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 ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009 

 
 
Aos dezanove dias do mês de Junho 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, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 28 membros da Assembleia, tendo faltado os deputados 

Henrique Januário Figueiredo, Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro e o representante das Junta de 

Freguesia de Gondar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Lovelhe fez-se representar pelo Tesoureiro da mesma (Anexo A). ------------------- 

 

Remeteram em tempo útil as respectivas justificações os deputados Henrique Januário Figueiredo e o 

representante da Junta de Freguesia de Gondar (Anexos B e C), sendo as mesmas consideradas 

justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi considerada injustificada a falta à sessão de 17 de Abril do representante da Junta de Freguesia de 

Vila Meã, 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 o Sr. Vereadores Fernando Nogueira. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

Posta à consideração a Acta da sessão anterior não se registou nenhuma intervenção. Posta à 

votação foi a Acta da Sessão 0rdinária de 17  de Abril de 2009, aprovada por maioria com três 

abstenções dos deputados Silvério Carvalho, Gil Malheiro e Presidente da Junta de Vila Meã 

(por não terem estado presentes).  ---------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Foi posta à disposição da Assembleia a Informação da Actividade Municipal referente aos meses 

de Maio e Junho de 2009, bem como a Declaração das participações da Autarquia em empresas 

e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 09/06/2009 - estado 

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

 

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

 - Pelo deputado Rui Cruz, em nome da mesa, foi apresentado um sentido Voto de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Justino José Carvalho (Anexo E), foi aprovado por unanimidade. ---------------- 

 

d) Intervenções políticas e interpelações. -----------------------------------------------------------------------------

- Silvério Carvalho – Começou por agradecer todo o apoio recebido aquando o falecimento do 

seu pai. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Seguidamente proferiu uma intervenção de carácter político, sobre o início das obras da EN 13, 

bem como dos acessos à Ponte da Amizade (Anexo F).-------------------------------------------------------

- Roleira Marinho - Iniciou com uma intervenção sobre “As Geminações de Vila Nova de 

Cerveira”, realçando a deslocação da delegação de Vila Nova de Cerveira a Chagny (França), 

na qual fez parte integrante na qualidade de Presidente da Assembleia Geral e membro da 

Unisénior, na qual, apesar de ter sido um sucesso, denotou uma falta de cooperação por parte 

do município de Chagny, uma vez que nem as portas da Câmara se abriram para os receber. 

Aproveitou ainda para questionar sobre a geminação que em tempos foi efectuada com o 

município espanhol de Tomiño (AnexoG). -------------------------------------------------------------------------

- Roleira Marinho – Seguidamente proferiu uma intervenção sobre o teor e as consequências 

de Lei da Água, particularmente no que se refere à obrigatoriedade do Registo dos pontos de 

água privados (furos, poços, noras, charcos, minas açudes e até fossas!). Onde e como fazer?---

Lamentou e protestou sobre o absurdo desta Lei e apelou para que a autarquia dê o apoio 

necessário aos cidadãos, no fornecimento e preenchimento dos impressos, bem como a 

disponibilização dos serviços técnicos (Anexo H). --------------------------------------------------------------

- Roleira Marinho – Por último proferiu um “Reparo sobre as Condições de Funcionamento da 

Creche/Jardim-de-Infância da Zona Industrial”, e ainda sobre o valor da atribuição do subsídio 

anual ao Centro Social e Paroquial de Campos (Anexo I). ---------------------------------------------------- 

António Gonçalves – Manifestou alguma preocupação pela falta de segurança existente no 

Parque de Lazer do Castelinho, nomeadamente junto à margem do Rio Minho, sugerindo que 

fosse ali colocada sinalética de zona perigosa, a fim de evitar acidentes com crianças. -------------- 
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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 “ Proposta de Alteração do Regulamento do Canil Municipal de Vila 

Nova de Cerveira”:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Presidente da Câmara Municipal foi efectuada a apresentação pormenorizada das alterações do 

documento em questão. (Anexo J) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado pedidos de intervenções / esclarecimentos, foi a proposta de “ Alteração do 

Regulamento do Canil de Vila Nova de Cerveira”, posta à votação tendo o mesmo sido 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, não se tendo registado nenhum  

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

 

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

 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

  
 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
 

 
 

A 1ª Secretária, 
 
 
 

(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 
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A  2.ª Secretária, 

 
 

(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


