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ACTA N.º 4 DE 2011  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO  

 
 

Aos dezasseis dias do mês de Setembro 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. Proposta de Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais; ------------------------------- 

----------- 3. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Fixação da Taxa para o ano de 2012. --------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de 28 membros da 

Assembleia, e a ausência dos senhores deputados João Manuel Araújo D. Caldas, Júlio Vilas Boas da 

Costa e do Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido. ----------------------------------------------------- 

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, da 

deputada Ana Rosa Alves de Barros, da bancada do Partido Socialista (Anexo 1), que foi substituída 

por José Pereira Correia (por impossibilidade de presença da Senhora Raquel da Silva Costa). ------------ 

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 Covas fez-se 

representar pelo Secretário, o senhor Pedro Araújo (Anexo 2). ------------------------------------------------------- 

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

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 17 de Junho de 2011, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. --------------- 

O senhor deputado Roleira Marinho recorreu à figura da interpelação à Mesa para informar que 

prescindia das senhas de presença, na sequência do parecer emitido pela CCDRN e solicitado pelo 

Presidente da Assembleia Municipal. Informou ainda que tinha na sua posse dois outros pareceres, de 

conteúdo diferente, mas ficará a aguardar melhor entendimento sobre a matéria. --------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 13/09/2011 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. ---------------------------------- 

- Carlos Gonçalves – Em nome da bancada do Partido Socialista proferiu um Voto de Pesar e solicitou 

um minuto de silêncio, em honra das vítimas do duplo atentado da Noruega de 22 de Julho de 2011 

(Anexo 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

unanimidade. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, tendo sido guardado um minuto de 

silêncio em memória dos falecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rui Cruz – prestou informação relativa aos vários assuntos discutidos nas reuniões da Assembleia 

Intermunicipal da CIM, entregando documentação para consulta (Anexo 5) no gabinete de apoio à 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roleira Marinho – reforçou e acrescentou alguns assuntos à intervenção do senhor deputado Rui Cruz. - 

Presidente da Assembleia – Esclareceu que o parecer da CCDRN, sobre as senhas de presença dos 

membros da Assembleia Municipal, foi solicitado pelas dúvidas suscitadas pelo senhor deputado Roleira 

Marinho. No entanto e dado o seu conteúdo, informa que irá remeter uma cópia do mesmo a todos os 

deputados para que o analisem, citando o seguinte parágrafo: ---------------------------------------------------------- 

“… Isto significa que não basta que os membros da assembleia municipal compareçam às reuniões; é 

necessário também que nelas participem activamente, isto é que “se pronunciem sobre todos os pontos 

da respectiva agenda”…” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diamantino Costa - através da leitura da nota informativa à Assembleia Municipal que faz parte 

integrante da acta (Anexo 6), esclareceu algumas dúvidas suscitadas na última sessão, sobre a 

publicação do seu livro “Contributos para a história de Vila Nova de Cerveira – Súmulas cronológicas das 

Actas Municipais 1900/1974”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuela Ferreira - através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 7), fez um 

resumo do programa “Cerveira em Festa 2011”. ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cândido Malheiro – também através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 

8), fez uma intervenção política sobre a situação do país, intitulando-a de “Preparemo-nos para o pior/ 

Haja decência na política” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Soares – sobre a intervenção do deputado Diamantino Costa, informou que já tinha sido aceite o 

pedido de desculpa que lhe foi endereçado. Seguidamente congratulou-se com os resultados obtidos da 

Bienal de Cerveira. Por último fez uma intervenção de carácter político, nomeadamente sobre as últimas 

notícias vindas a público sobre a situação económica da região Autónoma da Madeira. ------------------------- 

Roleira Marinho – proferiu também uma intervenção de carácter político, nomeadamente sobre a Troika 

e a situação económica da região Autónoma da Madeira. ---------------------------------------------------------------- 

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

agradeceu todas as intervenções, tendo aproveitado para prestar alguns esclarecimentos sobre o ponto 

de situação do processo de revisão do PDM de Vila Nova de Cerveira. ---------------------------------------------- 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos “Proposta de Regulamento de Atribuição de Medalhas 

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

O Presidente da Câmara esclareceu a necessidade do Município ter em vigor um Regulamento de 

atribuição de medalhas destinadas a galardoar as pessoas singulares e colectivas, nacionais ou 

estrangeiras, que pelos seus méritos, pela sua acção cívica e pela dedicação do desempenho das 

suas funções mereçam tal distinção. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de Regulamento de Atribuição de Medalhas 

Municipais (Anexo 9) submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------- 

Seguidamente o Presidente da Câmara Municipal, aproveitou para informar que na última reunião do 

executivo, realizada no dia de hoje, foi deliberado por unanimidade a atribuição de 8 Medalhas Municipais 

de Mérito, as quais serão entregues na cerimónia nobre do dia do Município, convidando desde já os 

deputados a estarem presentes..------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Fixação da Taxa para 

o ano de 2012”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 10). -------------- 

Não se tendo registado intervenções, foi a proposta apresentada pela Câmara Municipal para a fixação 

do IMI para o ano de 2012, aprovado por unanimidade (com 28 votos), pelo que se fixa o valor do IMI 

para o ano de 2012 em 0,7% para os prédios urbanos, 0,31% para os prédios avaliados nos termos do 

CIMI, fixando-se ainda em 30% o índice de majoração a aplicar à taxa do IMI de todos os prédios urbanos 

considerados degradados e desocupados, nos termos previstos no referido código. ----------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 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 dez 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 

 


