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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM 
 Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. ------------------------------------------- 
 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 dois membros da Assembleia Municipal.  

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores 
Carla Alexandra Vieira Gonçalves Rodrigues, Elsa Cristiana da Silva Rocha, Filipe Leite da Costa, Glória 
do Carmo Gomes Alves, Maria Madalena Afonso Alves Pereira Pimenta Ferreira e José Carlos Ferreira 
Cerqueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes nesta reunião, nem justificaram a sua falta os senhores Celine Caridade 
Morais, David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, Joaquim José Luís Marques Campos, Nelson Almeida 
Fernandes e Porfírio Fernandes Dias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Jolda Madalena e Rio Cabrão 
comunicou que seria substituído nesta sessão pelo Senhor Manuel Evangelista Cerqueira Amorim 
(Tesoureiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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 os 
senhores Rui Manuel Fernandes de Amorim e Tânia Machado Pereira, do Grupo Municipal do PSD, e 
Jorge Ferraz Gonçalves Lage e João Carlos Braga Simões, do Grupo Municipal do PS, solicitaram 
substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido convocados para os substituir nesta 
sessão os senhores José Carlos Ferreira Cerqueira, Maria José Martins da Silva Fernandes, Germano 
José de Abreu Vieira e Eduardo Heitor Soares Afonso Sousa. ----------------------------------------------------------- 

Referiu também que a Senhora Maria Jorge de Melo Dias Gomes, convocada para substituição na 
sessão de 30 de abril, não compareceu nem justificou a sua falta, pelo que, em conformidade com o 
disposto nos nºs 5 e 6 do artigo 62º do Regimento, bem como no artigo 76º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, foi considerada a sua renúncia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou sobre a correspondência recebida desde a última sessão, da qual destacou o ofício da 
Câmara Municipal dando conhecimento da alteração, por adaptação, do Plano Diretor Municipal, relativa à 
transposição para o seu Regulamento das normas dos Planos Especiais de Ordenamento do Parque 
Nacional Peneda Gerês (POPNPG) e das Albufeiras de Touvedo e do Alto Lindoso (POATAL), cuja 
documentação foi colocada no site do Município, em conjunto com os assuntos da Ordem do Dia desta 
sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último declarou que todo o expediente ficava à disposição de quem pretendesse consultá-lo. -- 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 1; Elizabeth Fernandes (PSD) – 
Anexo 2; Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 3; Sandra Barreira (CDU); Manuel Alberto Leiras (PSD) – 
Anexo 4; António Maria Sousa – Anexos 5, 6, 7, 8, 9 e 10; Fernanda Cerqueira (PSD) – Anexo 11; 
Germano Vieira (PS) – Anexo 12; Rui Aguiam – Anexo 13; Susana Amorim; Duarte Barros (CDS/PP) e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovados, por unanimidade, três votos de louvor ao Meritíssimo Juiz Conselheiro 

Henrique Luís de Brito Araújo (Anexos 2, 6 e 12), pela sua eleição como Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, apresentados pelos Grupos Municipais do PSD e do PS e pelo Senhor Germano 
Vieira, tendo o primeiro sido subscrito pelo Grupo Municipal do CDS/PP. --------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à Banda da Sociedade Musical Arcuense 
(Anexo 5), pela sua elevada qualidade, apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelo Grupo 
Municipal do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Duarte Barros (CDS/PP). ---------------------------------------- 
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- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à Senhora Deolinda Dantas (Anexo 7), técnica 
de informática a exercer funções de secretariado no Gabinete de Apoio à Presidência, apresentado pelo 
Grupo Municipal do PS e subscrito pelos Grupos Municipais do CDS/PP e do PSD e pelo Senhor Germano 
Vieira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação pela convocação da futebolista Érica 
Ventura para a seleção feminina sub-19 (Anexo 8), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito 
pelo Grupo Municipal do PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de congratulação pela convocação da futebolista Bruna 
Ramos para a seleção feminina sub-16 (Anexo 9), apresentado pelo Grupo Municipal do PS. --------------- 

