
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM  
  

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 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 cinco membros da 
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Carla Alexandra Vieira Gonçalves Rodrigues, Glória do Carmo Gomes Alves, Paulo Jorge Pinto 
Fernandes, Romão Paulo Amorim Fernandes de Araújo e Sérgio Paulo Dias Rodrigues. ------------------------  

Não estiveram presentes nesta reunião, nem justificaram a sua falta os senhores Celine Caridade 
Morais, Maria Jorge de Melo Dias Gomes e Porfírio Fernandes Dias. -------------------------------------------------- 

Os senhores Presidentes das Juntas da Freguesia de Rio de Moinhos (Luís Carlos Coelho Pinto) e  
da União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão (João Alves de Oliveira) comunicaram que 
seriam substituídos, nesta sessão, pelos respetivos Tesoureiros – Andreia Fernanda Fernandes Caldas 
Veloso e Manuel Evangelista Cerqueira Amorim. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM: 
- 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 informou que 
tinha sido convocado o Senhor Duarte Fernando Dias de Barros para ocupar a vaga decorrente do 
falecimento do Senhor Álvaro Manuel Gomes Amorim, no Grupo Municipal do CDS/PP. Referiu também 
que os senhores Sandra Maria Pereira Pires Barreira, do Grupo Municipal da CDU, Jorge Ferraz 
Gonçalves Lage e Maria Madalena Afonso Alves Pereira Pimenta Ferreira, do Grupo Municipal do PS, e 
Maria Fernanda Gil Esteves Cerqueira, do Grupo Municipal do PSD, solicitaram substituição por ausência 
temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta sessão os senhores Maria 
Jorge de Melo Dias Gomes, Germano José de Abreu Vieira, Eduardo Heitor Soares Afonso Sousa e José 
Carlos Ferreira Cerqueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lembrou 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último deu conhecimento da 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 Anselmo Silva – Anexo 1; António Maria Sousa – Anexos 2, 4, 6, 7, 11 e 

12; Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 3; João Simões (PS) – Anexos 5 e 14; Angélica Ferreira (PSD) 
– Anexo 9; Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 10; Filipe Costa (PDR); Manuel Alberto Leiras (PSD) – 
Anexo 13; Manuel Barreira; Emília Cerqueira (PSD); Germano Vieira (PS); Rui Aguiam e Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovados, por unanimidade, dois votos de pesar pelo falecimento do Senhor Mário 

Dantas Lima, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Cendufe (Anexos 1 e 2), apresentados pelo Senhor 
Presidente da referida Junta, Artur Anselmo Silva, e pelo Grupo Municipal do PS. --------------------------------- 

- Aprovados, por unanimidade, três votos de pesar pelo falecimento do Senhor Álvaro 
Manuel Gomes de Amorim, Membro desta Assembleia (Anexos 3, 4 e 5), apresentados pelo Grupo 
Municipal do CDS/PP, pelo Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Távora (Santa Maria e 
São Vicente), António Maria Sousa, e pelo Grupo Municipal do PS, tendo o primeiro sido subscrito pelos 
Grupos Municipais do PSD e do PDR e também pelo Senhor Germano Vieira (PS). ------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Irene da 
Conceição Domingues Pinheiro Rodrigues Gomes, Assistente Técnica do Serviço de Contabilidade da 
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Câmara Municipal (Anexo 6), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelos Grupos do PSD, 
do CDS/PP e do PDR e também pelo Senhor Germano Vieira (PS). --------------------------------------------------- 

