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ACTA N.º 5 DE 2011  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO  

 
 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro 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. Proposta Final de Regulamento Municipal para o Uso do Fogo; --------------------------------- 

----------- 3. Proposta Final de Regulamento do Serviço Municipal de Protecção Civil – Município de 

Vila Nova de Cerveira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- 4. Derrama para o ano de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------- 5. Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012. ----------------------------------------------------- 

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

Assembleia, e a ausência dos senhores deputados Júlio Vilas Boas da Costa, Fernando José 

Rodrigues Pires Venade e Ana Rosa Alves de Barros. ---------------------------------------------------------------- 

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 

Srs. deputados António Roleira Marinho, da bancada do Partido Social Democrata (Anexo 1), que foi 

substituído por António Luís Rodrigues da Cruz, e de Cândido Magalhães Malheiro, da bancada do 

Partido Socialista (Anexo 2), que foi substituído por José Pereira Correia (por impossibilidade de 

presença da Senhora Raquel da Silva Costa). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

(Anexo 3), sendo a mesma considerada justificada. ----------------------------------------------------------------------- 

Foram ainda consideradas justificadas as faltas dadas à última sessão desta Assembleia pelos Srs. 

Deputados João Manuel Araújo Domingues Caldas e Júlio Vilas Boas da Costa (Anexos 4 e 5). ------- 

Foi considerada injustificada a falta à Sessão de 16 de Setembro de 2011 do Sr. António João 

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

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” --------------------------------------- 
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---------- 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 16 de Setembro de 2011, tendo-se registado o pedido 

escrito de rectificação da acta, do senhor deputado Roleira Marinho (Anexo 6), sugerindo alterar o que 

consta na página ¾, por “Roleira Marinho – Proferiu uma intervenção oral em resposta à intervenção 

do deputado Cândido Malheiro, onde recordou que o “Memorando” da Troika foi negociado pelo Partido 

Socialista, embora assinado também pelos outros dois Partidos e que as contas “escondidas” da Madeira 

são a mesma medida das contas “socráticas” que ninguém conhecia e que as alterações políticas em 

democracia se fazem pela via das eleições.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do deputado Silvério Carvalho, afirmando que não concorda com esta alteração 

proposta pelo deputado Roleira Marinho, em virtude de não ter sido essa a mensagem que proferiu. ------- 

Submetida à votação a aceitação desta rectificação, foi a mesma rejeitada por maioria com dezoito 

votos contra dos deputados Vítor Nelson, Rui Cruz, Anabela Quintas, Silvério Carvalho, Manuela 

Ferreira, Carlos Gonçalves, Manuel Soares, José Correia, Joaquim Lara, Fernando Alves, Paulo Pereira, 

Nuno Silva, Joaquim Teixeira, António Gomes, Lourenço Martins, José Silva, Joaquim Hilário e 

Diamantino Costa, três abstenções dos deputados João Caldas, António Cruz e Rui Esteves, tendo 

apenas obtido quatro votos a favor dos deputados José Venade, Raquel Sousa, José Pereira e 

Fernando Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, foi a Acta aprovada por maioria com três abstenções dos deputados António 

Cruz, Rui Esteves e João Caldas por não terem estado presentes e dois votos contra dos 

deputados Augusto Venade e Raquel Sousa. ------------------------------------------------------------------------------ 

Finalizada esta votação verificou-se a entrada dos deputados João Araújo e Pedro Soares. ----------------- 

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 

(Anexo 7). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- Joaquim Lara – Voto de Pesar (Anexo 8), pelo falecimento do Sr. Nemório Batista Vieira, seu 

antecessor na Junta de Freguesia de Campos. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Raquel Sousa – em nome da bancada do Partido Social Democrata, proferiu em Voto de Pesar (Anexo 

9), pelo falecimento do Sr. Nemório Batista Vieira. -------------------------------------------------------------------------- 

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

que foi aceite por unanimidade. Não houve intervenções para a sua discussão e posto à votação foi 

aprovado por unanimidade tendo de imediato sido respeitado um minuto de silêncio . ------------------ 

Finalizada esta votação registou-se a chegada do deputado Marco Fernandes. ---------------------------------- 

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

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

- João Araújo – Prestou informação (Anexo 10) sobre o Congresso da ANAFRE, realizado nos dias 2 e 3 

de Dezembro, em Portimão, cujo tema foi “As Freguesias na Reforma do Estado”. ------------------------------ 

- Manuel Soares – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 11), proferiu 

uma intervenção de carácter político, em torno das medidas da Troika e do défice orçamental de 2011. --- 

- Silvério Carvalho - Na qualidade de membro designado pela Assembleia Municipal, prestou informação 

detalhada (Anexo 12) da reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Minho 

