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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, 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. Proposta de “Regimento da Assembleia Municipal – 2013/2017”; ------------------------------------- 

3. Proposta para apoio e transferência de verbas para as Freguesias do Concelho – 2014; ---- 

4. Proposta de Constituição de Comissão Municipal de Trânsito de Vila Nova de Cerveira; ------ 

5. Eleição de um autarca de freguesia para o Conselho Cinegético e de Conservação da 

Fauna Municipal de Vila Nova de Cerveira; ----------------------------------------------------------------- 

6. Eleição de quatro pessoas designadas pela assembleia municipal, de entre os cidadãos 

eleitores preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na 

área das crianças e jovens em perigo, para constituir a Comissão Alargada da CPCJ de Vila 

Nova de Cerveira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi entregue ao presidente da mesa, em cumprimento do disposto no nº 2 do art.º 11º do regimento deste 

órgão, a comunicação de renúncia ao mandato (Anexo 1), da deputada da bancada do Partido 

Socialista, Sra. Manuela Maria Lourenço Ferreira (datada do dia 17 de janeiro de 2014), pelo que foi 

convocado para a sua substituição o elemento seguinte Sr. Manuel Araújo Soares. ------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de quórum com a presença de 25 membros da 

Assembleia e a falta do deputado Manuel Araújo Soares. -------------------------------------------------------------- 

Foi entregue ao Presidente da Mesa, em cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 10º do Regimento 

deste Órgão, a comunicação de impossibilidade de presença e respectivo pedido de substituição, do Sr. 

deputado Rui Alberto Rodrigues da Cruz da bancada do Partido Socialista (Anexo 2), que foi 

substituído pela Sr.ª Carla Isabel Martins Segadães. ------------------------------------------------------------------- 

Foi recebida via e-mail, no dia 26 do corrente, a comunicação de impossibilidade de presença à Sessão 

desta assembleia municipal do Sr. Manuel de Araújo Soares (Anexo 3). ----------------------------------------- 

Foi considerada justificada a falta à Sessão de 23 de dezembro de 2013 do Sr. deputado Rui Alberto 

Rodrigues da Cruz (Anexo 4), que apresentou documento justificativo dentro do prazo legal.---------------- 

A câmara municipal fez-se representar pelo Presidente Fernando Nogueira, tendo ainda assistido à 

sessão os Vereadores Vitor Costa e Aurora Viães. ------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de imediato à discussão e votação dos assuntos da ordem de trabalhos. ----------------------------- 
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PONTO UM da ordem de trabalhos: “período de Antes da Ordem do Dia”---------------------------------------- 

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

informações e esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi submetida à apreciação e votação a ata da sessão de 23 de dezembro de 2013, tendo sido aprovada 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi distribuída a listagem da correspondência recebida e expedida (Anexo 5), que ficou à disposição dos 

membros da assembleia para consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi igualmente colocada à disposição da assembleia, a informação sobre a listagem de processos 

judiciais pendentes em 19/02/2014 e sobre o estado atual dos mesmos (Anexo 6), a “Informação 

municipal da dívida a fornecedores e empreiteiros no montante de 515.485,67 €” e o “Resumo Diário da 

Tesouraria” nº 42 datado de 27-02-2014 (Anexo 7), bem como a “Informação da Atividade Municipal” nos 

últimos meses (Anexo 8). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os deputados:------------------------------------------------------- 

- Mário Afonso – em nome da bancada do movimento dos Independentes e através da leitura do 

documento em anexo (Anexo 9), proferiu um Voto de Congratulação à ADCJC – Associação 

Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira, pelo facto de ter sido uma das coletividades 

nomeadas na XVII edição dos troféus desportivos “O Minhoto” na categoria de eventos. ------------------------

- Manuel Esteves - através da leitura do documento em anexo (Anexo 10), o Sr. Presidente da junta de 

freguesia de Sapardos proferiu um Voto de Solidariedade para com as vítimas de assaltos que tem 

assolado o nosso concelho, dando como exemplo o que aconteceu com o Padre Eugénio Araújo no 

passado dia 22 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Aristides Martins – Através da leitura do documento em anexo (Anexo 11), proferiu um Voto de 

