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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 29 DE 
JUNHO DE 2007 

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária, realizada no 

Auditório da Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 26 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados Rui Cruz, Cândido Malheiro, Gil Malheiro, Jorge Ribeiro e José Venade. ----------------------------- 

Constatando-se a falta do 1º Secretário Rui Alberto Rodrigues Cruz, assumiu lugar de 1º Secretário, a 2º 

Secretária Manuela Maria Lourenço Ferreira e para completar a mesa o presidente convocou para o lugar 

de 2º Secretário  a deputada municipal Carla Maria Caetano Amorim Torres. -------------------------------------- 

                                                                                                   

Foi apresentada a justificação pela falta à sessão anterior do deputado António Gonçalves, 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 “período de antes da ordem do dia”: 

a) Posta à consideração a Acta anterior, o Deputado Roleira Marinho criticou o facto da Declaração 

de Voto apresentada pela bancada do Partido Social Democrata, não ter sido transcrita. Posta à  

votação e com 24 votos a favor e 2 abstenções dos deputados António  Gonçalves, e Presidente 

da Junta de Freguesia de Nogueira,  foi aprovada a acta da sessão da Assembleia Municipal 

realizada no passado dia 24 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

meses de Maio e Junho de 2007, bem como a Declaração das participações da Autarquia em 

empresas e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 19/06/2007     

- estado actualizado dos mesmos (Anexo 2). --------------------------------------------------------------------- 

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

Diamantino Costa, em nome da bancada do Partido Socialista, proferiu algumas considerações 

sobre os Cerveirenses Veteranos de Guerra. Neste contexto, e porque ainda não foram 
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homenageados os Cerveirenses que faleceram na Guerra do Ultramar, apresentou à Assembleia 

Municipal  a seguinte proposta (Anexo 3) .------------------------------------------------------------------------- 

“1 – Que a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira mande erigir, num espaço ajardinado 

existente na Av. Heróis do Ultramar, um monumento condigno alusivo, no qual fiquem gravados 

e perpetuados os nomes dos combatentes naturais do concelho de Cerveira falecidos na Guerra 

do Ultramar.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º “ … que seja dada a máxima prioridade a este projecto. No sentido de ser efectuado um 

levantamento rigoroso acerca de militares cerveirenses mortos em campanha, propõem-se que 

seja enviado um questionário a cada Junta de Freguesia, no sentido de ser obtida a recolha dos 

dados pessoais dos militares falecidos, assim como as respectivas fotografias.” (Anexo 2) -------- 

- Roleira Marinho – interveio com o intuito de concordar com a intervenção apresentada pelo 

deputado Diamantino Costa. Aproveitou ainda para questionar a Câmara Municipal sobre as 

notícias vindas a lume devido á falta de qualidade da água da Praia Fluvial da Lenta, bem como 

sobre a localização do aterro sanitário, tendo sugerido uma deslocação ao lugar previsível onde 

o mesmo vai ficar situado, pelos membros da Assembleia Municipal,  sugestão esta que foi 

aceite pelo Presidente da Câmara Municipal. O Presidente da Assembleia ficou de combinar 

uma data para a visita, com o Presidente da Câmara e os Técnicos da Valorminho. ------------------ 

 

Posta à votação a aceitação da proposta apresentada pelo deputado Diamantino Costa, foi a mesma 

aceite por unanimidade, tendo de seguida sido votada e aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

 

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  “Organização dos Serviços Municipais e Quadro de Pessoal”, a 

cargo do Presidente da Câmara Municipal, foi efectuada a apresentação pormenorizada do documento 

em questão, bem como da razão que levou a fazer-se esta alteração ao Quadro Privativo da Câmara 

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

Seguiu-se uma intervenção do deputado Roleira Marinho, que não tendo nada a opor, uma vez que a 

Câmara Municipal melhor que ninguém conhece as suas necessidade, questionou a alteração substancial 

do quadro de pessoal em termos piramidais, uma vez que na sua opinião a mesma apenas cresce no 

topo e não na base, tendo de seguida o Presidente da Câmara respondido às questões suscitadas pelo 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não se tendo registado mais intervenções, foi a proposta de Organização dos Serviços Municipais e 

Quadro de Pessoal, posta à votação tendo a mesma sido aprovada 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,  tendo-se  registado  a 

intervenção da Srª  Margarida Barbosa, Técnica  Florestal, alertando os presentes para a nova 

regulamentação sobre Gestão de  Baldios, da qual podem  candidatar-se a Fundos Comunitários. ---------- 

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

 
 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 

Fernando Monteiro Matias 
 

O 1º Secretário, 
 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Carla Maria Caetano Amorim Torres 
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