- Aprovada, por unanimidade, moção relativa ao “Apoio aos Cuidadores Informais 
Arcuenses” (Anexo 10), apresentada pelo Grupo Municipal do PS. ---------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Romão Araújo (CDU). -------------------------------------------- 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

Intervieram os senhores António Maria Sousa, Sandra Barreira (CDU), Vítor Sousa (PS) – Anexo 
14, Duarte Barros (CDS/PP) – Anexo 15, Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 16, Germano Vieira (PS) e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2020: - o Senhor 

Presidente da Câmara informou que os documentos de prestação de contas relativos ao ano de dois mil e 
vinte foram elaborados nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para Administrações 
Públicas (SNC-AP) e do Anexo à Resolução do Tribunal de Contas nº 4/2001, no uso da competência 
prevista na alínea i) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, os quais se 
encontram integralmente elaborados, devidamente arquivados, dando-se como aqui integralmente 
reproduzidos para todo os efeitos legais, sendo acompanhados do relatório e parecer e da certificação 
legal das contas, efetuados pelo Revisor Oficial de Contas C.& R. Ribas Pacheco, nos termos do artigo 
77º, nº 2 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que o saldo da gerência anterior era de € 2 358 061,80 (dois milhões trezentos e cinquenta 
e oito mil e sessenta e um euros e oitenta cêntimos), sendo € 975 526,24 (novecentos e setenta e cinco 
mil quinhentos e vinte e seis euros e vinte e quatro cêntimos) de execução orçamental, e € 1 382 535,56 
(um milhão trezentos e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos) de 
operações de tesouraria; que as receitas orçamentais foram de € 25 127 722,15 (vinte e cinco milhões 
cento e vinte e sete mil setecentos e vinte e dois euros e quinze cêntimos), sendo € 19 083 648,85 
(dezanove milhões e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos) de 
correntes, € 6 044 073,30 (seis milhões e quarenta e quatro mil e setenta e três euros e trinta cêntimos), 
de capital; e entradas de operações de tesouraria € 427 344,44 (quatrocentos e vinte e sete mil trezentos 
e quarenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

Que as despesas orçamentais foram de € 25 793 192,63 (vinte e cinco milhões setecentos e 
noventa e três mil cento e noventa e dois euros e sessenta e três cêntimos), sendo € 13 988 277,60 (treze 
milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos) de 
correntes, e € 11 804 915,03 (onze milhões oitocentos e quatro mil novecentos e quinze euros e três 
cêntimos) de capital, efetuando-se ainda pagamentos por operações de tesouraria de € 260 480,58 
(duzentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta euros e cinquenta e oito cêntimos).------------------------------- 

Que transitou para a gerência seguinte um saldo de € 1 859 455,18 (um milhão oitocentos e 
cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e dezoito cêntimos), sendo € 310 055,76 
(trezentos e dez mil e cinquenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos) de execução orçamental e € 
1 549 399,42 (um milhão quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e noventa e nove euros e quarenta e 
dois cêntimos) de operações de tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Que o Resultado Líquido do Exercício negativo do ano ascendeu a €-1 609 441,34 (-um milhão 
seiscentos e nove mil quatrocentos e quarenta e um euros e trinta e quatro cêntimos). --------------------------- 



 3

Intervieram os senhores Romão Araújo (CDU); Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 17; Elizabeth 
Fernandes (PSD) – Anexo 18; Alexandra Esteves (PS) – Anexo 19; Rui Aguiam – Anexo 20; Vítor Sousa 
(PS) e Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Romão Araújo interpelou a Mesa por ter permitido a intervenção do Senhor Rui Aguiam 
relativa à Associação Folia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com sete votos contra – Duarte Barros, Fernando 
Fonseca, Céu Rodrigues, Alexandra Esteves, Eduardo Sousa, Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa – e 
duas abstenções – Romão Araújo e Sandra Barreira – apreciar favoravelmente os Documentos de 
Prestação de Contas relativos à Gerência de dois mil e vinte, incluindo a proposta de aplicação de 
resultados, sendo o Resultado Líquido do Exercício negativo no valor de €-1 609 441,34 (-um 
milhão seiscentos e nove mil quatrocentos e quarenta e um euros e trinta e quatro cêntimos), a 
transferir para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o disposto no nº 1 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS RELATIVAS 
AO EXERCÍCIO DE 2020: - o Senhor Presidente da Câmara informou que o Município, por força do 
disposto no artigo 75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o 
regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), apresenta contas 
consolidadas com as entidades detidas ou participadas, relativas ao exercício de dois mil e vinte, que aqui 
se dão como integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais. Acrescentou 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. ------------------ 