Solidariedade para com o município de Paredes de Coura devido ao encerramento do Tribunal Judicial 

de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão dos três Votos, que foram admitidos por 

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

Submetido à votação, o Voto de Congratulação à ADCJC – Associação Desportiva e Cultural da 

Juventude de Cerveira foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Submetido à votação, Voto de Solidariedade para com as vítimas de assaltos no nosso concelho, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetido à votação o Voto de Solidariedade para com o município de Paredes de Coura devido ao 

encerramento do tribunal, foi também aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- 
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---------- c) Intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal. ------------------- 

Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os deputados: ------------------------------------------------------ 

- Lídia Portela - através da leitura do documento em anexo (Anexo 12) e em nome da bancada do 

movimento dos independentes, felicitou a câmara municipal por ter concedido tolerância de ponto aos 

funcionários, na tarde de sexta-feira, ponto alto do Carnaval Cerveirense.------------------------------------------- 

- Anabela Quintas - através da leitura do documento em anexo (Anexo 13), abordou duas situações que 

estão ligadas à subsistência doméstica de muitas famílias. A primeira prende-se com a legalidade ou 

autorização de abate de animais para autoconsumo que passou a ser possível a partir de 1 de janeiro de 

2014, possibilitando assim a tradicional “matança do porco”, não só a particulares no âmbito da sua 

economia doméstica mas, ainda, a entidades públicas ou privadas com atividades turísticas. A segunda 

está relacionada com os pequenos agricultores que vendiam os seus produtos hortícolas nos dias da 

feira, que viram os seus lugares alterados para debaixo da cobertura do espaço da feira. Muitos deles 

deixaram de comparecer, alegando doença, pois não conseguem estar no local com tanto frio, sem 

resguardo algum. Questiona a câmara municipal se não seria possível que os mesmos regressassem ao 

local anterior, nos meses de inverno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuel Esteves - através da leitura do documento em anexo (Anexo 14), manifestou o seu desagrado 

pelo valor que foi atribuído à junta de freguesia de Sapardos, que considera ser manifestamente exíguo, 

acrescentando que com as dificuldades de tesouraria da freguesia, terá forçosamente que realizar uma 

engenharia financeira para conseguir levar a cabo algumas das ações e iniciativas a que se propuseram 

e querem ver implementadas. Referiu também que é voz corrente que o ex-presidente da junta de 

freguesia de Sapardos é visto com elevada regularidade neste edifício, levando assim a deduzir que lhe 

tenha sido atribuída alguma tarefa nos Paços do Concelho, e o mesmo terá dito a alguém das suas 

relações, que iria usar da sua magistratura de influência, no sentido de impedir que se realizasse algum 

melhoramento em Sapardos, na presente legislatura. Por fim dirigiu uma palavra de profundo 

reconhecimento, respeito e admiração ao Presidente da assembleia municipal, pela forma altamente 

meritória e competente como tem conduzido os trabalhos aqui desenvolvidos. ------------------------------------- 

- O Presidente da Assembleia Municipal aproveitou para cumprimentar a deputada Carla Segadães, 

que está presente nesta assembleia municipal pela primeira vez, ainda que em substituição. ----------------- 

- Pedro Soares – Começou por refutar a intervenção do Sr. Manuel Esteves, uma vez que o mesmo 

aprovou na última assembleia as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, que contemplava a 

verba global a ser transferida para as juntas de freguesia. Também aproveitou por felicitar a Autarquia 

pelo Corso Carnavalesco bem como por terem concedido tolerância de ponto aos funcionários na tarde 

de sexta-feira. Seguidamente questionou o Sr. Presidente da câmara municipal sobre o ponto da situação 
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em relação ao Castelo, tecendo alguns elogios sobre as atividades que têm sido programadas no mesmo, 

devolvendo assim o castelo aos cerveirenses, e questionou também sobre o ponto da situação da 

