
 
 

 

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

PRAÇA DO MUNICÍPIO |  4920- 284 VILA NOVA DE CERVEIRA  | ℡ 251 708 020 - �251 708 022  |�Assembleia.municipal@cm-vncerveira.pt 
Pág. 1/5 

 

ATA N.º4 DE 2013 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária, 

com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Período de “antes da ordem do dia”; ---------------------------------------------------------------------- 

2. Outros assuntos de interesse municipal. ------------------------------------------------------ 

Efectuada a chamada, às 21h20 verificou-se a existência de Quórum com a presença de 17 membros da 

Assembleia e a ausência dos senhores deputados, Anabela Lages de Oliveira Quintas, Ana Rosa 

Alves de Barros, Júlio Vilas Boas da Costa, Joaquim Aniceto Bernardes Martins Lara Presidente da 

Junta de Freguesia de Campos, José Miguel Rodrigues Pereira Presidente da Junta de Freguesia de 

Candemil, Fernando António da Cunha Alves Presidente da Junta de Freguesia de Cornes, Rui 

Manuel de Sousa Esteves Presidente da Junta de Freguesia de Covas, Paulo Jorge Martins Pereira 

Presidente da Junta de Freguesia de Gondar, Nuno André Costa Martins da Silva Presidente da Junta 

de Freguesia de Gondarém, João Manuel de Sousa Araújo Presidente da Junta de Freguesia de 

Lovelhe, António João Fernandes Gomes Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido,  Fernando 

Batista da Rocha Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira, José Gonçalves da Silva Presidente 

da Junta de Freguesia de Sapardos e Diamantino Manuel Coelho do Vale Costa Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Cerveira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram consideradas injustificadas as faltas à Sessão de 28 de Junho de 2013 dos Srs. Deputados 

Fernando José Rodrigues Pires Venade, Paulo Jorge Martins Pereira (Presidente da Junta de 

Freguesia de Gondar), Joaquim Teixeira e Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Loivo), António 

João Fernandes Gomes (Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido) e José Gonçalves da Silva 

(Presidente da Junta de Freguesia de Sapardos) por não terem apresentado qualquer tipo de justificação 

válida, dentro do prazo estabelecido por Lei. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, fez-se representar pelo Vereador Fernando Matias, tendo ainda assistido à sessão 

os senhores Vereadores Fernando Nogueira e Aristides Martins. ------------------------------------------------------ 

Passou-se de imediato à discussão e votação dos assuntos da ordem de trabalhos. ----------------------------- 

PONTO UM da ordem de trabalhos: “período de Antes da Ordem do Dia”---------------------------------------- 

---------- a) Leitura e aprovação das actas anteriores, leitura resumida de expediente, e prestação 

de informações e esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Foi submetida à apreciação a Ata da Sessão de 28 de Junho de 2013, tendo-se registado o pedido de 

intervenção do deputado Sr. João Caldas, informando que se tinha abstido no Ponto Sete da ordem de 

trabalhos “Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) – Fixação da Taxa para o ano de 2014”, pois 

considera que a proposta de fixação do IMI apresentada deveria ter em linha de conta um 

desagravamento fiscal às freguesias mais periféricas do centro urbano, solicitando assim a rectificação na 

Ata (página 10/11).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetido à votação a aceitação desta alteração à ata, foi o mesmo aceite por maioria com quatro 

abstenções dos deputados Manuela Ferreira, Manuel Soares, Fernando Venade e Joaquim Teixeira 

(Presidente da Junta de Freguesia de Loivo).  ------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a aprovação da Ata da Sessão de 28 de Junho de 2013, foi a mesma aprovada por 

maioria com quatro abstenções dos deputados Manuela Ferreira, Manuel Soares, Fernando Venade e 

Joaquim Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Loivo) por não terem estado presentes na 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi distribuída a listagem da correspondência recebida e expedida (Anexo 1), que ficou à disposição, 

para consulta dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi lida a carta recebida hoje, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, comunicando a sua ausência a 

esta Sessão da Assembleia Municipal (Anexo 2). -------------------------------------------------------------------------- 

Foi colocada à disposição da Assembleia, a “Informação Municipal da dívida a fornecedores e 

empreiteiros no montante de 1.268.724,08 €” e “Resumo Diário da Tesouraria nº 195 datado de 30-

09-2013 (Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente a estes assuntos, nenhum Deputado se inscreveu para usar da palavra. ------------------------ 

---------- b) Votos de Louvor, Congratulações, Saudações e Votos de Pesar.----------------------------------- 

- Roleira Marinho – através da leitura do documento em anexo (Anexo 4), proferiu um sentido Voto de 

Pesar com guarda de um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Anselmo Joaquim de Melo, que foi 

Presidente da Junta de Freguesia de Candemil, e nessa qualidade, foi ilustre membro desta Assembleia. 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão do Voto de Pesar, que foi admitido por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- c) Intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal.------------------- 

Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os senhores Deputados:------------------------------------- 

- Pedro Soares – Proferiu uma intervenção de carácter político, felicitando os vencedores das eleições 

registadas no dia anterior, referindo ainda que custa mais saber ganhar do que saber perder. Deixou 

ainda uma palavra de apreço e consideração a todos os Presidentes de Junta, muitos deles ausentes 

hoje. Aos que cessam funções, as maiores felicidades pessoais, todo o nosso respeito e de todos os 
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cerveirenses. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que apesar de não se encontrar hoje nesta 

sessão, dizer-lhe que não saiu fragilizado, os cerveirenses souberam escolher o melhor. Esteve 24 anos 

à frente dos destinos da autarquia, sairá de cabeça levantada do executivo camarário, e espera agora vê-

lo como deputado nesta Assembleia para continuar a dar o seu melhor. Por último desejou-lhe as maiores 

felicidades pessoais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cândido Malheiro – Começou por felicitar o povo cerveirense pela forma como decorreu o ato eleitoral 

do passado dia 29 do corrente mês de setembro. De seguida felicitou os vencedores, realçando o 

Movimento Independente Pensar Cerveira, que recolheu a confiança e a maioria dos votos dos 

cerveirenses. Deixou uma palavra de amizade às restantes forças políticas que disputaram este ato 

eleitoral. Seguidamente uma palavra ao homem que nos conduziu nestes últimos 24 anos, ao Engenheiro 

Carpinteira, cuja marca ficará para sempre na história deste bonito concelho e desta bonita terra. 

