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  ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, pelas vinte e 

uma horas, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em reunião 

extraordinária. --------------------------------------------------------------------------- 

 

De acordo com o nº 3 do artº 44 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, verificou-se 

a identidade e legitimidade do Sr. Lourenço Caldas Martins, Presidente da Junta 

de Freguesia de Reboreda, eleito em falta no Acto da Instalação da Assembleia 

Municipal, que foi declarado membro da Assembleia Municipal. ----------------------- 

 

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

tendo faltado os Sr(s) Deputados, António Adelino de Barros Gonçalves, Joaquim 

Aniceto Bernardes Martins de Lara, Presidente da Junta de Freguesia de Campos, 

António João Fernandes Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido 

e António Pires, Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira. --------------------- 

 

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

assistiram à sessão, os Vereadores Sr. Fernando Nogueira e Srª  Mª José 

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

 

Foram apresentadas justificações pelas faltas a esta sessão dos deputados 

António Adelino de Barros Gonçalves (Anexo1) e Joaquim Aniceto Bernardes 

Martins de Lara (Anexo 2), sendo as faltas consideradas justificadas. -------------- 
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Pelas bancadas do Partido Social Democrata e Partido Socialista, foi solicitado à 

Mesa a inclusão de três novos assuntos, na ordem de trabalhos. --------------------- 

a) Voto de pesar – Pelo falecimento do Sr. Dr. José da Encarnação Ramos 

Pereira Pedreira; ----------------------------------------------------------------- 

b) Moção pela alteração de horários e supressão de comboios na linha do Minho 

a norte de Viana do Castelo; ----------------------------------------------------- 

c) Moção  pelo encerramento da Pousada D. Dinis, de segunda a sexta –feira. -- 

 

Atendendo à premência e oportunidade destes assuntos, a Assembleia Municipal 

pronunciou-se unanimemente a favor da inclusão destes assuntos na ordem de 

trabalhos, pelo que se passou de imediato à sua discussão e votação. ---------------- 

a) Após intervenção do Deputado António Roleira Marinho, foi aprovado por 

unanimidade um voto de pesar pela morte do Sr. Dr. José da Encarnação 

Ramos Pereira Pedreira (Anexo 3),  a enviar à família e para conhecimento 

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

b) Após intervenção do Deputado Jorge Humberto, foi posta à votação e 

aprovada por maioria com 3 abstenções (Anabela Quintas, Manuel Barros e 

Cândido Malheiro), a moção pela alteração de horários e supressão de 

comboios na linha do Minho a Norte de Viana do Castelo (Anexo 4). ---------- 

c) Após intervenção do Deputado Jorge Humberto, foi posta à votação e 

aprovada por maioria com 3 abstenções, a moção pelo encerramento da 

Pousada D. Dinis, de segunda a sexta-feira (Anexo 5). ------------------------ 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “Regimento da Assembleia Municipal - 

Proposta” – foi posta à discussão  a proposta de Regimento apresentada pela Mesa, 

que foi aprovado na Generalidade, por unanimidade. ----------------------------------- 

De seguida passou-se à apreciação e votação na especialidade: ----------------------- 
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Não tendo sido apresentadas propostas de alteração dos artigos 1º ao 18º 

inclusive, foram os mesmos postos à votação e aprovados por unanimidade. --------- 

Foi apresentada uma proposta pela deputado Roleira Marinho, para na alínea  h) do 

artº 19º constar somente “fazer declaração de voto”.  Aceite a proposta foi a 

mesma votada e aprovada por maioria com 3 votos contra (Rui Cruz, Manuela 

Lourenço e Salvador Barbosa) e 1 abstenção (Anabela Quintas). --------------------- 

Foram votados os artigos 19º (com a nova redacção da alínea h)) até o artigo 23º 

inclusive, e aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------ 

Foi apresentada uma proposta pela deputado Roleira Marinho, para na alínea  b) do 

artº 24º retirar “com idêntica representatividade”.  Aceite a proposta foi a mesma 

posta à votação, sendo rejeitada por 16 votos contra da bancada do PS, 2 

abstenções (Salvador Barbosa e Rui Cruz) e 9 votos a favor da bancada do PSD. --- 

