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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2005 

 

 

Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco, pelas dezanove 

horas, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão 

ordinária. 

 

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

tendo faltado os deputados, Manuel José Romeu Galamba Ramalho, Manuel Carlos 

Caldas Palhares, Francisco Manuel Fernandes Pires Cerdeira, o Presidente da Junta 

de Freguesia de Campos Sr. Joaquim Aniceto Bernardes Martins Lara e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido Sr. António João Fernandes 

Gomes, que remeteu justificação de falta (Anexo1). 

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 (Jorge Humberto Malheiro 

Barbosa Ribeiro), foi aprovada por maioria a acta da sessão da Assembleia 

Municipal, realizada no dia nove de Junho 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) O Sr. Deputado António Roleira Marinho proferiu em nome da Bancada do 

PSD,  um   Voto de  Saudação, de Agradecimento e de Solidariedade,  aos  

diversos intervenientes no combate aos fogos florestais no nosso concelho 

(Anexo  2). 

 

 De seguida interveio o Deputado Sr. Jorge Humberto para apresentar um 

Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Rodolfo Torres e Sr. José Martins, 

pessoas muito estimadas nesta Vila com relevante actividade em prol da 

comunidade. Teceu ainda algumas considerações sobre o trânsito na vila, 

nomeadamente a acessos à EN 13, no Largo da Feira, Terreiro e outros 

(Anexo  3). 
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 Terminada a intervenção foram postos à votação os  Votos de  Saudação, de 

Agradecimento e de Solidariedade e Votos de Pesar, que foram aprovados 

por unanimidade. 

 

 

Verificaram-se ainda as intervenções dos Srs. Deputados: 

- Manuela Ferreira, que fez um balanço da sua actividade nesta 

Assembleia (Anexo 4); 

- Jorge Humberto Ribeiro, questionando sobre a existência de ajudas 

para os prejuízos causados pelos Incêndios Florestais, tendo de seguida 

o Presidente da Câmara Municipal, respondido às questões que lhe foram 

colocadas. 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “Derrama para o ano de 2006 – 

autorização” (Anexo 5) – Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

que apresentou a proposta aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. De 

seguida interveio o Sr. Deputado Roleira Marinho, que após algumas considerações 

informou que a bancada do PSD se iria abster. 

Posta à votação, foi a mesma proposta aprovada por maioria, com quatro 

abstenções dos Srs. Deputados Roleira Marinho, Isac Afonso, Jorge Humberto 

Ribeiro e Cândido Bouça. 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis - 

Fixação de taxas para 2006” (Anexo 6) - Depois de apresentada pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal,  interveio o Sr. Deputado Roleira Marinho que 

depois de tecer algumas considerações deu conhecimento que a bancada do PSD se 

iria abster. 

Posta à votação, foi aprovada por maioria com três abstenções dos Srs. Deputados 

Roleira Marinho, Isac Afonso e  Jorge Humberto Ribeiro. 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Regulamento do Canil/Gatil de Vila Nova 

de Cerveira” (Anexo 7) – Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

que apresentou e explicou o regulamento. Interveio novamente o Sr. Deputado 

Roleira Marinho, questionando a Câmara Municipal quanto à provisional localização, 

se havia ou não projecto e quais os custos de funcionamento. O Presidente da 

Câmara Municipal informou que o mesmo já se encontra executado, e a sua 

localização. Não se tendo verificado mais intervenções foi posta à votação tendo o 

Regulamento do Canil/Gatil de Vila Nova de Cerveira sido aprovado por 

unanimidade. 
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No ponto cinco da ordem de trabalhos “Prestação de Serviços de Recolha e 

Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho de Vila Nova de Cerveira ”,  

(Anexo 8), pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi explicado o  processo da 

adjudicação de Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Concelho de Vila Nova de Cerveira à firma “SUMA – Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, S.A.”. Foi ainda explicado e de acordo com a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, a repartição da despesa em vários anos 

económicos. 

Pediu a palavra o Deputado Roleira Marinho para solicitar alguns esclarecimentos 

adicionais, que foram prestados pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Não se tendo registado mais nenhuma intervenção sobre este assunto, foi a mesma 

proposta posta à votação tendo sido aprovado por unanimidade, a repartição da 

despesa em vários anos económicos. 

 

No ponto seis da ordem de trabalhos “Estatutos da Fundação da Bienal 

Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira – Autorização para integração na 

Fundação e estatutos” (Anexo 9) – O Presidente da Câmara Municipal fez uma 

breve explicação sobre a Fundação e os Estatutos em análise. Interveio o Sr. 

Deputado Roleira Marinho para concordar com a ideia, referindo ainda que como 

vai haver eleições autárquicas, este assunto deveria ficar para depois das mesmas. 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a urgência da decisão, se prende 

com o facto de se poder assegurar a realização da próxima Bienal. 

Não se tendo registado mais nenhuma intervenção, foi o pedido de autorização 

para integrar a Fundação e os Estatutos postos à votação e aprovados 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.  

 

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 21h30. 

 

 

O Presidente da Assembleia, 

   

 

(Fernando Monteiro Matias) 
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O 1º Secretário, 

 

 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 

 

 

O 2º Secretário, 

 

 

 

(Maria José Castro Guerreiro) 

 

 


