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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 9 DE JUNHO DE 2005 

 

 

Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e cinco, 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 trinta membros da Assembleia, tendo 

faltado o deputado, Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro. 

Faltou o Presidente da Junta de Freguesia de Covas, que se fez representar pelo 

Sr. João Norte de Melo, Secretário da Junta de Freguesia. 

 

No período de “antes da ordem do dia”: 

 

a) Foi posta à votação e com uma abstenção (Manuel Galamba Ramalho), foi 

aprovada por maioria a acta da sessão da Assembleia Municipal, realizada 

no dia vinte e nove de Abril de dois mil e cinco. 

 

b) Foi dado conhecimento do expediente, informações e correspondência 

recebida que ficaram à disposição dos membros da Assembleia para 

consulta. 

 

c) Foi lida à Assembleia a “Informação da Actividade Municipal” nos últimos 

meses, e informada a mesma que se encontra à disposição para consulta, 

bem como a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 

7/06/2005 - estado actualizado dos mesmos (anexo  1). 

 

 

f) Foram proferidos  Votos de Louvor e Congratulação pelos Sr(s)  Deputados: 

 

- Mª José Guerreiro, em nome da Bancada do PS, pela eleição do 

Cerveirense Sr. Dr. José Pedro Pedreira, como primeiro director 

executivo da “Autoridade de Supervisão dos Sistemas Globais de 

Navegação por Satélite”, no Projecto Espacial Europeu Galileu (anexo 2); 

- Roleira Marinho, em  nome da Bancada do PSD, apresentou uma proposta 

de igual sentido, solicitando a sua divulgação pública e para 

conhecimento do próprio (anexo 3) 

 

Postas à votação as duas propostas anteriores, foram aprovadas por unanimidade. 
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Dada a natureza das intervenções anteriores,  o Presidente da Assembleia sugeriu 

que fossem apresentadas em ambas as situações um documento conjunto em nome 

da Assembleia Municipal, sugestão que foi aceite por unanimidade. 

 

Verificaram-se ainda as intervenções dos Deputados: 

- Manuela Ferreira, a felicitar o Sr. Engº António Guterres, pela sua 

indigitação como Alto Comissário para os refugiados na Organização das 

Nações Unidas - ONU – (anexo 4); 

- Rui Esteves, ao CDC e às camadas jovens pela conquista de 4 

campeonatos distritais das camadas jovens (Juniores, Juvenis, Iniciados 

e Infantis); 

 

Postas à votação as duas propostas anteriores, foram aprovadas por unanimidade. 

 

De seguida proferiu uma intervenção politica o Sr. Deputado Rui Esteves, para 

apoiar as medidas de contenção recentemente propostas pelo Governo. 

 

Finalmente interveio o Sr. Deputado Roleira Marinho, para fazer um Balanço do 

mandato (anexo 5). 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “Organização dos Serviços Municipais e 

Quadro de Pessoal / Reclassificação Profissional”, após explicação do Presidente 

da Câmara, interveio o Deputado Roleira Marinho para solicitar esclarecimentos 

sobre o enquadramento dos 3 lugares criados e não necessários para os ex-

funcionários do Ferry-Boat (anexo 6). 

Após os esclarecimentos prestados  e não havendo mais intervenções foi a mesma 

posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Aquamuseu – taxas” -  O  Presidente da 

Câmara fez uma breve explicação sobre o assunto em análise ( anexo  7). Interveio 

o Sr. Deputado  Rui Cruz (anexo  8) a  apresentar uma proposta de alteração às 

taxas apresentadas com o seguinte teor:  

- a) Na taxa para acesso a Adultos com + de 65 anos, seja acrescentado “e 

reformados”; 

- b)  Que para “residentes” no concelho de Vila Nova de Cerveira, a taxa a 

cobrar seja de  € 1.50  (um euro e cinquenta cêntimos); 

- O controlo das entradas previstas na alínea b) deverão ser efectuados 

mediante a apresentação do “Cartão de Eleitor”. 

 

Após por unanimidade ser aceite para discussão as propostas de alteração  

referidas,  foi a mesma posta à discussão tendo pedido a palavra o Deputado 
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Roleira Marinho para dizer que concorda com a proposta apresentada com as 

alterações agora sugeridas, e questionado o Sr. Presidente da Câmara em que 

condições podem  aceder ao Aquamuseu os alunos das escolas do concelho.  

O Presidente esclareceu as dúvidas levantadas  e contrapropôs que  os residentes 

no concelho, conforme proposto na b), paguem € 1.00 (um euro). 

Não havendo mais intervenções, foram as taxas do Aquamuseu  postas à votação e 

aprovadas por unanimidade, com as alterações  apresentadas e a proposta do sr. 

Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Capacidade de endividamento da 

Autarquia em 2005 /Utilização de capacidade de endividamento”, após explicação  

e apresentação pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, em que a Câmara 

Municipal solicita autorização para a contracção um empréstimo no valor de € 

600.000,00 (seiscentos mil euros), nos termos do disposto na alínea a) do nº 6 do 

artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artº 53º nº2 alinea d) do 

referido diploma legal (anexo 9). 

Não se tendo registado nenhuma intervenção, foi a mesma proposta  posta à 

votação tendo sida aprovada por maioria com três abstenções (Roleira Marinho, 

Isac Afonso e Manuel Palhares) 

 

 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.  

 

Terminado o período da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa, abriu o período 

reservado ao público, não se tendo registado nenhuma intervenção, tendo-se 

encerrado esta Sessão da Assembleia Municipal pelas 23h00. 

 

 

O Presidente da Assembleia, 

   

 

(Fernando Monteiro Matias) 

 

 

O 1º Secretário, 

 

 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
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O 2º Secretário, 

 

 

 

(Maria José Castro Guerreiro) 

 

 