Obrigado Engenheiro Carpinteira. Por último, uma palavra ao digno vencedor deste pleito eleitoral, ao 

Engenheiro Nogueira, próximo Presidente desta Câmara Municipal. Para terminar e sendo esta a sua 

última intervenção nesta Assembleia, desejar as maiores felicidades aos novos deputados que 

brevemente entrarão em funções, pedindo-lhes que continuem a ajudar a fazer de Cerveira uma das 

terras onde vale a pena viver (Anexo 5). -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Roleira Marinho – Começou por felicitar os vencedores das eleições, referindo que, para que o 

progresso da nossa terra possa continuar, não há vitórias nem derrotas porque quem escolhe é o povo. -- 

É necessário continuar de cabeça erguida com força, coragem e vontade, pois em política não vale tudo, 

mas em política há solidariedade. Fez uma análise retrospectiva dos assuntos tratados ao longo destes 

quatro anos de mandato, relembrando as constantes intervenções da bancada do PSD, nunca se 

demitindo das suas responsabilidades e procurando servir com dedicação, envolvimento e com verdade a 

causa pública e o progresso da nossa terra. Anunciou que ao fim de 40 anos de actividade política, e por 

vontade própria, se retira. Apelou aqueles que em breve assumirão funções nesta Assembleia, saibam 

sempre zelar pelo bem comum, e ajudem a dar voz aos mais desfavorecidos, aos mais frágeis e aos que 

se encontram mais afastados do corredor do poder. Recordou todos aqueles que nos acompanharam 

nesta Assembleia, e que hoje respeitosamente curvando-nos perante a sua memória, desde os que foram 

Presidentes da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia ou membros das 

Assembleias Municipais ou Assembleias de Freguesia, e serviram a causa pública. Desejou felicidades 

aos deputados que irão continuar a fazer parte da Assembleia no próximo mandato, anunciando a sua 

saída como deputado, mas continuando disponível para ajudar no que for necessário. Por último deu 

conta que na última Assembleia, um deputado municipal o invectivou sobre as intervenções que havia 

feito sobre os limites de freguesias, tendo referido que até o Sr. deputado João Caldas por uma vez lhe 

fez chegar um documento sobre esta temática para tratar na Assembleia da República (Anexo 6). ---------- 
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No final desta magnífica intervenção do deputado Roleira Marinho, a Assembleia Municipal brindou-o com 

um entusiasmo aplauso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Lourenço Martins – Anunciou o fim do seu trabalho como autarca da freguesia que representa, 

fazendo um balanço muito positivo dos 24 anos na vida política. Agradeceu o empenho de todos os 

membros desta Assembleia Municipal, tendo por último referido que, de todos os Presidentes da 

Assembleia que por aqui passaram nestes 24 anos, o que mais se destacou pela sua dedicação, foi o 

actual, desejando-lhe que continue a desempenhar o seu belo trabalho neste novo mandato que lhe 

confiaram a maioria dos Cerveirenses (Anexo 7). -------------------------------------------------------------------------- 

De seguida e apesar de não se encontrar presente nesta sessão de hoje, felicitou e agradeceu ao Sr. 

Presidente da Câmara, toda a atenção e respeito registado ao longo destes 24 anos, tendo-lhe desejado 

as maiores felicidades para a sua nova vida. Por último agradeceu ainda a todos os funcionários, a forma 

como sempre foi bem recebido e atendido na autarquia (Anexo 8). -------------------------------------------------- 

- João Caldas – Pediu desculpa ao deputado Roleira Marinho, pelo facto de ter esquecido de referir o 

seu digníssimo apoio prestado, na altura em que era Presidente da Assembleia de Freguesia de Covas. -- 

- Roleira Marinho – Solicitou que fosse aprovada a ata hoje, uma vez que se trata da última sessão 

deste mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Marco Fernandes – Fez um balanço positivo da actividade efectuada nesta Assembleia, realçando o 

bom funcionamento da mesma ao longo do mandato, tentando estar atento e activo na mesma. 

Aproveitou ainda para felicitar os vencedores das eleições de ontem, e aproveitou também para felicitar 

os futuros membros desta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “Outros assuntos de interesse municipal” --------------------- 

Não se tendo registado nenhuma intervenção, nada a registar, neste ponto da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida o Presidente da Assembleia, abriu o período reservado ao público, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta Acta depois de lida, 

aprovada por unanimidade, afim das deliberações tomadas produzirem efeitos de imediato, tendo sido 

dado à mesa o inerente voto para a sua elaboração definitiva. ---------------------------------------------------------- 

E, sendo 22h15 horas, foi dada por encerrada esta sessão, de que, para constar, se lavrou a presente 

acta que vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

Vítor Nelson Esteves Torres da Silva 
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O 1º Secretário, 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 

 

A 2ª Secretária, 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 