Lima (CIM Alto Minho), nomeadamente as grandes opções do Plano para 2012, linhas estratégicas de 

acção e os investimentos programados e em curso. ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedro Soares – Proferiu uma intervenção de carácter político sobre a Reforma Administrativa e criticou 

as propostas e critérios de agrupamento de freguesias previstos no “Livro Verde”, sublinhando a 

necessidade de preparar um plano B. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- António Cruz – Comunicou a enorme satisfação por estar presente nesta Assembleia Municipal. De 

seguida proferiu também algumas considerações sobre a Reforma Administrativa. ------------------------------ 

- Rui Esteves – Refutou a intervenção do deputado Pedro Soares, destacando que nada deve ser 

alterado relativamente ao tema da reorganização territorial das freguesias. ----------------------------------------- 

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

abordou o tema da Reforma Administrativa nos seus três pilares (ordenamento do território, organização 

política e gestão de serviços), tendo aproveitado ainda a oportunidade para informar que o Plano Director 

Municipal de Vila Nova de Cerveira (PDMVNC), deverá estar concluído no próximo dia 4 de Fevereiro e 

não no final deste ano como já havia anunciado. -------------------------------------------------------------------- 

De seguida 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 “Proposta Final de Regulamento Municipal para o Uso do 

Fogo”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu o Regulamento Municipal para o Uso do Fogo (Anexo 13), 

que foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------- 
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Neste ponto registou-se ainda a observação do deputado Manuel Soares, para que na alínea n) do art.º 

3.º, fosse corrigida a denominação do Ministério, onde se lê Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, deverá ler-se, Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, foi a proposta de Regulamento submetida à votação, tendo 

sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos “Proposta Final de Regulamento do Serviço Municipal de 

Protecção Civil – Município de Vila Nova de Cerveira” ---------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 14), sugerindo 

uma pequena alteração na alínea c) do art.º 12.º , onde se lê “…, junto do Governador Civil,…” deverá ler-

se, “…, junto da Protecção Civil, …”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foi a proposta de Regulamento submetida à votação, tendo sido 

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

PONTO QUATRO da ordem de trabalhos “Derrama para o ano de 2012” ----------------------------------------- 

Após exposição feita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, que referiu que a proposta é idêntica 

à do ano anterior, e na ausência de qualquer outra intervenção foi a proposta (Anexo 15) de imediato 

submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade, o lançamento para o ano de 2012 de: ------- 

a) Uma derrama correspondente a 1,2% do Lucro Tributável sujeito e não isento de IRC para os 

sujeitos passivos com Volume de Negócios superior a 150.000 Euros (em 2011), e; ----------------- 

b) Uma derrama reduzida para os sujeitos passivos com Volume de Negócios até 150.000 Euros 

(em 2011) correspondente a 1% do Lucro Tributável sujeito e não isento de IRC. ---------------------- 

PONTO CINCO da ordem de trabalhos “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012” ------------- 

O Presidente da Câmara Municipal apresentou de forma sintética as Grandes Opções do Plano – 

GOP e do Orçamento para 2012 (Anexo 16), destacando as dificuldades na concretização do mesmo, 

em resultado do corte orçamental decorrente da diminuição das verbas transferidas do Orçamento de 

Estado para os Municípios. Mencionou que a Autarquia continuará a privilegiar a intervenção na área 

social, a concretizar os projectos aprovados do QREN e vai aumentar o valor das transferências para as 

freguesias. Referiu também que tem orgulho no trabalho desenvolvido, que as críticas à gestão do 

Município são infundadas e que ao contrário do que alguns deputados dizem, a Autarquia ainda dispõe 

de uma confortável capacidade de endividamento e apresenta uma significativa diminuição da dívida. ----- 

O Presidente da Assembleia interveio referindo que os documentos apresentados valem pelo conjunto, 

mas destacou com especial interesse três virtudes que lhes conferem um valor acrescentado. Em 

primeiro lugar, regista-se que os investimentos estão centrados em duas grandes prioridades que 

representam a maior parte da fatia do investimento previsto: a acção social e as actividades económicas, 
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em segundo lugar, o aumento significativo das transferências financeiras para as juntas de freguesia e 

em terceiro e último lugar, destacou como virtudes as preocupações para não comprometer a capacidade 

de endividamento futura do município e assegurar níveis de autonomia financeira sustentáveis e 

equilibrados (Anexo 17). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado Pedro Soares realçou a importância do aumento das transferências financeiras para as 

Juntas de Freguesia, que deste modo podem aumentar a capacidade de intervenção em parceria com a 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim o deputado António Cruz referiu com orgulho, estar na presença de um documento bem 

elaborado, que apesar das contingências que se avizinham, reflecte o rigor e a boa gestão da Câmara 

Municipal, que teve a preocupação de auscultar a população, através do Orçamento Participativo. ---------- 

Submetida à votação foi aprovada por maioria com uma abstenção do deputado Augusto Venade. --------- 

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

Por último o Presidente da Assembleia e o Presidente da Câmara desejaram Boas Festas a todos os 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E, sendo 23 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 
 