Pousada da Juventude. Por último e munido de alguns documentos retirados do portal www.gov.pt, 

contestou as acusações efetuadas na última sessão desta assembleia, pela deputada Anabela Quintas, 

que assinalou as freguesias de Sopo, Covas e Loivo, de estarem a ser beneficiadas em relação às 

restantes freguesias. Assim e fazendo um apanhado de alguns ajustes diretos realizados entre os anos 

de 2009-2013, em termos comparativos, um cidadão de Sopo valia metade que um cidadão de Campos 

da mesma forma que nesse período um cidadão de Covas valia metade que um cidadão da freguesia de 

Gondarém. Por último, referiu ser a última vez que fala do passado, porque o que interessa é o futuro, 

mas reforçou que antes de se acusar e falar, é necessário saber o que se está a dizer. ------------------------- 

- Aristides Martins - através da leitura do documento em anexo (Anexo 15), proferiu uma intervenção 

sobre o Domínio Público Marítimo que entrou em vigor por força da Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro, 

destacando que a Lei nº 78/2013 de 21 de novembro alargou o prazo para quem pretenda obter o 

reconhecimento da sua propriedade sobre parcelas de leitos ou margens de quaisquer águas navegáveis 

ou flutuáveis e que para poder obter esse reconhecimento deverá intentar a ação judicial junto dos 

tribunais comuns até 01 de Julho de 2014, devendo, para o efeito, provar documentalmente que tais 

terrenos eram, por título legítimo, objeto de propriedade particular ou comum antes de 31 de dezembro de 

1864. Perante a tarefa hercúlea reservada a quem quiser defender os seus interesses nesta matéria, 

concluiu lamentando que este procedimento de legitimação seja bastante difícil e injusto para a 

generalidade dos particulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Presidente da Assembleia Municipal – No cenário de dificuldades financeiras sentidas pela maioria da 

população, enalteceu a política fiscal amiga dos munícipes seguida pelo Executivo Camarário com a 

isenção da derrama aos pequenos negócios, a fixação da taxa mínima do IMI e em particular pelo fato de 

no total dos 308 Municípios Portugueses, Cerveira ser o 16.º mais generoso no que respeita à devolução 

aos cidadãos de parte do IRS que é atribuído ao município. Segundo apurou, esta medida faz com que 

no ano de 2014 a câmara municipal abdique de encaixar cerca de 76 mil euros e em 2015 cerca de 125 

mil euros, mas a factura fiscal das famílias Cerveirenses é aliviada nessa mesma proporção, com o intuito 

de atenuar a forte subida da carga fiscal decidida pelo Governo Central. -------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi dada a palavra ao senhor Presidente da câmara municipal, que 

começou por saudar os presentes. Seguidamente e por ordem das intervenções efectuadas, associou-se 

e felicitou o Voto de Congratulação proferido pelo deputado Mário Afonso. ------------------------------------------ 

Quanto ao Voto de Solidariedade proferido pelo deputado Manuel Esteves, concordou com «a exigência 

de maior vigilância e como o posto da GNR de Vila Nova de Cerveira foi recentemente reforçado com a 
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colocação de mais agentes, disse que é legítimo que tenhamos a expectativa de que venha a ser 

reforçado esse trabalho de policiamento». ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o Voto de Solidariedade apresentado pelo deputado Aristides Martins, acrescentou que «devemos 

lutar pela defesa dos interesses das populações, por uma política efetiva de proximidade com os 

cidadãos que contrarie a tendência para a desertificação, fazer valer os nossos direitos e que o voto de 

um cidadão do Alto-Minho deve valer tanto como um de Lisboa ou Porto». ----------------------------------------- 

Sobre a intervenção da deputada Lídia Portela, esclareceu que «a Autarquia achou que era melhor 

conceder a tolerância de ponto no dia em que efetivamente se festeja o carnaval em Cerveira, que é 

precisamente na sexta-feira à tarde». ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concorda plenamente com as intervenções da deputada Anabela Quintas, afirmando que «a Autarquia 

terá todo gosto em colaborar na divulgação da informação sobre o abate dos animais para autoconsumo. 

