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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 17 DE ABRIL DE 2009 

 
 
Aos dezassete dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária, realizada no Auditório do 

C.A.E. – Centro de Apoio às Empresas, no Pólo II da Zona Industrial de Cerveira. -------------------------------- 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 26 membros da Assembleia, tendo faltado os deputados 

Silvério José Alves de Carvalho, Gil da Costa Malheiro, Henrique Januário Figueiredo e os representantes 

das Juntas de Freguesia de Mentrestido e Vila Meã. 

 

Remeteram em tempo útil as respectivas justificações os deputados Gil da Costa Malheiro, Henrique 

Januário Figueiredo e o representante da Junta de Freguesia de Mentrestido (Anexos A, B e C), sendo as 

mesmas  consideradas  justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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) Intervenção do deputado Roleira Marinho, congratulando a Mesa da Assembleia por ter  

convocado a Sessão para  o Auditório do C.A.E. – Centro de Apoio  às Empresas,  dando assim 

a oportunidade aos presentes de conhecerem as maravilhosas condições que o mesmo possui, 

bem como as suas vertentes, regozijando-se pelo mesmo estar implementado na freguesia de 

Campos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Deputado Roleira Marinho – apresentou para consulta, cópia da intervenção e da Moção (Anexo 

D), que o Grupo Municipal do PSD  apresentou na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do 

Alto Minho, realizada no passado dia 30 de Março do corrente ano de 2009. ---------------------------  

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

Posta à consideração a Acta da sessão anterior, foi presente uma informação do deputado 

Roleira Marinho, sobre a sua intervenção apresentada no período de “antes da ordem do dia” 
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solicitando que seja acrescentado “Igualmente saudou o Prof. Luís Quartéu e o grupo de alunos, 

exortando-os enquanto jovens a acompanharem a vida política local e nacional, e ….”, conforme 

documento anexo (Anexo E). Posta à votação a aprovação desta alteração, a mesma foi aceite 

e, não se tendo registado mais intervenções, foi a Acta da Sessão 0rdinária de 20 de Fevereiro 

de 2009, aprovada por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

d) Foi posta à disposição da Assembleia a Informação da Actividade Municipal referente aos meses 

de Março e Abril de 2009, bem como a Declaração das participações da Autarquia em empresas 

e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 06/04/2009 - estado 

actualizado dos mesmos (Anexo  F). -------------------------------------------------------------------------------- 

 

e) Votos de Louvor, Congratulações, Saudações e  Votos de Pesar: ----------------------------------------- 

 - Pelo deputado Roleira Marinho, em nome da bancada do Partido Social Democrata, foi 

proferido um sentido Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. João Alves Morais (Anexo G),  que 

depois de aceite, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

 

f) Intervenções políticas e interpelações. -----------------------------------------------------------------------------

- Presidente da Assembleia –  sugeriu que fosse efectuada pela Assembleia Municipal, uma 

Cerimónia Comemorativa dos 35 anos do 25 de Abril, a realizar no próximo dia 25 de Abril, pelas 

10h30 no Salão Nobre dos Paços do Concelho. -----------------------------------------------------------------

- Jorge Humberto Ribeiro – proferiu uma intervenção de carácter político, reflectindo sobre a 

crise que estamos a atravessar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Posto à votação a aceitação da Cerimónia Comemorativa do 25 de Abril, a mesma foi aceite e 

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

 

Ao encerrar este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal, respondeu a 

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

 

Ponto dois da ordem de trabalhos “Projecto de Regulamento do Conselho Municipal de Segurança” e 

“Eleição de dois Presidentes de Junta para a integrarem” ---------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa começou por efectuar o pedido de autorização para ser acrescentado neste ponto 
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da ordem de trabalhos, a “Eleição de dois Presidentes de Junta para integrarem o Conselho Municipal de 

Segurança”, autorização esta que foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

