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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009 

 
 
Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 30 membros da Assembleia, tendo faltado o representante 

da Junta de Freguesia de Mentrestido, que remeteu a justificação em tempo útil (Anexo 1), sendo a 

mesma considerada justificada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi considerada injustificada a falta, à Sessão de 18 de Dezembro do Deputado Jorge Humberto Ribeiro, 

por não ter apresentado qualquer justificação dentro do prazo estabelecido por Lei. ------------------------------ 

 

A Câmara Municipal, fez-se representar pelo seu Presidente Sr. José Manuel Carpinteira, tendo ainda 

assistido à sessão os Srs. Vereadores Fernando Nogueira e Sandra Pontedeira. --------------------------------- 

 

Ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: --------------------------------------------- 

a) Leitura e aprovação da acta anterior: ------------------------------------------------------------------------------ 

Foi posta à consideração a Acta da sessão ordinária de 18 de Dezembro tendo-se registado a 

intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã, para informar que se iria abster 

por não concordar com a redacção da acta no ponto dois da ordem de trabalhos, nomeadamente 

no que diz respeito à sua intervenção. Não se tendo registado mais intervenções foi a mesma 

aprovada por maioria com 4 abstenções, Jorge Humberto Ribeiro, Henrique Januário e Gil 

Malheiro, por não terem estado presentes e o Presidente da Junta de Vila Meã por não 

concordar com a redacção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi posta à disposição da Assembleia a informação da Actividade Municipal referente aos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2009, bem como a declaração das participações da Autarquia 

em empresas e ainda, a informação sobre listagens de Processos Judiciais pendentes em 

18/02/09, e o estado em que os mesmos se encontram (Anexo 2). ---------------------------------------- 

c) Votos de louvor, congratulações, saudações e votos de pesar ---------------------------------------------- 
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- António Gonçalves, apresentou um Voto de Louvor, a todos os docentes que participaram no 

Corso Carnavalesco, quer pela grande participação das escolas, quer pela qualidade dos 

trabalhos apresentados. Posto à votação foi o Voto de Louvor aprovado por unanimidade. --------- 

 Seguidamente aproveitou para saudar o grupo de alunos e o Prof. Luís Quartéu que os 

acompanhava para assistirem a esta sessão. --------------------------------------------------------------------

---Por fim apresentou um Voto de Protesto, pelo estado lastimoso em que se encontra a Estrada 

Nacional 13 (Anexo 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Roleira Marinho – Igualmente saudou o Prof. Luís Quartéu e o grupo de alunos, exortando-os, 

enquanto jovens a acompanharem a vida política local e nacional,  e associou-se ao Voto de 

Protesto, apresentado pelo deputado António Gonçalves, sobre o estado da estrada nacional 13.  

 Seguidamente apresentou também um Voto de Protesto (Anexo 4), a enviar à CCDR-N pela falta 

de resposta a um pedido de actividade de limpeza das margens no Rio Minho, efectuado pelo 

Centro de Cultura de Campos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Postos à votação foram os dois Votos de Protesto, aprovados por unanimidade. ------------------- 

 - Roleira Marinho – Apresentou um Voto de Pesar pela morte do Pintor Jaime Isidoro (Anexo 5), 

ao qual se associou a bancada do Partido Socialista, tendo sido aprovado por unanimidade. ------ 

  

Ponto dois da ordem de trabalhos “ Regulamento da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira – 

Proposta final”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após explicação do Presidente da Câmara Municipal e não se tendo registado nenhuma intervenção, foi o 

mesmo submetido à votação, tendo sido aprovado por unanimidade (Anexo  6). ---------------------------------- 

 

Ponto três da ordem de trabalhos “Taxas de Publicidade – Suspensão ano de 2009”.  ----------------------- 

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a proposta referenciada em epígrafe (Anexo 7) e aprovada por 

unanimidade pela Câmara Municipal. Sobre o assunto, o Deputado Roleira Marinho congratulou-se pelo 

papel relevante da autarquia na resolução de problemas económicos dos habitantes e comerciantes do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se uma intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã, que questionou o 

Presidente da Câmara sobre a existência de apoio do Governo para as empresas do sector automóvel do 

nosso concelho, ao que o Presidente da Câmara respondeu já estarem encetadas conversações sobre 

este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais nenhuma intervenção, foi a mesma proposta posta à votação tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto quatro da ordem de trabalhos “Gestamp Portugal, Lda – Pedido de isenção de IMI”. ---------------- 

Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara, que explicou que a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade a redução de 20% do valor de IMI, pelo período de cinco anos, tendo em consideração o 

projecto de investimento apresentado por esta empresa e apreciação favorável pela AICEP – Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Anexo 8). -------------------------------------------------------- 

Seguiu-se uma intervenção do deputado Roleira Marinho, dizendo que se a Câmara Municipal aprovou a 

proposta, não será a Assembleia a votar contra, no entanto há que ter atenção para não abrir 

precedentes, e ter garantias da empresa para com a Câmara Municipal. -------------------------------------------- 

Por último o deputado Cândido Malheiro fez uma intervenção  (Anexo 9), sobre o estado económico,  

nacional , internacional e local, realçando a atenção do nosso município, para com as dificuldades socio-

económicas dos nossos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções foi a proposta de redução do IMI posta à votação,. tendo sido aprovada 

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

 

Ponto cinco da ordem de trabalhos “Regulamento de utilização e cedência do Auditório e Salas de 

Formação no Centro de Apoio às Empresas” --------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta de Regulamento aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 10), tendo o 

Presidente da Câmara  efectuado uma breve resenha do mesmo. ----------------------------------------------------- 

Não se tendo registado nenhuma intervenção, foi o mesmo posto à votação e aprovado por unanimidade.  

 

Após esgotada a ordem de trabalhos e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta Acta, por 

unanimidade, aprovada em minuta, afim de produzir efeitos de imediato. -------------------------------------------- 

 

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

intervenção do Prof. Luís Quarteu, que questionou o Presidente da Câmara na sequência do aumento de 

competências da autarquia a nível escolar, quais os projectos que tem para Agrupamento, ao que o 

Presidente respondeu que neste momento estão em curso a construção dos dois centros Escolares. ------ 

 

Não havendo mais intervenções, foi dada por encerrada esta sessão pelas vinte e três horas ----------------- 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

 
(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
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O 1.º Secretário, 
 

 
(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 

 
 

O 2.º Secretário, 
 

 
(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 
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