No entanto, no que diz respeito à mudança de local dos pequenos agricultores que vendem na feira 

semanal, não tenho tido um feedback negativo, mas se for necessário fazer alguma alteração a câmara 

municipal está disposta em colaborar». ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a intervenção do deputado Manuel Esteves, Presidente da junta de freguesia de Sapardos, «dizer-

lhe que não tem razão na sua intervenção, uma vez que as verbas a atribuir às juntas de freguesias 

foram distribuídas de forma justa, criteriosa e de forma mais adequada. Dizer-lhe também que as portas 

da câmara municipal, do seu gabinete e dos Vereadores estão sempre abertas para todos os Presidentes 

de junta e para todos os cidadãos. No entanto, não me recordo de ter tido o prazer de o receber, a não 

ser nas reuniões da assembleia municipal e na formação promovida pela autarquia para todos os 

autarcas. Quanto ao relacionamento que tem com os ex-presidentes de junta, é algo que muito prezo e 

faço questão de continuar a manter». ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao deputado Pedro Soares, informou que «a questão do castelo está a ser negociada, mas trata-se de 

um processo com algumas dissenções, complexo e moroso. No entanto, nesta fase, temos promovido 

uma estratégia de valorização do Castelo, com o aproveitamento de alguns dos seus espaços para 

dinamizar atividades potencialmente atrativas, primeiro com a Festa da Passagem de Ano, agora com o 

Carnaval, e vamos aos poucos tentar devolver o Castelo aos Cerveirenses. Quanto à Pousada da 

Juventude, conforme foi falado na última assembleia, está encerrada desde janeiro e até março, pois não 

concordamos com as condições que nos foram impostas». -------------------------------------------------------------- 

Por último agradeceu as amáveis palavras do presidente da assembleia. ------------------------------------------- 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos “Proposta de Regimento da Assembleia Municipal – 2013-

2017”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da assembleia destacou que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea 

a) do n.º 1 do art.º 29.º que também compete à mesa da assembleia municipal, no âmbito do seu 

funcionamento, elaborar o projeto de regimento da assembleia municipal. Assim, para efeitos daquela 

disposição legal, propomos o presente regimento (Anexo 16) para aprovação da assembleia municipal de 

Vila Nova de Cerveira nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º da citada Lei, para o qual foram 

auscultados todos os membros da assembleia municipal para recolha de contributos. --------------------------- 

Não se tendo registado intervenções e submetido à aprovação a proposta de Regimento apresentada 

pela Mesa, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos “Proposta para apoio e transferência de verbas para as 

Freguesias do Concelho – 2014” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da câmara destacou que com a nova legislação que decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 

setembro, as freguesias viram-se com uma panóplia de novas competências, que deixaram de ser da 

câmara municipal. Considerando que as mesmas não têm recursos económicos, humanos e materiais o 

que as coloca em situação bastante delicada, a câmara municipal deliberou apoiar as freguesias no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses da população do concelho, conforme 

documentos anexos (Anexo 17), referindo ainda que, outras funções poderão ser delegadas mas apenas 

em abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Soares – Elogiou a forma transparente como foram determinados os valores a transferir para as 

freguesias, alertando para o facto de 250.000, 00€ (duzentos e cinquenta mil euros), ser uma verba 

demasiado reduzida para distribuir por onze freguesias, mas é a que é possível. Também nas freguesias 

tem-se registado um aumento crescente nos cortes. ----------------------------------------------------------------------- 

João Caldas – Através da leitura do documento em anexo (Anexo 18), elogiou a atenção do executivo 

para com a distribuição das verbas com as freguesias, no entanto não concorda com o critério utilizado 

na fórmula da sua distribuição, visto que, na sua opinião, acarreta mais despesa administrar a área dos 

que o número de eleitores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções e submetida à votação foi a proposta para apoio e 

transferência de verbas para as Freguesias do Concelho – 2014 aprovada por maioria com 6 

abstenções dos deputados Anabela Quintas, Fernando Venade, Joaquim Barroso, Carla Torres, 

Carla Segadães e Cristina Cancela. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO QUATRO da ordem de trabalhos “Proposta de Constituição de Comissão Municipal de 

Trânsito de Vila Nova de Cerveira” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente a proposta da câmara municipal para a constituição da Comissão Municipal de Trânsito de 

