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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 15 DE 
DEZEMBRO DE 2006 

 
 
Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária. ----------------------------------------------- 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 28  membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados Silvério Carvalho, Henrique Figueiredo e Jorge Humberto Ribeiro. ------------------------------------- 

A(s) Junta(s) de Freguesia de Cornes e Covas fizeram-se representar pelos seus Secretários Srs. José 

Augusto Sobreiro Domingues e David Esteves Alves (Anexos 1 e 2). ------------------------------------------------- 

                                                                                                        

Foram apresentadas justificações pelas faltas à sessão de hoje dos deputados Silvério Carvalho, 

Henrique Figueiredo bem como à sessão anterior dos deputados António Adelino Barros Gonçalves e 

Raquel Maria Pires de Sousa, sendo as faltas consideradas justificadas (Anexos 3,4,5 e 6). ------------------- 

 

Foi considerada injustificada a falta à sessão anterior do deputado Jorge Humberto Malheiro Barbosa 

Ribeiro por não ter 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 Maria José Guerreiro. ------------------------------------------- 

 

No ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: 

 

a) Posta à votação e com 27 votos a favor e 1 abstenção do deputado António Gonçalves foi 

aprovada a acta da sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 29 de Setembro.  

 

b)  Foi lida e posta à disposição da Assembleia a Declaração das participações da Autarquia em 

empresas bem como a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em     

13/12/2006 - estado actualizado dos mesmos (Anexo 7). ----------------------------------------------------- 

 

c) Foi aprovado por unanimidade, um sentido Voto de Pesar, pelo falecimento da Srª Dª Deolinda 

Crespo Pedrosa, sogra do Presidente da Câmara Municipal, apresentado pelo deputado 

Cândido Malheiro,  em nome da Assembleia Municipal (Anexo 8). ----------------------------------------- 
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d) Igualmente por unanimidade foi aprovado um Voto de Pesar, pelo falecimento do Professor Doutor 

Abílio Lima de Carvalho que foi ao longo de mais de uma década, grande impulsionador do 

Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo, proferido pelo deputado Roleira Marinho em 

nome da bancada do PSD, ao qual se associou a bancada do PS (Anexo 9). -------------------------- 

 

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

- Manuela Ferreira, proferiu um Voto de Protesto, pelas conclusões do estudo do Governo  sobre 

a EN 13, que qualifica esta via como alternativa à A 28 (Anexo 10).---------------------------------------- 

- Rui Cruz, congratulou-se com a actividade levada a cabo pela UNIMINHO, Associação do Vale 

do Minho Transfronteiriço, nomeadamente pela apresentação do passado dia 9 de Novembro, 

do Plano Estratégico do Vale do Minho (Anexo 11). ------------------------------------------------------------ 

- Roleira Marinho, apresentou uma Moção sobre o IC1/A28, nomeadamente em que se reclama a 

conclusão dos estudos para o lançamento da sua continuação até Valença, e a rejeição de 

qualquer intenção do Governo sobre o lançamento de portagens na A28 entre o Porto e Viana 

do castelo, por não haver alternativa naquele percurso (Anexo 12). --------------------------------------- 

 Questionou ainda a Assembleia e o Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre placas de 

trânsito, o aterro sanitário do vale do Minho e a sua futura localização, e sobre a distribuição do 

correio no concelho (Anexo 13). -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cândido Malheiro, apresentou um protesto sobre o estado da EN 13 entre Viana do Castelo e 

Valença, salientando o mau estado do piso daquela via (Anexo 14). -------------------------------------- 

 

Por sugestão do Presidente da Assembleia, o Voto de Protesto apresentado pela deputada Manuela 

Ferreira, em nome da bancada do PS, e a Moção apresentada pelo deputado Roleira Marinho em nome 

da bancada do PSD, foram aglutinadas num único documento em forma de Moção da Assembleia 

Municipal, a remeter às entidades de tutela competentes, que posto à votação foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posto também à votação o voto de protesto do deputado Cândido Malheiro o mesmo foi aprovado por 

unanimidade, pelo que vai ser remetido às entidades competentes. --------------------------------------------------- 

 

