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ACTA N.º 5 DE 2010  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO  

 
 
Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, 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. Chefe da Divisão de Obras e Serviços Municipais (01-10-2006 a 30-09-2009) - Abono de 

Despesas de Representação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ 3. Derrama para o ano 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ 4. Projecto de Regulamento Municipal para concessão de subsídios. ------------------------------ 

------------ 5. Projecto de Regulamento Municipal de promoção à construção de habitação própria e 

reabilitação de habitação degradada para estratos sociais desfavorecidos. ---------------------------------- 

------------ 6. Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2011. ---------------------------------- 

Foi entregue ao Presidente da Mesa, em cumprimento do disposto no nº 2 do art.º 11º do Regimento 

deste Órgão, a comunicação de renúncia ao mandato (Anexo 1) e respectivo pedido de substituição, do 

deputado da bancada do Partido Social Democrata, Sr. Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro, 

(apresentado via e-mail no passado dia 07 do corrente mês de Dezembro), pelo que foi convocado para a 

sua substituição a Sr.ª Maria José Peixoto Carvalho Areal. ---------------------------------------------------------- 

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

Assembleia e a ausência dos senhores deputados José Augusto Cantinho Venade, Júlio Vilas Boas 

da Costa e Maria José Peixoto Carvalho Areal. ------------------------------------------------------------------------- 

Foi considerada justificada a falta dada pelos representantes da Junta de Freguesia de Cornes, à última 

sessão desta Assembleia (Anexos 2 e 3). ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram consideradas injustificadas as faltas à Sessão de 24 de Setembro de 2010 dos senhores 

deputados Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro e Fernando Batista Rocha, Presidente da 

Junta de Freguesia de Nogueira por não terem 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Foram lidos os pedidos de renúncia ao mandato dos senhores; deputado Jorge Humberto Ribeiro, 

recebido via e-mail no dia 7 de Dezembro (Anexo 1), e da senhora Maria José Areal, carta datada de 16 

de Dezembro (Anexo 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi submetida à apreciação a Acta da Sessão de 24 de Setembro de 2010, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 2 

abstenções dos senhores João Araújo e Fernando Rocha, Presidentes das Juntas de Freguesia de 

Lovelhe e Nogueira, por ausência à respectiva Sessão e os votos favoráveis dos restantes senhores 

Deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 

bem como a informação sobre a listagem de processos judiciais pendentes em 06/12/2010 e sobre o 

estado actual dos mesmos (Anexo 5). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia também informou que estavam presentes Alunos e Professores da Escola 

Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, no âmbito do projecto “PARLAMENTO JOVEM”.------------- 

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

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

- O deputado Cândido Malheiro, em nome da bancada do Partido Socialista, proferiu: 

- Um Voto de Pesar (Anexo 6), pelo falecimento do Sr. Augusto Fernandes Afonso, Bombeiro 

Voluntário carinhosamente conhecido como “Gusto Mineirinhas”, que faleceu no passado dia 13 do 

corrente mês de Dezembro, com 39 anos, vítima de doença prolongada. ----------------------------------------- 

- Um Voto de Congratulação (Anexo 7) ao Jornal Cerveira Nova, pelo seu quadragésimo aniversário. 

– Um Voto de Solidariedade (Anexo 8) para com a população dos concelhos de Tomar, Ferreira do 

Zêzere e Sertã, recentemente afectados pela passagem de um tornado. ------------------------------------------ 

- O deputado Rui Esteves, proferiu um Voto de Congratulação ao Jornal Serra e Vale, pelos seus 

quarenta anos de existência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- De seguida lamentou a renúncia do deputado Jorge Humberto, enaltecendo-o como político desta 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuela Ferreira – efectuou a leitura de um Voto de Pesar conjunto da bancada do Partido Socialista 

e do Partido Social-Democrata (Anexo 9), pelo falecimento dos Reverendíssimos Bispos D. Júlio Tavares 

Rebimbas e D. Armindo Lopes Coelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- De seguida proferiu um Voto de Congratulação à empresa Ilhapor do grupo Fundilusa (Anexo 10), 

pela recente obtenção do prémio da melhor PME (pequena e média empresa) de Portugal em 2009. ------- 

