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ACTA N.º 3 DE 2011  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO  

 
 

Aos dezassete dias do mês de Junho 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 da Biblioteca Municipal; --------------------------------------------------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença da totalidade dos 31 

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

Constatando-se a falta da 2.ª Secretária, e para completar a mesa, o Presidente da mesa chamou para 

ocupar o lugar a deputada Anabela Quintas. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

deste Órgão, as comunicações de impossibilidade de presença e respectivo pedido de substituição, dos 

deputados Manuela Maria Lourenço Ferreira e Cândido Magalhães Malheiro, da bancada do Partido 

Socialista (Anexos 1 e 2), que foram substituídos por José Pereira Correia (por impossibilidade de 

presença da Senhora Raquel da Silva Costa) e Carlos Manuel Poço Pereira. ------------------------------------ 

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 38º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Campos  fez-se 

representar pela Secretária, a senhora Sónia Antunes (Anexo 3) e o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Cornes, fez-se representar pela secretária, a senhora Patrícia Pereira (Anexo 4). ------------ 

Foi considerada justificada a falta dada pelo Sr. deputado António João Fernandes Gomes, 

Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido, à última sessão desta Assembleia (Anexo 5). ------------ 

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

O Presidente da Mesa solicitou, ao abrigo do disposto no mecanismo excepcional previsto no artigo 42.º 

do Regimento, a inclusão de um novo ponto na Ordem de Trabalhos, nomeadamente, Ponto Três 

“Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais”. --------------------------------------- 

Atendendo à urgência e oportunidade deste assunto, que foi presente à Reunião de Câmara do passado 

dia 8 do corrente mês de Junho, a Assembleia Municipal pronunciou-se unanimemente a favor da 

inclusão deste assunto na ordem de trabalhos, ficando a ordem de trabalhos com a seguinte composição:  

-----------  1. Período de “antes da ordem do dia”. ------------------------------------------------------------------------ 
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----------  2. Regulamento da Biblioteca Municipal; --------------------------------------------------------------------- 

---------- 3. “Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais”. ------------------------- 

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

Foi submetida à apreciação a Acta da Sessão de 29 de Abril de 2011, tendo-se registado o pedido de 

intervenção do deputado Sr. Roleira Marinho, solicitando que na sua intervenção constante na alínea c) 

do Ponto Um da ordem de trabalhos “período de Antes da Ordem do Dia” fosse aditado: «(…)Depois 

questionou o modo como se processou a substituição do 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(!...)» (Anexo 6). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a aceitação deste aditamento, foi o mesmo aceite por maioria com 5 abstenções 

dos senhores deputados José Correia, Carlos Pereira, e representantes de Juntas das freguesias de 

Campos, Loivo e Reboreda, ficando com a seguinte redacção: « 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 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. (…)»  

Submetida à votação, foi a Acta aprovada por maioria com 5 abstenções dos senhores deputados José 

Correia, Carlos Pereira, e representantes de Juntas das freguesias de Campos, Loivo e Reboreda. --------- 

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 13/06/2011 e sobre o 

estado actual dos mesmos (Anexo 7). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- João Araújo – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 8), proferiu um 

Voto de Louvor á Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Lovelhe, pelos seus 25 anos de 

existência e pelos diversos títulos obtidos. ----------------------------------------------------------------------------- 
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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 e aclamação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- Silvério Carvalho – através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 9), 

proferiu uma intervenção sobre a forma pacífica com decorreram as eleições legislativas do passado dia 

5 de Junho. Aproveitou a oportunidade para em nome da Bancada do Partido Socialista, dar os parabéns 

aos senhores deputados municipais da Bancada do Partido Social Democrata, pela vitória eleitoral. 

