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ACTA N.º 2 DE 2011  

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL  
 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, 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. Regulamento do Mercado Municipal; ------------------------------------------------------------------------ 

---------    3. Regulamento da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira; ------------------------------------------- 

----------   4. Regulamento da Venda Ambulante; ------------------------------------------------------------------------ 

----------  5. Regulamento sobre o Licenciamento de Actividades Diversas; ------------------------------------ 

----------  6. Regulamento da Piscina Municipal; ----------------------------------------------------------------------- 

---------- 7. Documentos de Prestação de Contas respeitantes ao ano de 2010 – apreciação e 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de 29 membros da 

Assembleia e a ausência dos senhores deputados Júlio Vilas Boas da Costa e António João Fernandes 

Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido. -------------------------------------------------------------- 

Nos termos regimentais o Presidente da Junta de Freguesia de Loivo fez-se representar pelo secretário 

da Junta Sr. Joaquim Carpinteira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi considerada justificada a falta dada pelo Sr. deputado Joaquim Lima Hilário, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Meã, à última sessão desta Assembleia (Anexo 1). -------------------------------------------- 

Foi presente a justificação pela falta à sessão de hoje do senhor deputado Júlio Vilas Boas da Costa 

(Anexo 2), sendo a mesma considerada justificada. ----------------------------------------------------------------------- 

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 25 de Fevereiro de 2010, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 1 

abstenção do senhor deputado Manuel Araújo Soares, 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 27/04/2011 e sobre o 

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

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

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

- Manuel Soares – Em nome da Bancada do Partido Socialista, e através da leitura do documento que 

faz parte integrante da acta (Anexo 4), proferiu um Voto de Louvor à Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural de Lovelhe, pelos magníficos resultados obtidos na modalidade de Atletismo; à 

Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira, pela conquista de diversos títulos na 

modalidade de Remo; e ao Clube Desportivo de Cerveira, modalidade de futebol, pela subida à III 

Divisão Nacional, bem como, na categoria de seniores a conquista do Campeonato Distrital e Taça da 

Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viana do Castelo. ----------------------------------------------------- 

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

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetida à aprovação, 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: ------------------------------------ 

- Rui Cruz – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 5), fez um resumo 

do enquadramento e da actividade do Conselho Municipal de Segurança, nomeadamente da última 

reunião do mesmo, que teve lugar no passado dia 18 de Março do corrente ano e que tinha como único 

ponto da ordem de trabalhos a “Análise das condições de segurança no concelho de Vila Nova de 

Cerveira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Silvério Carvalho – Na qualidade de representante desta Assembleia Municipal na Assembleia 

Intermunicipal do Vale do Minho, e na Assembleia Geral da UNIMINHO, aproveitou para efectuar um 

resumo dos assuntos mais importantes que foram discutidos nas últimas reuniões das mesmas, 

realizadas no passado dia 27 do corrente mês de Abril. ------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente e através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 6), fez uma 

intervenção de carácter político, recordando a “Revolução dos Cravos – 25 de Abril de 1974” e a “1.ª 

Celebração do Dia Mundial do Trabalhador – 1º de Maio”. ------------------------------------------------------------ 

- Roleira Marinho – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 7), fez 

algumas interpelações ao Presidente da Assembleia Municipal, designadamente sobre normas 

regimentais e intervenções proferidas. Depois questionou o modo como se processou a substituição do 
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Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cornes, após a vacatura do cargo, e a legalidade da sua 

representação nesta Assembleia, relacionando tal facto com o cumprimento dos ideais de Abril, que é 

preciso cumprir mais do que proclamá-los. Aproveitou ainda para felicitar a Senhora Vereadora Sandra 

Pontedeira, pela nova situação política. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, também recorrendo à leitura do documento que faz parte integrante desta acta (Anexo 8), 

questionou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre as obras do Mercado Municipal, a situação 

da Pousada de D. Dinis, a concretização ou não da “Ecovia”, e as mudanças profundas no sistema de 

abastecimento de água. Aproveitou ainda para deixar uma palavra de apreço a todos os intervenientes na 

limpeza de um troço das margens do Rio Minho na freguesia de Campos. ----------------------------------------- 