- Roleira Marinho – Associou-se ao Voto de Pesar do Sr. Augusto Fernandes Afonso. Aproveitou ainda 

por referir que acompanhava também os Votos de Congratulação e Solidariedade anteriormente 

proferidos pela bancada do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim também deixou uma palavra de apreço ao ex-deputado Jorge Humberto. ------------------------------- 

- O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão dos Votos de Pesar (Sr. Augusto 

Fernandes Afonso, Reverendíssimos Bispos D. Júlio Tavares Rebimbas e D. Armindo Lopes Coelho) que 

foram admitidos por unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetidos à votação, foram 

aprovados por unanimidade, tendo sido guardado um minuto de silêncio em memória dos falecidos. ---- 

- De seguida o Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão dos Votos de Congratulação 

(Jornal Cerveira Nova, Jornal Serra e Vale e à empresa Ilhapor), que foram admitidos por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetidos à aprovação, foram aprovados por 

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

- Por último o Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão do Voto de Solidariedade à 

população dos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere e Sertã, que foi admitido por unanimidade e sem 

intervenções para a sua discussão. Submetido à aprovação, foi aprovado por unanimidade. ---------------- 

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

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

-Rui Cruz – efectuou a leitura do relatório da Comissão Municipal de Saúde de Vila Nova de Cerveira 

(Anexo 11). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuela Ferreira - Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 12), 

apresentou um Manifesto de solidariedade e reconhecimento de mérito para com o Colégio de Campos. – 

- Roleira Marinho - Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 13), 

apresentou uma Moção da bancada do Partido Social Democrata, sobre o Ensino Particular e 

Cooperativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuel Soares - Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 14), 

apresentou o PROMAR – Programa Operacional das Pescas. ----------------------------------------------------------

- Pedro Soares – Deixou uma palavra de apreço ao ex-deputado Jorge Humberto, realçou a necessidade 

de se avançar com a criação do Conselho Municipal da Juventude e pronunciou-se sobre a importância 

do ensino privado cooperativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Silvério Carvalho – Informou que na última Assembleia Intermunicipal da CIM, o PSD apresentou uma 

Moção sobre o Ensino Particular e Cooperativo, nos mesmos moldes da que hoje foi apresentada, e que 

foi votada desfavoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Roleira Marinho – Informou que já em 2004 esta Assembleia Municipal aprovou uma Moção de igual 

teor ao apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta os argumentos partilhados pelo Manifesto de solidariedade e reconhecimento de mérito 

para com o Colégio de Campos apresentado pela bancada do Partido Socialista e a Moção da bancada 

do Partido Social Democrata sobre o Ensino Particular e Cooperativo, o Presidente da Assembleia propôs 

que os dois documentos fossem fundidos, ficando ainda a mesa autorizada a elaborar uma única moção 

em nome da Assembleia Municipal, para ser submetida à apreciação das autoridades competentes na 

àrea do ensino. Submetida a votação esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------ 

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

manifestou o apoio da Autarquia ao trabalho desenvolvido pelo Colégio de Campos e prestou todos os 

esclarecimentos às questões que lhe foram colocadas, tendo aproveitado a oportunidade para informar o 

início dos trabalhos dos Censos 2011; da distribuição no dia de amanhã (18/12/2010) dos primeiros 10 

equipamentos de “tele-alarme” destinados à assistência da população idosa em situação de isolamento e 

por último informou que o PDM está na fase final de revisão. ------------------------------------------------------------ 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “ Chefe da Divisão de Obras e Serviços Municipais (01-10-2006 

a 30-09-2009) - Abono de Despesas de Representação” ----------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos. Não se tendo registado numa intervenção foi a 

proposta de imediato submetida a votação (por voto secreto nos termos do artigo 39º do Regimento) 

tendo obtido o seguinte resultado: 6 votos a favor, 19 votos contra e 3 votos em branco. Mediante este 

resultado foi a proposta (Anexo 15) reprovada por maioria. ------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos: “ Derrama para o ano 2011” ------------------------------------------------- 

Após exposição feita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, e na ausência de qualquer outra 

intervenção foi a proposta (Anexo 16) de imediato submetida à votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade, o lançamento para o ano de 2011 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 2010), e; ----------------- 

