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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

28 DE ABRIL DE 2006 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas 

e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão 

ordinária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de vinte e oito membros da Assembleia, 

tendo faltado os Sr(s) Deputados,  Anabela Lages de Oliveira Quintas, Manuela  Maria 

Lourenço Ferreira e  António João Fernandes Gomes, Presidente  da Junta de 

Freguesia de Mentrestido. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram apresentadas justificações pelas faltas à  sessão anterior do deputado Joaquim 

Teixeira e Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Loivo (Anexo 1), bem como à 

sessão de hoje da deputada  Manuela Maria Lourenço Ferreira (Anexo 2), sendo as 

faltas consideradas justificadas. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Foram consideradas injustificadas as faltas à sessão anterior dos Srs. Presidentes da 

Junta de Freguesia de Covas e Sôpo, por não terem apresentado qualquer justificação 

no prazo legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Constatando-se a falta da 2ª Secretária, e para completar a mesa, o Presidente  

chamou para ocupar o lugar a deputada Carla Maria Caetano Amorim Torres. ----------- 

 

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

tendo ainda  assistido à sessão os Srs. Vereadores Fernando Nogueira e Maria José 

Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de “antes da ordem do dia”: 

a) Posta à discussão a acta da reunião anterior, interveio o deputado Roleira 

Marinho, solicitando o aditamento de um parágrafo na minuta da acta, 
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nomeadamente no ponto dois da ordem de trabalhos, conforme documento 

anexo (Anexo 3). --------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação e com 26 votos a favor e duas abstenções dos deputados 

Silvério Alves de Carvalho e Alfredo Martins Barbosa (este último por não ter 

estado presente), foi a Acta  da sessão da Assembleia Municipal, realizada no 

dia 24 de Fevereiro de dois mil e seis, com as alterações anteriormente 

referidas,  aprovada por maioria. -------------------------------------------------------------- 

 

b) Foi posta à disposição da Assembleia a informação sobre listagem de 

processos Judiciais pendentes em 18/04/2006 - estado actualizado dos 

mesmos (Anexo  4). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Foi aprovado por unanimidade, um Voto de Pesar, pelo falecimento do Sr. 

José Augusto Martins, apresentado pelo deputado Rui Cruz, e reforçado pela 

Bancada do PSD (Anexo 5), a enviar à família e para conhecimento da 

imprensa local. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

d) Foi aprovado por maioria com 2 abstenções dos deputados António Gonçalves 

e Manuel Barros, o Voto de Congratulação, proposto pela Bancada do PSD 

(Anexo 6) e reforçado pelo deputado Rui Cruz em nome da Bancada do PS, à 

Escola Superior Gallaécia, pelo reconhecimento do Curso de Arquitectura e 

Urbanismo na Ordem dos Arquitectos. ----------------------------------------------------- 

 

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

 

- Rui Cruz, começou por agradecer à Câmara Municipal, todo o apoio 

logístico recebido aquando das visitas dos eleitos locais, à Assembleia da 

Republica - Lisboa, bem como ao Parlamento Galego – Santiago de 

Compostela. Seguidamente teceu várias considerações sobre as 

acessibilidades, congratulando-se nomeadamente pelo anúncio de abertura 

de concurso da beneficiação da EN 302 Lovelhe /Candemil e EN 303 

Candemil/S. Bento. Lamentou o facto de não se saber para quando a 
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beneficiação da EN 13, tendo em conta o estado calamitoso em que se 

encontra. Questionou ainda sobre os acessos à Ponte da Amizade, bem 

como a continuação da A/28 para Norte.  Referiu ainda a sua satisfação 

pela abertura do concurso para a construção da Pousada da Juventude. ---- 

- Roleira Marinho, questionou a Câmara Municipal sobre a ETAR e 

saneamento de Campos; Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho; 

Conclusão da construção do Centro de Apoio às Empresas, entrada em 

funcionamento e  gerência; Reordenamento Escolar do Concelho, tendo 

por último feito referência aos atrasos verificados na correspondência 

(Anexo 7). Proferiu ainda uma intervenção sobre o 25 de Abril (Anexo 8). --- 

- Cândido Malheiro, proferiu uma intervenção sobre o 25 de Abril (Anexo 9). - 

- Por fim o Presidente da Câmara Municipal, respondeu a todas as questões 

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

 

Por último, o Presidente da Mesa fez uma chamada de atenção aos Srs. Deputados 

municipais para a justificação de faltas, uma vez que nos termos legais as faltas 

injustificadas tem que ser comunicadas ao Ministério Público. --------------------------------- 

       

No ponto dois da ordem de trabalhos “Regulamento do AQUAMUSEU – Proposta de 

alteração”, Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para explicar a 

alteração. Não se tendo verificado qualquer intervenção foi posta à votação tendo sido 

aprovada por unanimidade (Anexo 10). --------------------------------------------------------------- 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Documentos de prestação de contas – 

apreciação e votação (alínea e) do nº 2 do artº 53º da Lei 169/99, de 18/09, na 

redacção da Lei 5-A/2005, de 11 de Janeiro)”, iniciou-se por uma apresentação 

bastante pormenorizada dos documentos em apreço a cargo do Presidente da 

Câmara Municipal. Seguiu-se uma intervenção do deputado Cândido Malheiro, que em 

nome da bancada do PS, se regozija pelos resultados apresentados, que mais uma 

vez honram a Câmara Municipal e o Concelho (Anexo 11).  --------------------------------

Seguidamente interveio o deputado Luís Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia 
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de Vila Meã, que teceu algumas considerações sobre o assunto, nomeadamente 

sobre a variação do “cash-flow”. ------------------------------------------------------------------------ 

Por fim interveio o deputado Roleira Marinho, que solicitou esclarecimentos sobre a 

percentagem de execução. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara prestou todos os esclarecimentos necessários. ------------------ 

Não se tendo registado mais intervenções, foram os documentos em discussão postos 

à votação tendo os “Documentos de prestação de contas do ano 2005“, sido  

aprovados por maioria com sete abstenções dos deputados Roleira Marinho, Gil 

Malheiro, Jorge Humberto Ribeiro, José Venade, Raquel  Sousa, Henrique Figueiredo, 

Luís Carvalho (Anexo 12). -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. –------ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Fernando Monteiro Matias 

 

O 1º Secretário, 

 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 

 

O membro da Assembleia  a desempenhar funções de 2ª Secretária, 

 

Carla Maria Caetano Amorim Torres 

 
 
GAT/HM 


