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 ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2009 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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 

Salão Nobre dos Paços do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 24 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados: Gil Costa Malheiro, Henrique Januário Figueiredo, Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro, 

José Augusto Cantinho Venade e os representantes da Junta de Freguesia de Gondarém, Mentrestido e 

Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi considerada injustificada a falta à sessão anterior do Deputado Jorge Humberto Malheiro Barbosa 

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 Sr. Vereadores Fernando Nogueira e Sandra Pontedeira. ---------------------------------- 

 

No ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: ---------------------------------------- 

a) Posta à votação e com 23 votos favor e 1 abstenção do representante da junta de Freguesia de 

Lovelhe, por não ter estado presente, foi aprovada a acata da sessão da Assembleia Municipal 

realizada no passado dia 19 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

de Julho, Agosto e Setembro de 2009, bem como a declaração das participações da Autarquia 

em empresas e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 

23/09/2009 - estado actualizado dos mesmos (Anexo 1). ---------------------------------------------------- 

c) Foram proferidas intervenções políticas pelos Sr(s) Deputados: -------------------------------------------- 

- Presidente da Junta de Freguesia de Covas – Anunciou o fim do seu trabalho como autarca 

da freguesia que representa, fazendo em balanço muito positivo dos 12 anos na vida política. ---- 

Felicitou e agradeceu ao Sr. Presidente da Câmara, bem como aos restantes Vereadores a 

forma como sempre foi bem recebido e atendido na autarquia. --------------------------------------------- 
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- Raquel Costa – fez um balanço positivo do trabalho desenvolvido pela Assembleia Municipal 

(Anexo 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Roleira Marinho – Fez uma análise retrospectiva dos assuntos tratados ao longo deste quatro 

anos de mandato, relembrando as constantes intervenções da bancada do PSD.----------------------

Fez votos para que a campanha eleitoral que se aproxima decorra da melhor forma. ----------------

Por fim anunciou que findo o período de “antes da ordem do dia”e porque não têem objecções 

nos documentos em apreciação (e que votariam favoravelmente), iriam ausentar-se uma vez que 

tinham assumido anteriormente um compromisso de carácter político (Anexo 3). ---------------------- 

- António Gonçalves – Desejou felicidades aos deputados que irão continuar a fazer parte da 

Assembleia no próximo mandato, anunciando a sua saída como deputada, mas continuando 

disponível para ajudar no que for necessário. Fez um balanço do que foram estes últimos quatro 

anos, elogiando e enaltecendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, bem 

como todos os deputados desta Assembleia, no entanto fez questão de referir que, a obra feita 

no concelho é da inteira responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara, Eng. Carpinteira e não 

da bancada do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cândido Malheiro – em nome pessoal e da bancada do Partido Socialista, fez um balanço 

positivo da actividade efectuada nesta Assembleia, realçando o bom funcionamento da mesma 

ao longo do mandato. Finalizou a sua intervenção, felicitando todos os presentes, apelando 

ainda para que a campanha eleitoral que se avizinha corra com elevação, civismo e dignidade 

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

- Roleira Marinho – Contestou parte da intervenção do Sr. António Gonçalves. ----------------------- 

- António Gonçalves – refutou a intervenção do Sr. Roleira Marinho. ------------------------------------ 

 

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

questões que lhe foram colocadas, registando com agrado todas as intervenções proferidas, aproveitando 

para desejar as maiores felicidades a todos os que fizeram parte desta Assembleia municipal neste 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto dois da ordem de trabalhos “Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de Taxa para o ano de 

2010” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 5). ---------------  

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

do IMI para o ano de 2010, aprovado por unanimidade (com 22 votos), pelo que se fixa o valor do IMI 
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para o ano de 2010 em 0,7% para os prédios urbanos, 0,30% 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. ----------------------------- 

No ponto três da ordem de trabalhos “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do noroeste, CRL – Fundação 

Caixa Agrícola do Noroeste – Estatutos” ---------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal clarificou a aceitação do município em aderir à referida Fundação, 

aproveitando também para fazer uma breve resenha dos estatutos (anexo 6). ------------------------------------ 

Não se tendo registado intervenções, foram os estatutos apresentados, aprovados por unanimidade, 

tendo ainda a Assembleia, autorizado por unanimidade, a adesão do Município à Fundação Caixa 

Agrícola do Noroeste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “ Permuta do actual edifício do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Nova de Cerveira/Construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

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

Pela 1ª Secretária da Mesa, foi efectuada a leitura da minuta contrato promessa de permuta a celebrar 

entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros voluntários de Vila Nova de 

Cerveira, no qual se propõe permutar o actual edifício do Quartel dos Bombeiros, sito no Largo dos 

Bombeiros, pelo novo Quartel dos Bombeiros, sito na entrada norte da vila. ---------------------------------------- 

Seguidamente o Presidente da Câmara esclareceu ainda que, no que diz respeito à cedência da sala 

para os serviços municipais de protecção civil, será realizado contrato de arrendamento. ---------------------- 

Neste ponto, ausentou-se o deputado António Gonçalves, por considerar que o facto de ter participado na 

reunião da Associação Humanitária que aprovou este contrato pode impedir a sua votação. ------------------ 

Não havendo mais intervenções, foi aprovado por unanimidade, com 21 votos, a permuta dos quartéis, 

nos termos da minuta do contrato promessa aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal (Anexo 

7). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto cinco da ordem de trabalhos “Integração na AREA – ALTO MINHO, Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Alto Minho” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal clarificou a necessidade do município aderir à referida entidade, 

esclarecendo ainda que não tem custos directos para a autarquia, aproveitando também para fazer uma 

resenha dos estatutos (Anexo 8). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Não se tendo registado intervenções, foram os estatutos apresentados, aprovados por unanimidade, 

tendo ainda a Assembleia, autorizado por unanimidade, a integração do Município na ÁREA – ALTO 

MINHO, Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho. ----------------------------------------------------- 

  

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

unanimidade, aprovada em minuta, a fim de produzir efeitos de imediato. ------------------------------------------- 

 

De seguida o Presidente da Mesa, abriu o período reservado ao público, não se tendo registado nenhuma 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal felicitou todos os membros desta Assembleia, pela forma 

como decorreram os trabalhos, ao longo deste mandato. Encerrou esta sessão com um forte aplauso e 

com a certeza do dever cumprido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

  
 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
 
 

A 1ª Secretária, 
 
 
 

(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 
 
 

A  2.ª Secretária, 
 
 

 
(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 

 
 

 

 


