mais de um ano, com idade igual ou superior a 18 
(dezoito) anos e inferior a 35 (trinta e cinco) anos (no caso de casais de jovens, um dos elementos pode 
ter até trinta e sete anos) e respetivo agregado familiar, o qual, não poderá ser composto por menos de 
dois elementos nem mais de seis elementos. --------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 8º - 1. c) Documento comprovativo de que a situação do candidato e dos restantes 
elementos do agregado se encontra regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social 
ou comprovativo da autorização conferida de modo a que o Município proceda à consulta no portal 
competente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interveio a Senhora Madalena Alves Pereira (PS). -------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto da primeira alteração ao 

Regulamento do Programa Municipal de Arrendamento Jovem, em conformidade com o previsto na 
alínea g) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------- 

PONTO SETE – PROJETO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA 
DE APOIO AO COMÉRCIO DE ARCOS DE VALDEVEZ: - o Senhor Presidente da Câmara informou que, 
por deliberação camarária de vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um, foi determinado o início do 
procedimento relativo à elaboração da primeira alteração ao Regulamento do Programa de Apoio ao 
Comércio de Arcos de Valdevez no sítio institucional do Município, para constituição de interessados e 
apresentação de contributos, no prazo de dez dias úteis, em conformidade com o disposto no artigo 98º do 
Código do Procedimento Administrativo. Referiu que não foi apresentada qualquer sugestão, tendo o 
projeto, que comporta alterações aos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 12º, 14º, 17º e Anexo A, que aqui se dão 
como transcritas para todos os efeitos legais e constam dos documentos arquivados que fazem parte 
integrante desta ata, sido aprovado pela Câmara no passado dia doze de fevereiro. ------------------------------ 

Intervieram os senhores Alexandra Esteves (PS), Fernando Fonseca (CDS/PP) e Germano 
Vieira (PS). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, e em conformidade com o disposto na alínea g) do 
nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto da primeira 
alteração ao Regulamento do Programa de Apoio ao Comércio de Arcos de Valdevez, apresentado 
pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO OITO – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 
FREGUESIAS DE AGUIÃ, CABANA MAIOR, GAVIEIRA, JOLDA (S. PAIO), MIRANDA, PAÇÔ, 
PROZELO, SISTELO  E VALE,  E UNIÕES DE FREGUESIAS DE PADREIRO (SALVADOR E SANTA 
CRISTINA), DE TÁVORA (SANTA MARIA E S. VICENTE) E DE VILELA, S. COSME E S. DAMIÃO E 
SÁ: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que, 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, se propunha a aprovação dos protocolos de 
apoio financeiro a celebrar com as seguintes freguesias e uniões de freguesias, para apoio às obras ou 
aquisições indicadas e também para financiamento dos trabalhos de limpeza e conservação dos caminhos 
vicinais: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aguiã – € 38 989,00 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e nove euros) – requalificação e 
pavimentação da Estrada de Vila Moura, pavimentação da Estrada do Moinho Velho e implementação da 
toponímia na freguesia, cujo valor de adjudicação é de € 37 660,00 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta 
euros), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cabana Maior – € 35 754,00 (trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro euros) – 
beneficiação do Caminho do Cemitério, no lugar de Igreja, do Caminho da Veiga, no lugar de Vilela de 
Lages e do Caminho de Bostelinhos, com orçamento no valor de € 38 229,30 (trinta e oito mil duzentos e 
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vinte e nove euros e trinta cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------- 
- Gavieira – € 34 858,00 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e oito euros) – pavimentação 

dos caminhos do João Velho (Fases 1 e 2) e da Capela, na Bouça dos Homens (Fases I e II), 
melhoramento do Caminho da Calçada, no lugar da Peneda, e construção de muro de suporte no 
Caminho da Costa, cujo valor total de adjudicação é de € 70 058,64 (setenta mil e cinquenta e oito euros e 
sessenta e quatro cêntimos), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jolda (S. Paio) – € 35 805,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinco euros) – requalificação e 
pavimentação das ruas dos Pregais, da Algarvia, do Outeiro, da Bouça, do Carvalhoso, do Fantaninho, do 
Cemitério, do Recanto da Cruz de Pau, da Fábrica e do Xisto, com um custo total de € 55 000,00 
(cinquenta e cinco mil euros), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Miranda – € 38 768,00 (trinta e oito mil setecentos e sessenta e oito euros) – pavimentação e 
construção de muro no Caminho de Soutelinhos, pavimentação dos caminhos da Rosinha, do Eido, de 
Santo António, de Cendufe e da Travessa de Padrão e beneficiação de vários caminhos da freguesia, 
obras orçadas em € 53 500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos euros), mais IVA; ------------------------------- 

- Paçô – € 40 746,00 (quarenta mil setecentos e quarenta e seis euros) – pavimentação do 
Caminho da Cruz, Passadiço/escadaria do Assento, criação de sepulturas no Cemitério e reparação e 
manutenção da rede viária, com orçamento de € 40 497,00 (quarenta mil quatrocentos e noventa e sete 
euros), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Prozelo – 39 976,00 (trinta e nove mil novecentos e setenta e seis euros) – alargamento e 
pavimentação do caminho de Estanque à Portelinha e do caminho de acesso ao Rio Vez, conservação do 
lavadouro de Côto Molelo e arranjo do espaço envolvente, no valor total de € 45 283,00 (quarenta e cinco 
mil duzentos e oitenta e três euros), mais IVA; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Sistelo – € 36 808,00 (trinta e seis mil oitocentos e oito euros) – melhoramento do Largo de 
Porta Cova e beneficiação de caminho no lugar de Estrica, cujo valor de adjudicação é de € 38 000,00 
(trinta e oito mil euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vale – € 37 707,00 (trinta e sete mil setecentos e sete euros) – caminhos da Devesinha (3ª fase), 
da Tomada e de Fenteira, com um custo total de € 65 175,00 (sessenta e cinco mil cento e setenta e cinco 
euros), mais IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Padreiro (Salvador e Santa Cristina) – € 37 124,00 (trinta e sete mil cento e vinte e quatro 
euros) – beneficiação e pavimentação da Travessa da Fonte, do Caminho de Novelhos, da Travessa da 
Costa, do Caminho das Candeiras, do Caminho do Torrão e do Largo do Cemitério e arranjo da Fonte do 
Rei, obras orçadas em € 60 000,00 (sessenta mil euros), mais IVA; ---------------------------------------------------- 

