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 ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 26 DE 
SETEMBRO DE 2008 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, 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 29 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados:  António Roleira Marinho e o Presidente da Junta de Freguesia de Cornes . ------------------------ 

                                                                                                   

Foi apresentada a justificação pela falta à sessão anterior do Presidente da Junta de Freguesia de 

Mentrestido, sendo a mesma considerada justificada (Anexo 1). ------------------------------------------------------- 

Igualmente foi presente a justificação de falta à sessão anterior do deputado Gil Malheiro, que foi 

considerada injustificada por ter sido entregue fora do prazo (Anexo 2). ---------------------------------------------- 

 

Foram consideradas injustificadas as faltas à sessão anterior dos Deputados: Raquel Costa, Jorge 

Humberto Ribeiro, e do Presidente da Junta de Freguesia de Candemil, por não terem apresentado 

qualquer justificação dentro do prazo estabelecido por Lei. -------------------------------------------------------------- 

 

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

sessão os Srs. 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 26 votos a favor e 3 abstenções dos Deputados Jorge Humberto Ribeiro,  

Gil Malheiro e Raquel Costa, por não terem estado presentes, foi aprovada a acta da sessão da 

Assembleia Municipal realizada no passado dia 27 de Junho. ----------------------------------------------- 

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

meses de Julho, Agosto e Setembro de 2008, bem como a declaração das participações da 

Autarquia em empresas e ainda a informação sobre listagem de processos judiciais pendentes 

em 12/09/2008     - estado actualizado dos mesmos (Anexo 3). --------------------------------------------- 

c)  Foi proposto pela Mesa da Assembleia a introdução de um novo ponto na ordem de trabalhos -  

“Substituição do elemento eleito da Assembleia Municipal para integrar a Comissão Alargada da 

CPCJ”, solicitação efectuada pela Presidente da CPCJ de Vila Nova de Cerveira (Anexo 4). 
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Posta à votação a aceitação desta proposta, a mesma foi aceite por unanimidade, ficando assim 

a constar como ponto 6. da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------- 

d) Votos de Pesar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em nome da Bancada do Partido Social Democrata (Anexo 5), foi proferido um voto de pesar e 

guardado um minuto de silêncio, pelo falecimento do Sr. Armandino Vaz Esteves, que foi em 

tempos, membro desta Assembleia Municipal na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

de Sapardos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Manuela Ferreira – felicitou o executivo pela quantidade e qualidade de actividades culturais 

realizadas ao longo deste verão (Anexo 6). ----------------------------------------------------------------------- 

- Diamantino Costa – em nome da bancada do Partido Socialista, elogiou a concretização do 

“Monumento edificado em homenagem aos militares cerveirenses falecidos na guerra do 

ultramar”, a ser inaugurado no próximo dia 1 de Outubro – Feriado Municipal (Anexo 7). ----------- 

- Jorge Humberto Ribeiro – teceu algumas considerações sobre o sentimento de insegurança 

que se vive, sugerindo a instalação de vídeo-vigilância nas ruas, bem como o reforço policial na 

zona da feira aos sábados (Anexo 8). ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação de taxa para o ano 

de 2009”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 9). ----------------- 

O Deputado Cândido Malheiro proferiu uma intervenção (Anexo 10). -------------------------------------------------

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

fixação do IMI para o ano de 2009, aprovado por unanimidade, pelo que se fixa o valor do IMI para o ano 

de 2009 em 0,8% 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 “REFER – Pedido de Declaração de Interesse Municipal”. ---------- 

Foram presentes dois ofícios da REFER (Anexos 11 e 12),  que informam que pretendem executar obras 

de melhoria na Linha do Minho, mais precisamente nos acessos  à passagem de nível ao KM 115+053 
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(lado esquerdo), com criação de Bolsa de Viragem para Acesso à ETAR  e ao Canil Municipal, sendo que 

para o efeito necessitam de uma declaração de utilidade pública, para que possam instruir o respectivo 

processo. Posta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “ Projecto de Estatutos da Comunidade Intermunicipal do 

Minho-Lima” . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara fez uma breve resenha dos Estatutos (Anexo 13) em análise. Interveio o 

Deputado Jorge Humberto Ribeiro que solicitou alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelo 

Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se tendo registado mais nenhuma intervenção, foram os Estatutos postos à votação tendo sido 

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

 

No ponto cinco da ordem de trabalhos “Reconhecimento de Interesse Público da Instalação do 

Equipamento do Centro Escolar de Campos”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada uma proposta do Sr. Presidente da Câmara (Anexo 14), sobre a necessidade de se 

declarar de reconhecimento público a edificação do Centro Escolar Norte, a levar a efeito no Monte de 

S.Sebastião, na freguesia de Campos. Sobre o mesmo assunto o Deputado Jorge Humberto Ribeiro, 

teceu algumas considerações (Anexo 15) e declarou que a Bancada do Partido Social Democrata votará 

a favor deste reconhecimento de interesse público. ------------------------------------------------------------------------ 

Não se registando mais intervenções foi a proposta votada, e aprovado por unanimidade o 

reconhecimento de interesse público. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Findo este ponto o Presidente da Mesa concedeu um intervalo de 5 minutos, a fim de serem 

apresentadas listas com vista à Eleição do elemento eleito da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Alargada da CPCJ. 

 

No ponto seis da ordem de trabalhos ““Substituição do elemento eleito da Assembleia Municipal para 

integrar a Comissão Alargada da CPCJ”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de freguesia de Vila Meã, Sr. Luís Carvalho, esclareceu que motivos de força 

maior foram a causa das 4 faltas consecutivas às reuniões da Comissão Alargada da CPCJ. ----------------- 

Seguidamente constatou-se que apenas foi apresentada uma lista da bancada do Partido Socialista, que 

propôs a Deputada Carla Torres, para integrar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (Anexo 

16). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Realizada a votação por escrutínio secreto, foi a Deputada Carla Torres, eleita  por maioria,  para integrar 

a Comissão Alargada da CPCJ,  com 23 votos favor, 5 abstenções e 1 voto contra. ------------------------------ 

 

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 nenhuma 

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

 
 
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 
 

O 1º Secretário, 
 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Carla Maria Caetano Amorim Torres 
 

 


