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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas, 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 29 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados Anabela Lages de Oliveira Quintas e Manuel Carlos Encarnação Barros. ---------------------------- 

 

Foi apresentada a justificação pela falta à sessão anterior do Deputado Salvador Bacelar Roleira 

Barbosa, sendo a mesma considerada justificada. (Anexos A) ---------------------------------------------------------- 

 

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

assistido à sessão os Srs. Vereadores Fernando Nogueira e Sandra Pontedeira. --------------------------------- 

 

Ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: -------------------------------------------- 

a) Leitura e aprovação da acta anterior: ------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à consideração a Acta da sessão anterior não mereceu qualquer comentário. Posta à 

votação e com 28 votos a favor e 1 abstenção do Presidente da Junta de Freguesia de Cornes, 

por não ter estado presente na sessão, foi aprovada a Acta da sessão da Assembleia Municipal 

realizada no dia 28 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi lida e posta à disposição da Assembleia a informação da Actividade Municipal referente aos 

meses de Outubro a Dezembro de 2007, bem como a declaração das participações da Autarquia 

em empresas e ainda a informação sobre listagens de Processos Judiciais pendentes em 

12/12/07, bem como o estado em que os mesmos se encontram (Anexo B). ---------------------------- 

b) Intervenções políticas e interpelações. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Foram proferidas as seguintes intervenções políticas pelos Senhores Deputados: -------------------- 

- Manuela Ferreira - em representação da Bancada do Partido Socialista,  apresentou uma 

Moção sobre o estado da Estrada Nacional 13 (Anexo C). --------------------------------------------------- 

Posta à votação a admissão da Moção, foi a mesma aceite por unanimidade. -------------------------- 
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- Roleira Marinho – Concordou com a Moção apresentada, mas referiu que se deveria ir mais 

longe, no sentido de obrigar as entidades responsáveis a resolver o problema. ------------------------ 

Não havendo mais intervenções sobre o assunto, foi a Moção posta à votação, tendo sido 

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

- Roleira Marinho – Teceu algumas considerações sobre a segurança no Parque do Castelinho, 

nomeadamente, na necessidade da colocação de uma rede de protecção no talude do Caminho 

de Ferro, e ainda, sobre a “Poluição Atmosférica” que se faz sentir na Zona Industrial de V. N. 

Cerveira, sugerindo que a Câmara Municipal tome as devidas precauções (Anexo D). --------------  

 

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

todas as questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Ponta dois da ordem de trabalhos “Regulamento Municipal de Concessão de Bolsas de Estudo para 

Alunos do Ensino Superior”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - Pelo Presidente da Câmara Municipal foi efectuada a apresentação pormenorizada do documento em 

questão (Anexo E). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Deputado Roleira Marinho, questionou a Câmara sobre o número médio de candidaturas nos últimos 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Deputado António Gonçalves, questionou sobre a possibilidade de pedir a quebra de sigilo bancário, 

ao Banco de Portugal, para aferir os rendimentos dos candidatos. ----------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, e após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, foi o respectivo Regulamento de Concessão de Bolsas de Estudo para Alunos do 

Ensino Superior, aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto três da ordem de trabalhos “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008”  --------------------- 

- Pelo Presidente da Câmara Municipal foi efectuada a exaustiva apresentação do conteúdo dos 

documentos em questão. (Anexo F) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Deputado Cândido Malheiro, foi proferida uma intervenção em nome da Bancada do Partido 

Socialista, realçando as obras já concretizadas em 2007 e as que se encontram em fase de conclusão, 

bem como as que já estão previstas e inscritas no Plano para 2008.  Realçou ainda a gestão do 

Município, nomeadamente a de se encontrar muito abaixo dos níveis de endividamento, previsto na lei, 

bem como constar na lista dos municípios, que pagam aos fornecedores a menos de sessenta dias. Por 
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fim referiu que a Bancada do Partido Socialista, votará favoravelmente as GOP para o ano de 2008, a fim 

de contribuir para o desenvolvimento de Vila Nova de Cerveira (Anexo G). ----------------------------------------- 

O Deputado Roleira Marinho, congratulou-se com o documento apresentado, quer no conteúdo, quer na 

forma da apresentação. No entanto teceu algumas considerações sobre o deslizamento da execução das 

obras, bem como do Plano Director Municipal. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, e após os esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara, 

foram os documentos “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008” postos à votação tendo sido 

aprovados por maioria com 22 votos a favor e 7 abstenções dos Deputados Roleira Marinho, Gil Malheiro, 

Henrique Figueiredo, Jorge Humberto Ribeiro, Raquel Sousa, José Venade e Luís Miguel de Carvalho. --- 

 

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 nenhum 

pedido de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia desejaram a todos um Bom Ano Novo. -------------- 

 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas onze horas. ----------------------------------------- 

 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
 

O 1.º Secretário, 
 

 
(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 

 
O 2.º Secretário, 

 
 

(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 
 

HM 