- Aprovado, por maioria com a abstenção de Germano Vieira, voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Padre Joaquim da Silva Pereira, Pároco das freguesias de Jolda (S. Paio), de 
Rio Cabrão e de Jolda (Madalena), (Anexo 7), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelos 
Grupos do PSD, do CDS/PP e do PDR. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovada, por unanimidade, moção apresentada pelo Grupo Municipal do CDS/PP, que 
propõe a inclusão no Plano de Investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, da 
construção de uma linha de caminho de ferro que sirva os territórios do interior com possibilidade de 
ligação a Braga e Espanha (Anexo 10), tendo sido considerado o aditamento proposto pelo PSD de 
inclusão da ligação viária à fronteira da Madalena, da recuperação das estradas nacionais degradadas e 
do melhoramento das infraestruturas sociais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor ao Dr. Faustino Soares, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal (Anexo 11), apresentado pelo Grupo Municipal, do PS. -- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à Senhora Isabel Gonçalves, Secretária do 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. Hélder Barros e da Assembleia Municipal (Anexo 12), 
apresentado pelo Grupo Municipal, do PS. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Duarte Barros (CDS/PP). ---------------------------------------- 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

Intervieram os senhores Duarte Barros (CDS/PP) – Anexo 15, Vítor Sousa (PS) – Anexo 16, 
Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 17, Alexandra Esteves (PS), António Maria Sousa, Germano Vieira 
(PS), Rui Aguiam e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

MUNICIPAL: - o Senhor Presidente da Câmara informou que o presente projeto, que aqui se dá como 
transcrito para todos os efeitos legais e fica arquivado na pasta de documentos que fazem parte desta ata, 
pretende promover uma maior proximidade aos cidadãos, consolidando a sua participação democrática e 
o seu envolvimento à causa pública. Acrescentou que este documento tinha já sido submetido a um 
período de trinta dias de consulta pública, nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, não se tendo verificado qualquer sugestão ou contributo relativamente ao mesmo. ------------ 

Intervieram os senhores João Simões (PS) e Ivo Batista (PSD) – Anexo 18. ----------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento do 

Orçamento Participativo Municipal, 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, na sua atual redação. ----------------------------------------------- 

PONTO TRÊS – PROJETO DE REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO 
EMPREENDEDORISMO E AO EMPREGO EM ARCOS DE VALDEVEZ: - o Senhor Presidente da 
Câmara referiu que este regulamento, que aqui se dá como integralmente reproduzido para todos os 
efeitos legais e fica arquivado na pasta de documentos que fazem parte desta ata, foi também submetido 
a consulta pública, nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, tendo-se 
registado uma sugestão de inclusão dos empresários em nome individual com o regime de contabilidade 
simples, que foi considerada. Fez uma breve apresentação do documento, destacando que o mesmo visa 
promover e dinamizar a atividade empresarial, potenciando o desenvolvimento integrado do concelho. ----- 

Intervieram os senhores Alexandra Esteves (PS) – Anexo 19, Presidente da Câmara e João 
Simões (PS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento do Programa 
de Incentivo ao Empreendedorismo e ao Emprego em Arcos de Valdevez, 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, na sua atual 
redação. A proposta de alterações apresentada pelo Grupo Municipal do PS (Anexo 19) foi considerada 
como recomendação a enviar à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO – PROPOSTA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO: - o Senhor 
Presidente da Câmara salientou que esta proposta, arquivada na pasta de documentos que fazem parte 
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desta ata e considerada transcrita para todos os efeitos legais, contempla já os contributos decorrentes da 
consulta pública, efetuada nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, e 
também da apreciação técnica favorável do IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., 
de quem mereceu apenas uma sugestão de revisão dos valores de referência considerados no quadro de 
investimentos, que foi feita. Explanou sobre o conteúdo do documento, que visa a promoção de soluções 
habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e não dispõem de capacidade financeira 
para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. ------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores Vítor Sousa (PS), Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 20 e Elizabeth 
Fernandes (PSD) – Anexo 21. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Estratégia Local de 
Habitação, em conformidade com o previsto na alínea h) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor António Maria Sousa. --------------------------------------------- 
PONTO CINCO – PROPOSTA DA 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021: - o 