Não houve intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com seis votos contra – Duarte Barros, Fernando 

Fonseca, Alexandra Esteves, Eduardo Sousa, Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa – e uma abstenção – 
Romão Araújo – apreciar favoravelmente os Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 
relativas ao exercício de dois mil e vinte, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto a Senhora Alexandra Esteves (PS). --------------------------------------- 
PONTO QUATRO – PROPOSTA DA 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA PARA O 

ANO DE 2021: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que esta proposta, com um valor global de € 
310 055,00 (trezentos e dez mil e cinquenta e cinco euros) e que aqui se dá como integralmente 
reproduzida para todos os efeitos legais, foi elaborada nos termos da NCP 26 do SNC-AP com o ponto 
8.3.1 do POCAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A Assembleia deliberou, por maioria com quatro votos contra – Alexandra Esteves, Eduardo 

Sousa, Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa – e duas abstenções – Duarte Barros e Fernando Fonseca – 
aprovar a proposta remetida pelo executivo, relativa à primeira alteração orçamental modificativa 
para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO | PF 649/21 - CONTRATO DE 
LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING) PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS NOVAS LIGEIRAS DE 
PASSAGEIROS 100% ELÉTRICAS: - o Senhor Presidente da Câmara informou que, na sequência da 
aprovação da candidatura do Município à 3ª fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na 
Administração Pública - Fundo Ambiental, e do procedimento PF 640/21, para a seleção de preço para 
aquisição de duas viaturas novas ligeiras de passageiros cem por cento elétricas em regime de Leasing, 
se torna necessária a autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de compromissos 
plurianuais, nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 
na sua atual redação, tendo em conta o prazo de execução do contrato, que não cabe na autorização 
prévia genérica concedida a vinte e sete de novembro de dois mil e vinte. -------------------------------------------- 

Interveio o senhor Vítor Sousa (PS) – Anexo 21. ----------------------------------------------------------------- 
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- A Assembleia deliberou, por unanimidade, e em conformidade com o disposto na alínea c) do 
nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, conceder autorização prévia 
para assunção de compromissos plurianuais com a aquisição de duas viaturas novas, ligeiras de 
passageiros cem por cento elétricas, por Contrato de Locação Financeira (Leasing). ---------------------  

PONTO SEIS – PROPOSTA DE 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, face aos efeitos económico-financeiros decorrentes da 
situação de pandemia COVID-19, se propunha a prorrogação da isenção temporária das taxas de 
ocupação dos espaços na feira quinzenal e no terrado do Mercado Municipal para o período de um de 
julho a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------ 

Interveio o senhor Vítor Sousa (PS) – Anexo 22. ----------------------------------------------------------------- 
- 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 julho a trinta e um de 
dezembro 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 SETE – PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO A CELEBRAR COM AS 
FREGUESIAS DE ABOIM DAS CHOÇAS, ÁZERE E COUTO E UNIÕES DE FREGUESIAS DE ÁLVORA 
E LOUREDA E DE SOUTO E TABAÇÔ: - 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 freguesias e uniões de 
freguesias abaixo referidas, para apoio às obras e/ou fornecimentos elencados e também para 
financiamento dos trabalhos de limpeza e conservação dos caminhos vicinais: ------------------------------------- 

- Aboim das Choças – € 33 601,00 (trinta e três mil seiscentos e um euros) – construção de Eco-
Parque (1ª fase), cujo valor de adjudicação é de € 43 892,66 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e 
dois euros e sessenta e seis cêntimos), mais IVA; --------------------------------------------------------------------------- 