Postos à votação os artigos 24º até ao artigo 28º inclusive, foram aprovados por 

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

Foi apresentada uma proposta  pelo deputado Roleira Marinho, para no nº 3 do artº 

29º alterar “... para as reassumir no termo da sua intervenção.” por “... para 

reassumir as funções no termo do assunto em causa”. --------------------------------- 

Aceite a proposta foi a mesma votada e rejeitada com 9 votos a favor da bancada 

do PSD e 18 votos contra da bancada do PS. ------------------------------------------ 

Posto à votação os artigos 29º e 30º inclusive foram aprovados por unanimidade. -- 

Foi apresentada pelo Presidente da Mesa uma proposta da correcção do nº 3 do 

artº 31, para constar “5 dias”. Posta à votação, a alteração foi aprovada por 

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

Postos à votação os artigos 31º a  41º foram aprovados por unanimidade. ----------- 

Foi apresentada uma proposta pelo deputado Roleira Marinho, para no artº 42º,  

aditar um novo nº 2, passando o nº 2 a nº 3. Aceite a proposta foi a mesma posta à 
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votação, sendo rejeitada por 18 votos contra da bancada do PS e 9 votos a favor 

da bancada do PSD. ---------------------------------------------------------------------- 

Postos à votação os artº 42º e 43º, foram aprovados por unanimidade. -------------- 

Finalmente, procedeu-se à votação final global do Regimento com as alterações 

aprovadas na especialidade, sendo este Regimento aprovado por unanimidade. ------ 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Eleição dos representantes (efectivo e 

suplente) dos Presidentes de Junta de Freguesia na ANMP - Associação Nacional 

de Municípios Portugueses”, foram apresentadas duas propostas, uma da bancada 

do Partido Socialista, designada por lista A (Anexo 6), propondo para 

representante efectivo o Sr. Joaquim Aniceto Bernardes Martins Lara, Presidente 

da Junta de Freguesia de Campos e  para suplente o Sr. Joaquim Teixeira e Silva, 

Presidente da Junta de Freguesia de Loivo;  a segunda proposta da bancada do 

Partido Social Democrata, designada por lista B (Anexo 7), propondo para 

representante efectivo o Sr. Manuel Silva Araújo, Presidente da Junta de 

Freguesia de Sopo e para suplente o Sr. Luís Miguel Faria Leal Carvalho, Presidente 

da Junta de Freguesia de Vila Meã. Realizada a votação por escrutínio secreto, 

verificaram-se 18 votos a favor da proposta apresentada pelo Partido Socialista e 

9 votos a favor da proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, tendo sido 

eleitos os deputados Joaquim Aniceto Bernardes Martins Lara, Presidente da 

Junta de Freguesia de Campos, como representante efectivo, e Joaquim Teixeira e 

Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Loivo, como representante suplente. --- 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Eleição de um representante (de entre 

os eleitos directamente) para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Vale do Minho” foram apresentadas duas propostas, uma da 

bancada do Partido Socialista, designada por lista A (Anexo 8), propondo o Sr. 
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Silvério José Alves de Carvalho e outra da bancada do Partidos Social Democrata, 

designada  por lista B (Anexo  9), propondo o Sr. Gil Costa Malheiro. Realizada a 

votação por escrutínio secreto, verificaram-se 18 votos a favor da proposta 

apresentada pelo Partido Socialista e 9 votos a favor da proposta apresentada pelo 

Partido Social Democrata, tendo sido eleito o deputado Silvério José Alves de 

Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto cinco da ordem de trabalhos “Junta de Freguesia de Reboreda – 

Alargamento de Caminho Rural – Pedido de Reconhecimento de interesse Público” 

(Anexo 10), após esclarecimentos prestados pelo Presidente da Junta de Freguesia 

de Reboreda, sobre o referido Caminho de Gouris (Pousado/Lenta), sua localização, 

estado actual e pretensão, e não se tendo verificado mais nenhuma intervenção 

sobre o assunto, foi posto à votação e aprovado por unanimidade o reconhecimento 

de utilidade pública. --------------------------------------------------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e três horas e 

trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Fernando Monteiro Matias 

 

O 1º Secretário, 

 

 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 

 

A 2ª Secretária, 

 

 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 

 