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

questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No ponto dois da ordem de trabalhos  “Fórum Ibérico das Cidades Amuralhadas”, foi dada a palavra 

ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que apresentou a proposta aprovada pela Câmara Municipal. Não 

tendo sido colocada  nenhuma questão, o documento (Estatutos), foi posto à votação e aprovado por 

unanimidade (Anexo 15). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Contrato com a Hospor”, foi dada a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal que fez uma explanação pormenorizada da proposta aprovada por unanimidade na 

Câmara Municipal e agora apresentada à Assembleia Municipal  (Anexo 16)  -------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Deputado Roleira Marinho, dizendo que a posição que iria tomar era pessoal, e que 

era motivada por entender, que a Clipóvoa/Hospor durante vários anos passados, tinha prestado um mau 

serviço a Cerveira e aos Cerveirenses. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções foi a proposta da Câmara Municipal (Minuta de Contrato com a 

Hospor), posta à votação e aprovada por maioria com 3 abstenções dos deputados Roleira Marinho, 

Raquel Sousa e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã, resultando da proposta da Câmara 

Municipal que a autorização de venda dos restantes 50% da Hospor, ficam condicionados à 

concretização da doação dos outros 50% desta (Hospor), ao Município. --------------------------------------------- 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Carta de Aalborg – Agenda 21 - autorização”, foi dada a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que apresentou a respectiva Carta e esclareceu  os 

compromissos  e princípios a assumir pela Câmara Municipal. Não se tendo registado nenhuma 

intervenção, foi a mesma posta à votação, tendo sido por unanimidade, autorizada a Câmara Municipal a 

assinar a respectiva Carta de Aalborg – Agenda 21 (Anexo 17). --------------------------------------------------------  

 

No ponto cinco da ordem de trabalhos “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007”, foi dada a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que fez uma aprofundada explicação do conteúdo dos 

documentos em discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do deputado Roleira Marinho, em nome da bancada do PSD,  que começou por 

realçar a importância da apreciação destes documentos, referindo ainda que, após analisar estes com os 

mesmos dos anos anteriores, verificou que existem algumas obras que continuam no papel, tais como, a 

Ecovia, o Parque da Srª da Encarnação, instalação do Museu de Arte Sacra, entre outras. Referiu que 

não se poderá concretizar a “Recuperação ambiental do Couto Mineiro de Covas”, com a dotação que lhe 

foi afecta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Registou também alguns progressos noutros projectos que valorizam todo o concelho a que apelidou de 

“medalhas” a exibir, sendo “Creche e Jardim de Infância” no Centro de Apoio às Empresas, a 

recuperação e valorização do “Parque do Castelinho”, as obras de saneamento básico, embora as obras 

avancem a um ritmo lento. Referiu ainda a necessidade em melhorar, modernizar e qualificar alguns 

equipamentos colectivos Municipais, bem como de algumas Associações. Para terminar, questionou o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal sobre os empréstimos contraídos, bem como sobre as participações da 

Autarquia em Associações e quais os montantes das quotas anuais (Anexo 18). ---------------------------------- 

Seguidamente interveio o deputado Cândido Malheiro, em representação da bancada do PS, que elogiou 

a Gestão Municipal, bem patente nos documentos apresentados, relatando ainda ser um documento 

equilibrado. Regozijou-se com as grandes obras apontadas para 2007. ---------------------------------------------- 

Por fim referiu que a bancada do PS está ao lado do desenvolvimento do concelho e por entender que 

este é um documento responsável equilibrado e que se enquadra dentro da capacidade económico-

financeira da autarquia vai vota-lo favoravelmente (Anexo 19). --------------------------------------------------------- 

Finalmente interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã para rebater algumas das 

afirmações relativas ao desenvolvimento do concelho, proferidas na  intervenção anterior. --------------------- 

Não havendo mais intervenções os documentos  “Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007” 

(Anexo 20),  foram postos à votação  e aprovados por maioria com 5 abstenções dos deputados Roleira 

Marinho, Raquel Sousa, José Venade, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã e Presidente da 

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

 

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 qualquer 

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

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

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Fernando Monteiro Matias 
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O 1º Secretário, 
 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 
 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HM 