Senhor Presidente da Câmara referiu que a presente alteração contempla os postos de trabalho de 
assistentes operacionais cuja caraterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 24º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de 
dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções sobre este ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da primeira alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município para 2021 (dois mil e vinte e um), nos termos do disposto no 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, na 
alínea o) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e no artigo 24º da Lei nº 
75-B/2020, de 31 de dezembro. Ausentaram-se os senhores Artur Anselmo Gomes Antunes da Silva, 
Eugénio Eduardo Rodrigues Coutinho Fernandes e Fernando João Fernandes Fonseca, funcionários do 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS – ALTERAÇÃO DO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
CELEBRADO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TÁVORA (SANTA MARIA E SÃO VICENTE): - o 
Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, na sequência da atualização do valor fixado para a limpeza 
de cada quilómetro de vias municipais, esta Junta de Freguesia solicitou a alteração do valor referido no 
acordo em conformidade com a mesma, pelo que, mediante a atualização, o montante a transferir 
anualmente passará para € 17 451,20 (dezassete mil quatrocentos e cinquenta e um euros e vinte 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor António Maria Sousa. ---------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Acordo de Transferência 

de Competências celebrado com a União de Freguesias de Távora (Santa Maria e São Vicente), nos 
termos das disposições dos nºs 3 e 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, e da alínea k) 
do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------- 

PONTO SETE – ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E AUTOS 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 AGUIÃ, 
PROZELO E SOAJO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), VILA 
FONCHE E PARADA: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que os 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, resultaram do ajustado individualmente entre a Câmara 
Municipal e as freguesias de Aguiã, Prozelo e Soajo, e a União de Freguesias de Arcos de Valdevez 
(Salvador), Vila Fonche e Parada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intervieram os senhores António Maria Sousa e Fernando Fonseca (CDS/PP). -------------------------  
- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos Acordos de 

Transferência de Competências e Autos de Transferência de Recursos entre o Município de Arcos 
de Valdevez e as freguesias de Aguiã, Prozelo e Soajo, e a União de Freguesias de Arcos de 
Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, nos termos das disposições dos artigos 2º, 5º e 6º do 
Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, e da alínea k) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO OITO – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 
FREGUESIAS DE CABREIRO, CENDUFE, GONDORIZ, MONTE RENDONO, OLIVEIRA, PADROSO, 
RIO DE MOINHOS, RIO FRIO, SABADIM, SENHAREI, SISTELO E SOAJO E UNIÕES DE FREGUESIAS 
DE ARCOS DE VALDEVEZ (S. PAIO) E GIELA, DE ARCOS DE VALDEVEZ (SALVADOR), VILA 
FONCHE E PARADA, DE EIRAS E MEI, DE GRADE E CARRALCOVA, DE GUILHADESES E SANTAR, 
DE JOLDA (MADALENA) E RIO CABRÃO E DE PORTELA E EXTREMO: - 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 e/ou fornecimentos indicados e 
também para financiamento dos trabalhos de limpeza e conservação dos caminhos vicinais: ------------------- 

- Cabreiro – € 33 537,00 (trinta e três mil quinhentos e trinta e sete euros) – beneficiação e 
pavimentação de vários caminhos na freguesia, cujo valor de adjudicação é de € 43 024,50 (quarenta e 
três mil e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), mais IVA; --------------------------------------------------------- 

- Cendufe – € 34 545,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco euros) – alargamento 
do Caminho das Cachadinhas, com orçamento no valor de € 40 950,00 (quarenta mil novecentos e 
cinquenta  euros), mais IVA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gondoriz – € 42 893,00 (quarenta e dois mil oitocentos e noventa e três euros) – retificação do 
Caminho da Boia, retificação e pavimentação do Caminho de Manguitelas – V. Mouro, retificação do 
Caminho de Porto Sá – V. Mouro, pavimentação do Caminho das Torgueiras – Ferreiros, abertura e 
pavimentação do Caminho do Côto – Vila Boa, abertura do caminho de ligação entre Gandras e Mondão, 
pavimentação do caminho de acesso à Capela de S. Bento – V. Mouro, cujo valor total de adjudicação é 
de € 81 450,00 (oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta euros), mais IVA; ---------------------------------------- 