- Pedro Soares – Na qualidade de coordenador dos Censos 2011 da freguesia de Sopo, deixou uma 

palavra de apreço ao Delegado Municipal, Senhor Ruben Vaz, pelo excelente trabalho desenvolvido, bem 

como aos recenseadores.Fez ainda um balanço dos resultados provisórios dos Censos 2011 sublinhando 

a diminuição de população nas freguesias do interior e reivindicando a adopção de medidas para 

estimular a fixação da população nessas freguesias. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Por último o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, respondeu às questões levantadas pelo 

senhor deputado Roleira Marinho. -----------------------------------------------------------------------------------------

Manuela Ferreira – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 9), 

apresentou uma proposta da Mesa da Assembleia Municipal para alterar na presente sessão o período 

destinado à intervenção do Público, como forma da Assembleia valorizar a participação do Público na 

vida política, reconhecendo esse facto como uma das conquistas do 25 de Abril de 1974. ---------------------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão da proposta, que foi admitida por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetida à aprovação, foi aprovada por 

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

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

apenas uma pequena intervenção do Sr. José Manuel Torres da Cunha acerca da Pousada D. Dinis. ------ 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “Regulamento do Mercado Municipal” ---------------------------------- 

O Presidente da Assembleia propôs que a apresentação e discussão das alterações aos cinco 

regulamentos constantes da ordem de trabalhos fosse efectuada na generalidade, sem prejuízo de 

eventuais intervenções pontuais para cada matéria em análise. Esta proposta, foi admitida por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetida à aprovação, foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente o Presidente da Câmara Municipal esclareceu resumidamente que, as alterações 

registadas em todos os regulamentos apresentados são pequenos ajustamentos decorrentes de diversas 

alterações legislativas que foram surgindo, bem como pequenos esclarecimentos em termos da forma de 

concessão e ocupação dos lugares do Mercado Municipal. -------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração do Regulamento do Mercado Municipal 

de Vila Nova de Cerveira (Anexo 10) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos: “Regulamento da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira”------ 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu as alterações registadas no Regulamento em apreço e 

não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração ao Regulamento da Feira Semanal de 

Vila Nova de Cerveira (Anexo 11) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------- 

PONTO QUATRO da ordem de trabalhos: “Regulamento da Venda Ambulante”------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu as alterações registadas no Regulamento em apreço, 

tendo de imediato o senhor deputado Roleira Marinho questionado a causa de ser proibida a venda 

ambulante na freguesia de Vila Nova de Cerveira (conforme mencionado no ponto 1 do art.º 17.º). O 

Presidente da Câmara respondeu que a proibição se deve ao facto de salvaguardar os comerciantes do 

Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente a senhora deputada Anabela Quintas, propôs uma alteração ao ponto 5 do art.º 14.º, de 

forma a poderem ser salvaguardadas as situações de incapacidade do “Foro Psiquiátrico”. -------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, foi a proposta de alteração (Anexo 12) submetida à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO da ordem de trabalhos: “Regulamento sobre o Licenciamento de Actividades 

Diversas”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu as alterações registadas no Regulamento em apreço e 

não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração ao Regulamento sobre o Licenciamento 

de Actividades Diversas (Anexo 13 ) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------- 

PONTO SEIS da ordem de trabalhos: “Regulamento da Piscina Municipal” ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu as principais alterações ao Regulamento da Piscina 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração do Regulamento da Piscina Municipal 

(Anexo 14 ) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 

PONTO SETE da ordem de trabalhos: “Documentos de Prestação de Contas respeitantes ao ano de 

2010 – apreciação e votação” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Presidente da Câmara, foi efectuada a apresentação pormenorizada dos documentos de prestação 

de contas respeitantes ao ano económico de 2010 os quais compreendem o Balanço em 31 de 
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Dezembro de 2010 que evidencia um total de 49.479.223 euros e um total de fundos próprios de 

24.347.378 euros, incluindo um resultado líquido positivo de 749.907 euros, a Demonstração de 

Resultados e os Mapas de execução Orçamental do exercício findo naquela data (que evidenciam um 

total de 15.832.243 euros de despesa paga e um total de 15.628.266 euros de receita cobrada) e os 

correspondentes anexos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Venade – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 15), fez 

uma intervenção destacando a qualidade, o equilíbrio e o rigor dos resultados apresentados. ----------------- 

Não se tendo registado mais intervenções, foram os Documentos de Prestação de Contas respeitantes 

ao ano de 2010 (Anexo 16) aprovados por maioria com as abstenções dos senhores deputados Roleira 

Marinho, Augusto Venade, Raquel Sousa e Marco Fernandes. --------------------------------------------------------- 

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 cinquenta 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 
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