Vila Nova de Cerveira (Anexo 19), no qual pretendem para a mesma, dois representantes da assembleia 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para esta eleição, foi apresentada uma proposta conjunta do Movimento Independente Pensar Cerveira – 

PenCe e do Partido Socialista - P.S. identificada como lista única, propondo como representantes os Sr(s) 

Aristides Manuel Rodrigues Martins e Joaquim do Nascimento Gomes Barroso (Anexo 20). -----------

Submetida à votação (por braço no ar), a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------- 

PONTO CINCO da ordem de trabalhos “Eleição de um autarca de freguesia para o Conselho 

Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal de Vila Nova de Cerveira” --------------------------- 

Para esta eleição, foi apresentada uma proposta do Movimento Independente Pensar Cerveira – PenCe 

identificada como lista A propondo como representante o Sr deputado Pedro Soares (Anexo 21) e uma 

proposta do Partido Socialista - P.S. identificada como lista B propondo como representante o Sr 

deputado  Fernando Bessa Marinho (Anexo 22). -------------------------------------------------------------------------

- Após terem sido submetidas à votação (por voto secreto), a Lista A obteve 13 votos, a lista B obteve 11 

votos e houve 1 voto em branco, ficando assim eleito o autarca Pedro Soares – Presidente da Junta de 

Freguesia de Sopo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS da ordem de trabalhos “Eleição de quatro pessoas designadas pela assembleia 

municipal, de entre os cidadãos eleitores preferencialmente com especiais conhecimentos ou 

capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo, para constituir a Comissão 

Alargada da CPCJ de Vila Nova de Cerveira”----------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada uma proposta conjunta (Anexo 23) do Grupo dos eleitos dos Movimentos Independentes 

e do Partido Socialista, os primeiros designando as senhoras Maria de Lurdes Cunha e Cristina Sofia 

Martins e os segundos designando Arminda Carolina Martins Lemos Costa e Carla Sofia Brandão 

Gomes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação (por braço no ar), foi aprovada por maioria com uma abstenção da deputada 

Cláudia Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminados os pontos da ordem de trabalhos o Presidente da assembleia agradeceu o brio e o esforço 

que a colaboradora Helena Martins colocou na elaboração do relatório da ação deliberativa da 

assembleia no ano de 2013, que foi distribuído a todos os deputados, salientando que se trata de um 

documento útil e um exemplo de boas práticas que deve ser apanágio da organizações públicas. ----------- 

De seguida abriu o período reservado ao público, tendo-se registado duas intervenções, a primeira do Sr. 

José Rodrigues de Reboreda, que disse ter ficado preocupado com a última assembleia municipal, pois 

na sua opinião os assuntos não foram discutidos mas sim votados. Assim, na sua opinião, o Presidente 
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da câmara municipal poderá estar descansado uma vez que não haverá oposição. Gostaria de ver uma 

assembleia mais ativa e participativa, principalmente da parte dos presidentes das juntas e não, vir para 

aqui cumprir um horário. Acha que a abstenção deveria de ser proibida. --------------------------------------------- 

O Sr. Cândido Malheiro, de Lovelhe, referindo-se ao fecho da Pousada da Juventude, disse que a 

autarquia cerveirense teve sempre de boa-fé no negócio e que havia de haver uma moção contra os 

restantes intervenientes. A Assembleia Municipal é que está a representar mal o município. ------------------- 

O Presidente da assembleia esclareceu que na sessão anterior foi aprovado, por unanimidade, um voto 

de protesto pelo encerramento da Pousada da Juventude que foi oportunamente oficializado à tutela e à 

entidade gestora competente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da mesa, foi esta ata, por 

unanimidade, aprovada em minuta, afim das deliberações tomadas produzirem efeitos de imediato, 

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

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas 00h20. ----------------------------------------------- 

E eu, Helena Paula Barroso Martins, funcionária nomeada para o efeito, a redigi e subscrevi. ----------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Vitor Nelson Esteves Torres da Silva) 

 

A 1º Secretária, 

 

(Cláudia Maria Pinto Ferreira) 

 

A 2ª Secretária, 

 

(Ana Cristina Araújo Silva dos Santos) 

 

A funcionária, 

 

(Helena Paula Barroso Martins) 

 




































































































