- Ázere – € 33 558,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta e oito euros) – alargamento e 
pavimentação do Caminho de Figueiredo de Cima, com orçamento no valor de € 42 000,00 (quarenta e 
dois mil euros), mais IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Couto – € 39 457,00 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros) – requalificação do 
edifício da Sede da Junta de Freguesia (2ª fase) e pavimentação da Travessa da Tomada e do Caminho 
do Cubanco (2ª fase), cujo valor total de adjudicação é de € 44 000,00 (quarenta e quatro mil euros), mais 
IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Álvora e Loureda – € 36 831,00 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e um euros) – beneficiação 
da rua de acesso à Igreja Paroquial de Álvora, com orçamento de € 38 000,00 (trinta e oito mil euros), 
mais IVA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Souto e Tabaçô – € 39 384,00 (trinta e nove mil trezentos e oitenta e quatro euros) – ampliação 
do Cemitério de Souto, substituição do telhado do edifício da ex-escola primária de Souto e conservação 
de diversas vias públicas em Tabaçô, obras orçadas em € 84 266,17 (oitenta e quatro mil duzentos e 
sessenta e seis euros e dezassete cêntimos), mais IVA; ------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores António Maria Sousa, Duarte Barros (CDS/PP), Romão Araújo (CDU) e 
Vítor Sousa (PS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 Aboim das Choças, Ázere e Couto e uniões de 
freguesias de Álvora e Loureda e de Souto e Tabaçô. ------------------------------------------------------------------ 

PONTO OITO – PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 2021-
2024: - o Senhor Presidente da Câmara informou que o presente Plano, enquadrado na Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 «Portugal + Igual», aprovada pelo XXI 
Governo Constitucional a 8 de março de 2018, e publicada em Diário da República (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio), foi baseado num estudo de diagnóstico, que teve 
como principais objetivos, a nível interno, identificar práticas e culturas de (des)igualdade no contexto 
organizacional e conhecer os valores e a perceção dos colaboradores/as da autarquia em matéria de 
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Igualdade e não Discriminação e, a nível externo, conhecer as práticas, valores e perceções de 
(des)igualdade da população e instituições arcuenses. --------------------------------------------------------------------- 

Referiu também que este Plano visa a promoção da igualdade entre mulheres e homens, a 
prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica e o combate à 
discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais, 
estando a sua implementação em consonância com a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece 
o Regime Jurídico das Autarquias Locais, cujo Artigo 33º, nº 1, alínea q) refere que compete à Câmara 
Municipal “assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 
designadamente, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade.” -------------------------------------- 

Terminou salientando que o PMIND 2021/2024 foi objeto de consulta pública, por um período de 
trinta dias, o qual terminou a vinte e um de maio de dois mil e vinte e um, não tendo daí resultado qualquer 
contributo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram as senhoras Helena Silva (PSD) – Anexo 23, Sandrina Gonçalves (PS) – Anexo 24 e 
Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 25, bem como o Senhor Romão Araújo (CDU). -------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal para a Igualdade e 
Não Discriminação 2021-2024, 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. --------------------------------------------------- 

PONTO NOVE – PROPOSTA DE APRECIAÇÃO E PRONÚNCIA SOBRE O TURISMO, O SEU 
PRESENTE E FUTURO EM ARCOS DE VALDEVEZ, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO 
PS: - o Senhor Vítor Sousa apresentou a proposta – Anexo 26, que comporta várias questões 
relacionadas com o desenvolvimento do turismo no concelho de Arcos de Valdevez, bem como algumas 
medidas concretas que gostaria que fossem votadas enquanto recomendações à atuação do executivo 
municipal, que aqui se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“1 - Que o Presidente da Câmara Municipal informe esta Assembleia da composição do Conselho 
Municipal de Turismo, da sua agenda de reunião e ordem de trabalhos, sendo que doravante deverá ser 
incluído na composição deste órgão, pelo menos, um elemento desta assembleia, o qual deverá à mesma 
prestar contas da sua representação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Que se inicie o procedimento alargado e participado da elaboração de um plano municipal de 
turismo, instrumento de orientação e regulação desta actividade económica actualmente de extrema 
relevância no concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Dado estarmos em plena revisão do Plano Diretor Municipal, que sejam integradas no mesmo 
diretrizes claras dos locais de interesse turístico onde a colocação de infraestruturas de visitação e 
usufruto da natureza sejam sinónimo de poder de atração e de captação turística; --------------------------------- 