Pelo  Presidente da Câmara foi efectuada uma apresentação e explicação do Regulamento (Anexo H). -

Seguiu-se uma intervenção do deputado Jorge Humberto Ribeiro, que referiu ser este Conselho de 

âmbito Municipal conforme prevê a legislação, no entanto, e segundo a sua opinião, deveria ser mais 

abrangente e ser de âmbito intermunicipal. Sugeriu também a inserção de outras entidades, e questionou 

o porquê de não estarem integrados representantes dos sindicatos.  -------------------------------------------------

O Presidente respondeu às questões que lhe foram colocadas, salientando que de futuro, se acharem 

pertinente poderão entrar outras entidades para este Conselho Municipal de Segurança. ----------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções, foi o Regulamento posto à votação, tendo sido aprovado por 

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

De seguida o Presidente da Mesa concedeu uma pausa de dez minutos, para a elaboração de listas para 

a eleição dos dois Presidentes de Junta que irão integrar o respectivo Conselho Municipal de Segurança.  

Retomada a ordem de trabalhos, foi presente uma lista única, propondo os Presidentes das Freguesias 

de Campos e Covas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectuada a votação por escrutínio secreto, a lista apresentada foi aprovada por vinte e três votos a favor 

e três em branco, ficando assim eleitos os Presidentes das Juntas de Campos e Covas para integrarem o 

Conselho Municipal de Segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto três da ordem de trabalhos “Primeira revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de 

Investimentos” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal referiu que esta revisão se deve, ao facto de haver necessidade de 

reforço de verbas para custear as obras que apesar de estarem projectadas há já algum tempo, só agora 

foram aprovadas, tendo as mesmas início para breve. Não se tendo verificado nenhuma intervenção, foi a 

mesma submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade, a primeira revisão ao Orçamento e 

ao Plano Plurianual de Investimentos (Anexo I). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto quatro da ordem de trabalhos “Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho – Projecto de 

Alteração de Estatutos” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após apresentação feita pelo Sr. Presidente da Câmara, das alterações propostas aos Estatutos da 

Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho (Anexo J),  que em termos genéricos consiste na alteração 

da denominação da mesma, passando a designar-se Associação de Municípios do Vale do Minho, bem 

como no seu âmbito, deixando de ser de âmbito genérico, e passando a ser de âmbito específico e, não 
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se tendo verificado nenhuma intervenção, foi deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável à 

alteração dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho. ------------------------------------------ 

 

Ponto cinco da ordem de trabalhos “Documentos de Prestação de Contas respeitantes ao ano de 

2008, apreciação e votação”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, apresentou bastante pormenorizadamente os documentos em apreço 

Solicitou a palavra o Sr. deputado Roleira Marinho, que começou por referir que o investimento real não 

tem sido tão grande, quanto o divulgado, fazendo uma breve resenha dos parâmetros destes últimos 15 

anos. Por fim aproveitou para felicitar a Câmara Municipal pelo esforço que tem feito no investimento do 

nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se uma intervenção do Sr. deputado Cândido Malheiro (Anexo K) que em nome da bancada do 

Partido Socialista, e depois de uma avaliação global dos mesmos, se regozija pelos excelentes resultados 

apresentados, que mais uma vez honram a Câmara Municipal dignificam o concelho e demonstram que 

há clareza e rigor nas opções e no trabalho do Executivo Municipal. -------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções, foram os documentos em discussão postos à votação tendo 

os “Documentos de prestação de contas respeitantes ao ano de 2008“ (Anexo L), sido aprovados por 

maioria com 4 abstenções dos deputados Roleira Marinho, Jorge Humberto Ribeiro, José Venade e 

Raquel Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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, não se tendo registado nenhum  

pedido de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e três horas e cinquenta minutos. ----- 

 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

  
 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
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A 1ª Secretária, 

 
 
 

(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 
 
 
 
 

A  2.ª Secretária, 
 

 
(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


