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ACTA N.º 1 DE 2011  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO  

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, 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. Tabela de Taxas – Alteração de Taxa; ------------------------------------------------------------------------ 

--------- 3. Pacto de Autarcas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

deputado Manuel Araújo Soares (Anexo 1) da bancada do Partido Socialista, que foi substituído pela 

Senhora Raquel da Silva Costa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 15º do Regimento deste Órgão, foi convocado para 

preenchimento da vaga da bancada do Partido Social Democrata o Sr. Marco António Gil Fernandes. – 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de 30 membros da 

Assembleia e a ausência do senhor deputado Joaquim Lima Hilário, Presidente da Junta de Freguesia 

de Vila Meã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi considerada justificada a falta dada pelo Sr. deputado José Augusto Cantinho Venade, à última 

sessão desta Assembleia (Anexo 2). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi considerada injustificada a falta à Sessão de 17 de Dezembro de 2010 do senhor deputado Júlio 

Vilas Boas da Costa por não ter apresentado qualquer tipo de justificação válida, dentro do prazo 

estabelecido por Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, fez-se representar pelo seu Presidente senhor José Manuel Vaz Carpinteira, tendo 

ainda assistido à sessão os senhores Vereadores Fernando Nogueira, Sandra Pontedeira e Fernando 

Matias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi submetida à apreciação a Acta da Sessão de 17 de Dezembro de 2010, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 4 

abstenções dos senhores deputados José Venade, Júlio Costa, Marco Fernandes e Raquel Costa por 

ausência à respectiva Sessão e os votos favoráveis dos restantes senhores Deputados. --------------------- 
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Foi dado conhecimento da correspondência recebida, que ficou à disposição, para consulta dos membros 

da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi colocada à disposição da Assembleia, a “Informação da Actividade Municipal” nos últimos meses, 

bem como a informação sobre a listagem de processos judiciais pendentes em 22/02/2011 e sobre o 

estado actual dos mesmos (Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Seguiu-se a intervenção do Presidente da Assembleia que fez a apresentação do Relatório da 

Actividade Deliberativa da Assembleia Municipal (R.A.D.A.M.) até Dezembro de 2010. -------------------------- 

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

- Silvério Carvalho – em nome da bancada do Partido Socialista proferiu um Voto de Pesar (Anexo 4), 

pelo falecimento do Sr. Alberto Marques de Oliveira e Silva. --------------------------------------------------------- 

- Manuela Ferreira –  em nome da bancada do Partido Socialista proferiu um Voto de Congratulação às 

empresas “Rusticasa - Contruções Lda” e “J. Lara , Filho & C.ª Lda.” (Anexo 5), pela distinção que 

obtiveram como PME’s de Excelência 2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Cândido Malheiro - em nome da bancada do Partido Socialista, proferiu uma intervenção de 

congratulação pelos dois acontecimentos recentes que engrandeceram a nossa terra, nomeadamente o 

Programa das Festas da RTP em Vila Nova de Cerveira e a conquista da Taça de Honra da AF de Viana 

do Castelo ganha pelo CDC – Clube Desportivo de Cerveira (Anexo 6). --------------------------------------------- 

- Roleira Marinho – em nome da bancada do Partido Social Democrata proferiu um Voto de Pesar 

(Anexo 7), pelo falecimento do Sr. Alberto Marques de Oliveira e Silva. ------------------------------------------ 

- Pedro Soares - Associou-se ao Voto de Pesar do Sr. Alberto Marques de Oliveira e Silva. --------------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão dos Votos de Pesar, que foram admitidos 

por unanimidade. Dada a natureza das duas intervenções, o Presidente da Assembleia sugeriu que fosse 

elaborado um documento único para expressar o Voto de Pesar em nome da Assembleia Municipal, o 

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

aprovado por unanimidade, tendo sido guardado um minuto de silêncio em memória do falecido. --------- 

- De seguida o Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão do Voto de Congratulação 

(às empresas “Rusticasa - Contruções Lda” e “J. Lara , Filho & C.ª Lda.”), que foi admitido por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetidos à aprovação, foram aprovados 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 senhores Deputados: ------------------------------------ 

- Roleira Marinho – em nome da Bancada do Partido Social Democrata, regozijou-se pelo Relatório de 

Actividades da Assembleia Municipal - R.A.D.A.M. elaborado pela funcionária destacada para o apoio à 

Assembleia Municipal. Seguidamente deixou também uma nota sobre o Relatório da Comissão Municipal 

de Saúde. Por último, colocou algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente sobre 

falta de convite às Associações Culturais locais para participarem no programa da RTP para a promoção 

da Lampreia; os conflitos dos limites geográficos entre freguesias, e por último o problema da segurança 

das pessoas e bens (Anexo 8). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rui Esteves – Informou que nas freguesias do interior, nomeadamente na freguesia de Covas, tem-se 

registado um melhoramento do patrulhamento, que está mais visível e intenso. -----------------------------------

- Pedro Soares – Congratulou-se com o conteúdo do R.A.D.A.M. e sugeriu que a Mesa da Assembleia, o 

disponibilizasse ao público com vista a aproximar os políticos da população. --------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “ Tabela de Taxas – Alteração de Taxas”-------------------------------- 

O Presidente da Câmara esclareceu que esta alteração advém exclusivamente da entrada em vigor da 

Portaria 1334-D/2010, de 31 de Dezembro, que procedeu à alteração da Portaria 1637/2006, de 17 de 

Outubro, nomeadamente no que diz respeito à taxa a aplicar à emissão de Certificados de Registo de 

Cidadão da União Europeia, e que foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal no passado dia 

12 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração de taxas (Anexo 9) submetida à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos: “Pacto de Autarcas” ------------------------------------------------------- 

Pelo Presidente da Câmara foi esclarecido que o Pacto dos Autarcas é um compromisso assumido 

pelas cidades e pelos municípios signatários, para ultrapassarem as metas traçadas pela política 

energética da União Europeia em matéria de redução das emissões de CO2, através de um aumento da 

eficiência energética e de uma produção e utilização mais limpa da energia. Para o efeito solicita 

autorização de adesão, bem como a contratualização com a “ÁREA Alto Minho”, da prestação de serviços 

de apoio à implementação da iniciativa, nos termos da proposta apresentada (Anexo 10). --------------------- 

Seguiu-se a intervenção do deputado Carlos Gonçalves, que através da leitura do documento que faz 

parte integrante da acta (Anexo 11), realçou a importância em aderir a este pacto. 
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O deputado Roleira Marinho, associou-se à belíssima intervenção proferida pelo deputado Carlos 

Gonçalves e colocou algumas questões ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções e depois dos esclarecimentos prestados pelo senhor 

Presidente da Câmara, foi autorizado por unanimidade a adesão do Município ao Pacto dos Autarcas. 

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

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

O senhor deputado Roleira Marinho recorreu à figura da interpelação à Mesa para se referir às Eleições 

Presidenciais nomeadamente a forma como decorreu a campanha e a reeleição do Presidente, bem 

como da evolução do modelo de financiamento do Ensino Particular e Cooperativo. ----------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta Acta, 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, sendo vinte e três horas e quarenta e cinco minutos, 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 
 

O 1º Secretário, 
 

 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 

A 2ª Secretária, 
 
 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 