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

(em 2010) correspondente a 1% do Lucro Tributável sujeito e não isento de IRC. ---------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO QUATRO da ordem de trabalhos: “Projecto de Regulamento Municipal para concessão de 

subsídios”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara esclareceu que este regulamento pretende conceber as formas e regras de 

concessão de apoio às entidades legalmente existentes, sedeadas ou com actividade no concelho. Não 

se tendo registado qualquer intervenção, foi o regulamento (Anexo 17) submetido à votação, tendo sido 

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

PONTO CINCO da ordem de trabalhos: “Projecto de Regulamento Municipal de promoção à 

construção de habitação própria e reabilitação de habitação degradada para estratos sociais 

desfavorecidos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara esclareceu que este regulamento (Anexo 18) pretende definir os princípios 

gerais e das condições de acesso às comparticipações e ao apoio técnico a conceder pelo Município, aos 

agregados mais desfavorecidos, para construção de habitação permanente e reabilitação de habitação 

própria degradada. Na ausência de intervenções, foi de imediato sujeita à votação, tendo sido aprovado 

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

PONTO SEIS da ordem de trabalhos: “Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 

2011”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal efectuou a apresentação (Anexo 19 – suporte digital) das 

Grandes Opções do Plano – GOP e do Orçamento para 2011 (incluindo o Orçamento da Receita por 

classificação Económica e da Despesa por classificação Económica e por classificação 

Orgânica/Económica, o Plano Plurianual de Investimentos, tendo ainda como anexo 1 – Mapa de 

Empréstimos como anexo 2 – Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, 

Organigrama e o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais) realçando as dificuldades na 

concretização do mesmo, em resultado do corte orçamental decorrente da diminuição das verbas 

transferidas do Orçamento de Estado para os Municípios. Todavia, referiu que o Município irá a continuar 

a privilegiar a área social, com o aumento de verba, reduzir nas despesas de pessoal, concretizar os 

projectos aprovados do QREN e pela primeira vez decidiu avançar com o Orçamento Participativo do qual 

um milhão de euros serão gastos pelas quinze freguesias do concelho. ---------------------------------------------- 

Abertas as inscrições para a discussão dos documentos, intervieram os seguintes Deputados: --------------- 

- João Araújo – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 20), em nome 

da bancada do Partido Socialista, felicitou a Câmara Municipal pela exigente gestão do Município, de 

forma clara e objectiva, direccionada às necessidades dos munícipes, pelo que a bancada do Partido 

Socialista vai votar favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Roleira Marinho – Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 21), 

questionou o Presidente da Câmara sobre algumas verbas mencionadas no documento em apreço. 

Aproveitou também a ocasião para registar com agrado, o teor do “Relatório preliminar da Auditoria da 

Inspecção-geral da Administração Local - IGAL”, sobre a actividade da Câmara Municipal. Por último 

aproveitou para desejar Boas Festas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedro Soares - Realçou a sua posição de Presidente de Junta independente, manifestando-se contra o 

Orçamento Participativo efectuado nestes moldes, uma vez que há corte nas verbas a serem transferidas 

para as freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Silvério Carvalho – Destacou a importância da boa utilização dos orçamentos participativos e 

congratulou a Câmara Municipal pelos resultados preliminares da Auditoria da IGAL. ---------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções e depois dos esclarecimentos prestados pelo senhor 

Presidente da Câmara, foram os documentos “Grandes Opções do Plano – GOP e Orçamento para 

2011” com os valores de 13.397.400 Euros de dotação definida para o primeiro (GOP) e 21.281.812 

Euros para o Orçamento (tanto da Receita como da Despesa), bem como os seus anexos, aprovados 

por maioria com 2 abstenções dos deputados Roleira Marinho e Raquel Pires, ambos da bancada do 

Partido Social-Democrata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pedido de intervenção da Sr.ª Prof.ª Margarida Barbosa, na qualidade de Directora do Colégio de 

Campos, que destacou a evolução do Colégio, caracterizou o seu projecto educativo, e aproveitou para 

agradecer o apoio expresso pela Assembleia e pela Câmara ao trabalho desenvolvido. -------------------------  

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

O Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia desejaram Festas Felizes e um Bom Ano 

Novo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E, sendo vinte e três horas e quarenta 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 
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A 2ª Secretária, 

 
 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 