- Monte Redondo – € 35 167,00 (trinta e cinco mil cento e sessenta e sete euros) – pavimentação 
dos caminhos do Côto e dos Córguinhos, com um custo total de € 56 325,00 (cinquenta e seis mil 
trezentos e vinte e cinco euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Oliveira – € 34 548,00 (trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito euros) – intervenção nos 
caminhos do Outeiro, de Travassos e de Roem, obras orçadas em € 42 320,00 (quarenta e dois mil 
trezentos e vinte euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Padroso – € 34 257,00 (trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e sete euros) – lavagem e 
impermeabilização do telhado e pinturas exteriores e interiores da Sede da Junta; beneficiação dos 
caminhos de Covela, Carvalhos e Lamosas; abertura, drenagem e alargamento de diversos caminhos 
vicinais; realização de estudo para implementação de miradouro e processo de toponímia da freguesia, 
num valor total de adjudicação de € 41 500,00 (quarenta e um mil e quinhentos euros), mais IVA; ------------ 

- Rio de Moinhos – € 36 069,00 (trinta e seis mil e sessenta e nove euros) – beneficiação e 
pavimentação dos caminhos de Chedas, do Marquês, da Travessa de Chedas, da Capela da Senhora dos 
Remédios e do Baldio (2ª fase); reparação da pavimentação de vários caminhos no lugar de Vinha Nova e 
construção de muro de suporte de caminho agrícola no lugar de Aldeia, no valor total de € 40 595,55 
(quarenta mil quinhentos e noventa e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), mais IVA; --------------------- 

- Rio Frio – € 42 893,00 (quarenta e dois mil oitocentos e noventa e três euros) – beneficiação dos 
caminhos da Fonte Branca, do Pesos, do Fojo, das Alminhas de Gondião e da Eira, cujo valor de 
adjudicação é de € 38 468,75 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco 
cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Sabadim – € 37 579,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e nove euros) – beneficiação dos 
caminhos da Bouça, de Porto Rio e da Arroteia, no valor total de € 39 874,00 (trinta e nove mil oitocentos e 
setenta e quatro euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Senharei – € 34 512,00 (trinta e quatro mil quinhentos e doze euros) – embelezamento da Praia 
Fluvial e do Miradouro, arranjo da Fonte da Sapateira, arranjo do pavimento exterior da Sede da Junta e 
pavimentação do Recanto entre as Eiras, com orçamento de € 41 958,58 (quarenta e um mil novecentos e 
cinquenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), mais IVA; ----------------------------------------------------------- 

- Sistelo – € 67 933,00 (sessenta e sete mil novecentos e trinta e três euros) – valor a cargo da 
Junta de Freguesia no âmbito da candidatura PDR2020, Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias - 
Reabilitação do Património Local e Ambiental da Paisagem Cultural de Sistelo, cujo valor ascende a € 184 
745,22 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos); ------------ 

- Soajo – € 51 257,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e sete euros) – beneficiação dos 
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caminhos da Colderreia - Bairros, do Requeijal – Murço, da Poça de Lages, do Teso e da Várzea e 
também do Largo da Touça – Bairros e do Largo das Pereiras – Lage, obras orçadas em € 50 700,00 
(cinquenta mil e setecentos euros), mais IVA; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela – € 37 960,00 (trinta e sete mil novecentos e sessenta 
euros) – reabilitação do edifício da antiga Junta de Freguesia de Giela, com orçamento de € 49 719,00 
(quarenta e nove mil setecentos e dezanove euros), mais IVA; ----------------------------------------------------------- 

- Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada – € 39 681,00 (trinta e nove mil  
seiscentos e oitenta e um euros) – construção de muros em betão e pavimentação da Travessa das 
Alminhas – Parada, canalização de águas pluviais na Rua da Igreja e Travessa do Souto – Parada, 
requalificação  do Largo da  Calçada  –  Arcos (Salvador),  reparação de valetas na Rua do Côto – Parada,  
reparação de pavimentos e valetas em diversos caminhos, trabalhos de manutenção do espaço do Monte 
do Castelo, reparação de valetas e canalização de águas pluviais na Rua de Soalheiras, alargamento do 
Caminho do Padre da Junqueira e realização da APP da freguesia, com um custo total de € 38 049,50 
(trinta e oito mil e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos), mais IVA; -------------------------- 

- Eiras e Mei – € 36 229,00 (trinta e seis mil duzentos e vinte e nove euros) – alargamento do 
Cemitério Paroquial de Eiras – 2ª fase, com orçamento de € 60 000,00 (sessenta mil euros), mais IVA; ----- 

- Grade e Carralcova – € 37 914,00 (trinta e sete mil novecentos e catorze euros) – beneficiação 
do Caminho da Cheda, em Cortes – Carralcova, repavimentação da Calçada da Barreira e pavimentação 
do Largo das Cortinhas – Vilela de Grade, alargamento e conservação de caminhos e construção de 
muros, limpeza e conservação de caminhos agrícolas e florestais, com um custo total de € 42 000,00 
(quarenta e dois mil euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Guilhadeses e Santar – € 38 606,00 (trinta e oito mil e seiscentos e seis euros) – pavimentação 
do Caminho do Hospital – Valverde, construção de muros de suporte em Fontão Côvo e no Caminho do 
Outeiro, retificação do Caminho dos Moinhos (Santar) e placas toponímicas, no valor total de € 39 500,00 
(trinta e nove mil e quinhentos euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Jolda (Madalena) e Rio Cabrão – € 37 622,00 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois euros) 
– beneficiação do Caminho Velho e do Recanto de Penelas, em Jolda (Madalena), beneficiação do 
Caminho do Pegado, no lugar do Côto, em Rio Cabrão, construção de suportes para contentores do lixo e 
colocação de barra metálica no parque do Cemitério de Rio Cabrão, com custo total de € 41 000,00 
(quarenta e um mil euros), mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Portela e Extremo – € 35 942,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta e dois euros) – 
pavimentação de caminho no lugar de Mourisca e do Caminho de Frades, construção de muro de suporte 
no Caminho de Castanheiro (Extremo) e beneficiação de diversos caminhos na União de Freguesias, com 
orçamento de € 40 305,96 (quarenta mil trezentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos), mais IVA; ----- 

Intervieram os senhores Vítor Sousa (PS), Duarte Barros (CDS/PP), António Maria Sousa e Rui 
Aguiam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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, Cendufe, Gondoriz, Monte Redondo, Oliveira, 
Padroso, Rio de Moinhos, Rio Frio, Sabadim, Senharei, Sistelo e Soajo e uniões de freguesias de 
Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela, de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, de 
Eiras e Mei, de Grade e Carralcova, de Guilhadeses e Santar, de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão e de 
Portela e Extremo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO NOVE – PROPOSTA DE APRECIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
ARCOS DE VALDEVEZ NA ADAM, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - o Senhor 
João Simões apresentou a proposta, tecendo algumas considerações e apresentando várias questões 
relativas ao funcionamento e à administração da Águas do Alto Minho – Anexo 22. ------------------------------- 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 23, Emília Cerqueira (PSD), 
António Maria Sousa, Rui Aguiam, Presidente da Câmara e João Simões. ------------------------------------------- 

PONTO DEZ – EVOCAÇÃO DOS 45 ANOS DO 25 DE ABRIL DE 1974, PROPOSTA PELO 
GRUPO MUNICIPAL DO PS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram a evocação dos seus grupos os senhores João Simões – Anexo 24, Helena Correia 
(PSD) – Anexo 25 e Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 26.----------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO EM MINUTA: - o Senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata desta 
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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. --------------------------------------- 










































