- Távora (Santa Maria e São Vicente) – € 41 065,00 (quarenta e um mil e sessenta e cinco euros) 
– implementação do parque social multiusos de Távora (3ª fase), Caminho das Furnas, Caminho do 
Pereiro e ligação entre a estrada de Calvos e a Rua de Felgueiras, no valor total de € 60 000,00 (sessenta 
mil euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá – € 39 275,00 (trinta e nove mil duzentos e setenta e cinco 
euros) – beneficiação dos caminhos de Penelas/Carvalhos (1ª fase) e do Vale da Pereira, beneficiação dos 
cemitérios e dos fontanários da Mourinha e de Quintães, com o custo total de € 44 500,00 (quarenta e 
quatro mil e quinhentos euros), mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Madalena Alves Pereira (PS) e Presidente da Câmara. ---------------------- 
- 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 Aguiã, Cabana Maior, Gavieira, Jolda (S. Paio), Miranda, 
Paçô, Prozelo, Sistelo e Vale e Uniões de Freguesias de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), de 
Távora (Santa Maria e São Vicente) e de Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá, para apoio às obras e/ou 
fornecimentos indicados e também para financiamento dos trabalhos de limpeza e conservação 
dos caminhos vicinais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores Romão Araújo (CDU) e António Maria Sousa. ----- 
PONTO NOVE – ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E AUTO DE 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO 
DECRETO-LEI Nº 57/2019, DE 30 DE ABRIL, A CELEBRAR COM AS FREGUESIAS DE ABOIM DAS 
CHOÇAS, ÁZERE, CABANA MAIOR, CENDUFE, COUTO, GONDORIZ, JOLDA (S. PAIO), MIRANDA, 
MONTE REDONDO, OLIVEIRA, PAÇÔ, PADROSO, RIO DE MOINHOS, RIO FRIO, SENHAREI E VALE, 
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E UNIÕES DE FREGUESIAS DE ÁLVORA E LOUREDA, DE EIRAS E MEI, DE GRADE E 
CARRALCOVA, DE GUILHADESES E SANTAR, DE JOLDA (MADALENA) E RIO CABRÃO, DE 
PADREIRO (SALVADOR E SANTA CRISTINA), DE PORTELA E  EXTREMO, DE SOUTO E TABAÇÔ E 
DE VILELA, S. COSME E S. DAMIÃO E SÁ: - o Senhor Presidente da Câmara informou que as 
freguesias de Aboim das Choças, Ázere, Cabana Maior, Cendufe, Couto, Gondoriz, Jolda (S. Paio), 
Miranda, Monte Redondo, Oliveira, Paçô, Padroso, Rio de Moinhos, Rio Frio, Senharei e Vale, e as uniões 
de freguesias de Álvora e Loureda, de Eiras e Mei, de Grade e Carralcova, de Guilhadeses e Santar, de 
Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, de Padreiro (Salvador e Santa Cristina), de Portela e Extremo, de Souto e 
Tabaçô e de Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá acordaram individualmente com a Câmara Municipal a 
proposta para transferência das competências que cada uma pretende assumir e que deu origem aos 
Acordos e Autos em apreciação, que aqui se dão como reproduzidos para todos os efeitos legais e ficam 
arquivados na pasta de documentos que fazem parte da presente ata. ------------------------------------------------  

Intervieram os senhores Madalena Alves Pereira (PS), Romão Araújo (CDU), Fernando Fonseca 
(CDS/PP), António Maria Sousa e Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos acordos de 
transferência de competências e os autos de transferência de recursos entre o Município de Arcos 
de Valdevez e as freguesias de Aboim das Choças, Ázere, Cabana Maior, Cendufe, Couto, 
Gondoriz, Jolda (S. Paio), Miranda, Monte Redondo, Oliveira, Paçô, Padroso, Rio de Moinhos, Rio 
Frio, Senharei e Vale, e uniões de freguesias de Álvora e Loureda, de Eiras e Mei, de Grade e 
Carralcova, de Guilhadeses e Santar, de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, de Padreiro (Salvador e 
Santa Cristina), de Portela e Extremo, de Souto e Tabaçô e de Vilela, S. Cosme e S. Damião e Sá, 
nos termos das disposições dos artigos 2º, 5º e 6º do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril. ------------------ 

Expressaram declaração de voto os senhores Madalena Alves Pereira (PS), Rui Aguiam e 
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 
Atendendo às características do espaço, não foi permitido o acesso do público à sala onde se 

realizou esta sessão da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 3º da Lei nº 1-
A/2020, de 19 de março, na sua atual redação, de modo a assegurar o respeito pelas regras de 
distanciamento social e demais orientações da Direção Geral de Saúde em vigor. --------------------------------- 

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


