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 ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 
14 DE NOVEMBRO DE 2008 

 
 
Aos catorze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão Extraordinária, realizada no Salão Nobre dos 

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

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 27 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados:  Henrique Januário Figueiredo e os Presidentes da Junta de Freguesia de Mentrestido, 

Nogueira e Sopo . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                   

Foi apresentada a justificação da falta do deputado Henrique Januário Figueiredo, sendo a mesma 

considerada justificada (Anexo 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 “Derrama para o ano de 2009”. ---------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal (Anexo 2). ----------------- 

O Deputado Cândido Malheiro proferiu uma intervenção (Anexo 3). -------------------------------------------------

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

lançamento de uma  derrama  correspondente a 1,2% do lucro tributável sujeito e não isento do Imposto 

sobre Rendimento das Pessoas Colectivas relativo ao ano de 2009, posta à votação tendo sido aprovada 

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

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “Pedido de autorização para adesão do Município de Vila Nova 

de Cerveira à Entidade Regional de Turismo do Norte/Estatutos” ------------------------------------------------------ 

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

aproveitando também para fazer uma breve resenha dos estatutos (Anexo 4). ------------------------------------- 

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

tendo ainda a Assembleia, autorizado por unanimidade, a adesão do Município à Entidade Regional de 

Turismo do Norte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No ponto três da ordem de trabalhos “Eleição dos representantes da Assembleia Municipal para a 

Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho”. ------------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente o ofício da CIM Alto Minho, solicitando a eleição dos representantes desta Assembleia 

Municipal na Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho, de acordo com o estipulado no artº 13 dos 

seus estatutos (Anexo 5). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa concedeu um intervalo de 5 minutos, a fim de serem apresentadas propostas com 

vista à Eleição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente constatou-se que apenas foi apresentada uma proposta (Anexo 6), que propôs os 

seguintes representantes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectivos -  Rui Alberto Rodrigues da Cruz, Silvério José Alves de Carvalho e António Roleira Marinho. 

Suplentes - Manuela Maria Lourenço Ferreira, Carla Maria Caetano Amorim Torres e Jorge Humberto 

Malheiro Barbosa Ribeiro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizada a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por maioria com 22 votos a favor e 5 votos em 

branco os representantes acima descritos para integrar  a Assembleia intermunicipal da CIM Alto Minho. - 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Aquisição da Casa Lusitânia”------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, informou que foi recebida na Câmara Municipal uma carta da Sr.ª Maria de 

Lourdes Esgaio da Silva, na qual propõe vender ao município uma habitação denominada por “Casa 

Lusitânia”. Dado o interesse da Autarquia na intenção de adquirir o respectivo imóvel, foi feita uma 

avaliação do mesmo pelos serviços da Câmara Municipal, na qual foi estipulado o valor de  475.000,00 €, 

pelo que  submete o mesmo a autorização da Assembleia Municipal, para efectivação do negócio de 

aquisição (Anexo 7). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre este assunto o deputado Roleira Marinho, questionou o Sr. Presidente sobre a área, o estado e o 

fim a que se destinaria o respectivo imóvel. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas, e não se tendo registado mais intervenções, foi a 

proposta de aquisição posta à votação tendo sido aceite e aprovada por unanimidade. ------------------------- 
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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. -------------------------------------------- 

 

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

 
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 
 

 