4 - Que a Câmara municipal desenvolva esforços e estabeleça o diálogo com as entidades 
escolares existentes no concelho de forma a poderem ser implementados, num menor prazo possível, 
cursos de formação profissional centrados também nas reais necessidades do setor; ----------------------------- 

5 - Que o Sr. Presidente da Câmara, actual Presidente da Comissão de Cogestão do Parque 
Nacional da Peneda Gerês, desenvolva esforços junto do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, IP, no 
sentido de impulsionar a marca natural.pt, nas regiões do Parque Nacional; ----------------------------------------- 

6 - Que se promova a constituição do Fórum Permanente do Turismo Sustentável nas regiões do 
Parque Nacional, abrindo caminho para a segunda fase da CETS e a certificação de empresários com a 
carta europeia de turismo sustentável; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - Que sejam implementadas ferramentas de contabilização de fluxos de pessoas nos vários 
troços da Ecovia do Vez, de forma a se poder monitorizar o real impacto da pressão humana nesses 
ecossistemas ribeirinhos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Duarte Barros (CDS/PP) – Anexo 27, Romão Araújo (CDU), Luís 
Machado (PSD) – Anexo 28 e Vítor Sousa (PS). ----------------------------------------------------------------------------- 

- Considerando o facto de que a proposta global apresentada pelo Grupo Municipal do PS 
deveria ter sido enviada a todos os membros da Assembleia em conjunto com os demais documentos da 
Ordem de Trabalhos, de forma a promover uma apreciação mais esclarecida e participada, este assunto, 
com a concordância do proponente, transita para a próxima sessão. ------------------------------------------------ 

  PONTO DEZ – MOÇÃO  RELATIVA  ÀS  CONCESSÕES  DA  EXPLORAÇÃO  DE  REDES  
MUNICIPAIS  DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO, APRESENTADA PELO 
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GRUPO MUNICIPAL DA CDU: - o Senhor Romão Araújo apresentou a moção, propondo deliberação da 
Assembleia relativamente aos seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------------------- 

“1. Reclamar a urgente concretização do processo de concurso que se arrasta há quase cinco 
anos com eventuais prejuízos para os municípios; --------------------------------------------------------------------------- 

2. Reafirmar que a natureza do serviço e da sua universalidade em condições de igualdade em 
todo o território nacional - as redes municipais de distribuição em BT estão muito interligadas e integram a 
rede nacional de distribuição de electricidade (RND) e com a própria rede nacional de transporte (RNT), 
ambas unitárias, e o elevado grau de regulação tarifária existente - reforçam a vantagem de que o 
concurso decorra para uma única região coincidente com o território continental português; -------------------- 

3. Exigir as necessárias alterações na lei visando ganhos - favoráveis aos municípios – de 
equilíbrio económico e financeiro da concessão de forma a que as rendas anuais devidas pelas 
concessões não possam, em nenhum caso, ser inferiores à soma das faturações endossadas anualmente 
a cada município pela electricidade utilizada na iluminação pública e na mobilidade eléctrica municipal. ----- 

4. Fixar, como mínimo da renda adicional anual oferecida em concurso, um valor equivalente a 
20% do valor da renda anual contabilizada em 2019, ou, no caso deste ser igual ou superior, a 20% do 
valor facturado pela iluminação pública; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Exigir que nas peças de concurso, a iluminação pública deverá fazer parte integrante da 
concessão e elemento importante para avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho da 
concessionária, criando metodologias claras de incentivo e de penalização perante eventuais faltas de 
atendimento às necessidades objectivas sentidas nos territórios, apreciação em que os concedentes 
devem ter a palavra decisiva, desde que fundamentada através de critérios definidos à partida; --------------- 