Seguidamente e também através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 10), 

fez um resumo do enquadramento da reunião da Assembleia Intermunicipal da CIM, realizada no 

passado dia 20 de Maio e para o qual foram convidados todos os membros das assembleias municipais 

do distrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Roleira Marinho – através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 11), 

abordou diversos temas e efectuou algumas interpelações ao Presidente da Câmara Municipal, 

designadamente sobre o dossier águas, a reorganização do ordenamento do território decorrente do 

memorando de entendimento assinado com a Troika, Saúde no Concelho, Ensino Particular e 

Cooperativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aproveitou ainda para abordar e elogiar a última publicação literária intitulada “Súmulas Cronológicas das 

Actas Municipais 1900-1974” do Sr. Deputado Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Cerveira, Diamantino Vale Costa (Anexo 12). --------------------------------------------------------------------------- 

Por último, em nome da Bancada do Partido Social-Democrata, agradeceu as saudações recebidas da 

bancada do Partido Socialista, pela vitória das últimas eleições (Anexo 13). --------------------------------------- 

- Joaquim Teixeira – Respondendo à questão levantada pelo Sr. Deputado Roleira Marinho, sobre a 

Saúde no concelho, informou que a falta enfermeiros e o aumento de serviço, essencialmente externo, do 

Centro de Saúde, provocaram alguns reajustamentos no funcionamento do mesmo. ----------------------------- 

- Pedro Soares – Iniciou a sua intervenção com o tema das eleições do passado dia 5 de Junho, 

aproveitando para felicitar o Partido Social-Democrata pelos resultados obtidos. Seguidamente felicitou o 

Sr. Diamantino Costa pela edição do livro “Súmulas Cronológicas das Actas Municipais 1900-1974” 

deixando também aqui um alerta, para o facto de constatar que a reorganização administrativa já chegou 

a Cerveira, uma vez que na publicação em apreço o concelho de Cerveira apenas possui 14 freguesias, 

faltando a freguesia de Sopo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Diamantino Costa – Agradeceu todos as felicitações recebidas sobre a sua publicação “Súmulas 

Cronológicas das Actas Municipais 1900-1974”, que considera ser um livro de leitura obrigatória, e 
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informou o Sr. Pedro Soares que não é verdade ter excluído a freguesia de Sopo, pois ela é referida 

inúmeras vezes. O que terá acontecido foi um lapso na transcrição dos Órgãos das Juntas de Freguesia 

do concelho, do qual desde já pede desculpa e se compromete a rectificá-la. -------------------------------------- 

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

respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas, tendo aproveitado ainda a oportunidade para 

informar que foi publicado hoje no Diário da República, o período de discussão da Proposta de Revisão 

do Plano Director Municipal de Vila Nova de Cerveira (PRPDMVNC), que se encontrará para discussão 

pública entre os dias 4 de Julho e 12 de Agosto, e que serão realizadas sessões públicas de 

esclarecimento em todas as freguesias do concelho. ---------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia propôs que a apresentação e discussão dos dois regulamentos constantes 

da ordem de trabalhos fossem efectuadas em conjunto, sem prejuízo de eventuais intervenções 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. -------------------------------------------

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

De seguida o Presidente da Câmara Municipal esclareceu o Regulamento da Biblioteca Municipal, bem 

como as pequenas alterações dos artigos 12.º e 13.º do Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta do Regulamento da Biblioteca Municipal (Anexo 14) 

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

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos “Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de alteração ao Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais (Anexo 15) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da Mesa que lamentou a ausência de 

público nesta sessão, 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 vinte 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 



 
   

   

   
MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOO   DDDEEE   VVVIIILLLAAA   NNNOOOVVVAAA   DDDEEE   CCCEEERRRVVVEEEIIIRRRAAA   

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

PRAÇA DO MUNICÍPIO |  4920- 284 VILA NOVA DE CERVEIRA  |  251 708 020 -  251 708 022  | Assembleia.municipal@cm-vncerveira.pt 

Pág. 5/5 

 

 
 

 
O 1º Secretário, 

 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 
 

A 2ª Secretária (em regime de substituição), 
 
 

Anabela Lages de Oliveira Quintas 