6. Assegurar a inclusão nas peças de concurso mecanismos, de formas de acompanhamento que 
permitam aos municípios enquanto concessionários terem uma intervenção regular junto do concedente 
no sentido de assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos e no sentido de garantir uma 
adequada e pronta troca de informações sobre o funcionamento da rede e a sua evolução; --------------------- 

7. Garantir a introdução das necessárias alterações legais de modo a obviar que a forma de 
celebração dos contratos de concessão, venha a ter consequências do ponto de vista do cálculo do limite 
da dívida local, em função das novas regras definidas legalmente.” ---------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Angélica Ferreira (PSD) – Anexo 29, Fernando Fonseca (CDS/PP) – 
Anexo 30, Vítor Sousa (PS) – Anexo 31, Germano Vieira (PS) e Presidente da Câmara. ------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria, com dois votos a favor – Romão Araújo e António 
Maria Sousa – e três abstenções – Duarte Barros, Fernando Fonseca e Céu Rodrigues – rejeitar a 
moção relativa às concessões da exploração de redes municipais de distribuição em baixa tensão, 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Deliberou também, por maioria, com sete votos contra – Romão Araújo, Alexandra Esteves, 
Eduardo Sousa, Sandrina Parga, Vítor Sousa, Pedro Alves e António Maria Sousa – aprovar a proposta 
sobre o mesmo assunto apresentada pelo Grupo Municipal do PSD (Anexo 29).  -------------------------------- 

PONTO ONZE – MOÇÃO “EM DEFESA DE UM SERVIÇO DE ÁGUA PÚBLICA ACESSÍVEL A 
TODOS OS ARCUENSES”, APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE TÁVORA (STA. MARIA E S. VICENTE), ANTÓNIO MARIA ARAÚJO SOUSA: - o 
Senhor António Maria Sousa apresentou a moção, que propõe “…A revogação do contrato estabelecido 
com a ADAM e, consequentemente, a reversão da concessão do serviço de abastecimento de água, que 
deverá voltar a ser gerido pelo município.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 32, Romão Araújo (CDU), Emília 
Cerqueira (PSD) – Anexo 33, Manuel Barreira, Rui Aguiam, António Maria Sousa e Presidente da Câmara.   

- A Assembleia deliberou, por maioria, com quatro votos a favor – Romão Araújo, Duarte 
Barros, Pedro Alves e António Maria Sousa – e quatro abstenções – Alexandra Esteves, Eduardo Sousa, 
Sandrina Gonçalves e Vítor Sousa – rejeitar, a moção “Em defesa de um serviço de água pública 
acessível a todos os Arcuenses”, apresentada pelo Senhor Presidente da Junta da União de Freguesias 
de Távora (Sta. Maria e S. Vicente) – António Maria Araújo Sousa. ----------------------------------------------------- 

- Deliberou também, por maioria, com oito votos contra – Romão Araújo, Duarte Barros, 
Alexandra Esteves, Eduardo Sousa, Sandrina Gonçalves, Vítor Sousa, Pedro Alves e António Maria Sousa 
– aprovar a moção “Água pública de acesso universal” apresentada pelo Grupo Municipal do PSD 
(Anexo 33). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa, Romão Araújo (CDU), Vítor 
Sousa (PS) – Anexo 34 e Duarte Barros (PS). -------------------------------------------------------------------------------- 

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 
Intervieram os senhores -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rui Alves – alertou para a grande falta de conhecimento ao nível da gestão da ADAM e para a 

necessidade de melhorar a mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Pires – sugeriu a realização de estudo do impacto que teve sobre os munícipes a transição 

do serviço de distribuição de água para a ADAM, reclamou dos valores que lhe têm sido faturados e 
salientou que alguns novos candidatos às câmaras dizem que irão reverter os contratos. ------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 
e, quando eram vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, encerrou os trabalhos desta sessão, dos 
quais, para constar, se lavrou a presente minuta que, depois de lida e aprovada, por unanimidade, no final 
da mesma reunião, vai ser assinada pelo senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, 
que a lavrei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


