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 ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2005 

 

Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, 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 vinte e sete membros da Assembleia, 

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

Magalhães Malheiro, Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro e António Roleira 

Marinho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

tendo ainda  assistido à sessão os Vereadores, Sr. Fernando Nogueira e Srª  Maria 

José Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram apresentadas justificações pelas faltas à  sessão de 25 de Novembro último 

dos deputados, António João Fernandes Gomes, Presidente da Junta de Freguesia 

de Mentrestido  (Anexo1) e António Pires, Presidente da Junta de Freguesia de 

Nogueira (Anexo 2), sendo as faltas consideradas justificadas. ---------------------- 

 

No período de “antes da ordem do dia”: 

a) Foi posta à votação e com onze abstenções, por os respectivos membros 

não terem estado na respectiva reunião,  foi aprovada por maioria a acta da 

sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia nove de Setembro de dois 

mil e cinco. 
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b) Foi posta à votação e com uma abstenção (Lourenço Caldas Martins, por não 

ter estado presente), foi aprovada por maioria a acta da sessão da 

Assembleia Municipal, realizada no dia dezoito de Outubro de dois mil e 

cinco. 

c) Foi posta à votação e com quatro abstenções, por não terem estado 

presentes, foi aprovada por maioria a acta da sessão da  Assembleia 

Municipal, realizada no dia 25 de Novembro de dois mil e cinco. 

d) 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 30/12/2005 - estado actualizado dos mesmos (anexo  3). 

e) Intervieram os Sr(s)  Deputados: 

- Gil Malheiro, para em nome da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de 

Cerveira, do seu provedor, em seu nome pessoal e em nome da bancada do 

Partido Social Democrata, manifestarem o seu reconhecimento ao Sr. 

Presidente da Câmara pelo esforço, trabalho e dedicação desenvolvido em 

torno da abertura do Hospital (Anexo 4). 

- Silvério Carvalho, para  em nome da bancada do Partido Socialista, louvar 

o Sr. Engº Pedro Pedreira, pela concretização do projecto Galileo, 

nomeadamente, no lançamento do satélite no passado dia 28 de Dezembro 

(Anexo 5). 

- Rui Cruz, congratulando-se por na sequência da visita do Sr. Primeiro 

Ministro ao distrito de Viana do Castelo e a Vila Nova de Cerveira, ter sido 

já posto a concurso o projecto de impacto ambiental com vista à empreitada 

das obras de ligação da A28/IC1, de Vilar de Mouros para norte de Vila 

Nova de Cerveira e a transversal de Vila Nova de Cerveira  - nó de 

Sapardos/Paredes de Coura, obras fundamentais para Vila Nova de Cerveira  
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e há muito reivindicadas pelo Município, bem como, na sequência da 

intervenção da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho e desta 

Assembleia Municipal, a CP ter já anunciado a reorganização da Linha do 

Minho com a introdução de comboios de hora a hora entre Viana do Castelo 

e o Porto, e de duas em duas horas entre Viana do Castelo e Valença, 

mantendo todas as ligações internacionais a Vigo, e projectando 

intervenções na via de forma a garantir maior  velocidade e segurança da 

circulação. 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos ”Designação de representante na Comissão 

de Verificação de Instalação ou Remodelação de Estabelecimentos de Comércio – 

Lei nº 12/2004 de 30 de Março”, foi apresentada apenas uma proposta, do Partido 

Socialista, designada lista A (Anexo 6), propondo a deputada Manuela Maria 

Lourenço Ferreira. Realizada a votação por escrutínio secreto, registaram-se 19 

votos a favor e 8 votos brancos, ficando assim designada a deputada Manuela 

Maria Lourenço Ferreira, como representante da Assembleia Municipal na 

Comissão de Verificação de Instalação ou Remodelação de Estabelecimentos de 

Comércio. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia, para integrar a Comissão Municipal da defesa de Floresta contra 

Incêndios – Lei nº 14/2004, de 8 de Maio”, foram apresentadas duas propostas, 

uma do Partido Socialista, designada por Lista A (Anexo 7), propondo o Sr. 

Salvador Bacelar Roleira Barbosa, Presidente da Junta de Freguesia de Cornes e 

outra do Partido Social Democrata, designada por Lista B (Anexo 8), propondo o 

Sr. António Pires, Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira. Realizada a 

votação por escrutínio secreto, verificaram-se 19 votos a favor da Lista A e 8 
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votos a favor da Lista B, ficando assim eleito o Presidente da Junta de Freguesia 

de Cornes, Sr. Salvador Barbosa. ------------------------------------------------------- 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Delegação de competências nas 

Freguesias, para transportes escolares”, não se tendo verificado nenhuma 

intervenção neste ponto, foi posta à votação a proposta apresentada pela Câmara 

Municipal, tendo sido aprovado por unanimidade (Anexo 9). --------------------------- 

 

No ponto cinco da ordem de trabalhos “Delegação de competências nas 

freguesias, para execução de obras”, não se tendo verificado nenhuma intervenção 

neste ponto, foi posta à votação a proposta  apresentada pela Câmara Municipal, 

tendo sido aprovado por unanimidade (Anexo 10). ------------------------------------- 

 

No ponto seis da ordem de trabalhos “Alteração do Regulamento sobre o 

Licenciamento de Actividades Diversas”, após apresentação da alteração pelo 

Presidente da Câmara Municipal, e não se tendo verificado nenhuma intervenção, 

foi a  mesma submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade (Anexo 11).  

 

No ponto sete da ordem de trabalhos “Regulamento do Aquamuseu do Rio Minho”, 

após análise do mesmo, não se registou nenhuma intervenção, pelo que foi 

submetido à votação e aprovado por unanimidade o respectivo Regulamento (Anexo 

12). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto oito da ordem de trabalhos “Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2006”, o Presidente da Câmara Municipal fez uma exaustiva explicação  do 

Orçamento, bem como, das Grandes Opções do Plano. --------------------------------- 

Seguidamente pediu a palavra o Deputado António Gonçalves, começando por 

felicitar o Presidente da Câmara pela sua reeleição, uma vez que, os Cerveirenses 
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nada tem a temer em relação ao futuro, porque o nosso concelho continuará a 

caminhar na senda do progresso, da estabilidade e da qualidade de vida. Os 

documentos agora em discussão, continuam a reflectir a realidade económica-

financeira do Município, mencionando a gestão  que pretende o Município para o ano 

de 2006 e mencionam a forma da sua actuação. Demonstram também que, apesar 

das dificuldades e restrições constringentes, não deixa de haver ambição e 

determinação, controlada, equilibrada e não desmedida, e sendo assim, a bancada 

do Partido Socialista vai votar favoravelmente (Anexo 13).--------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foram postos à votação as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2006 (Anexo 14), tendo sido aprovados por maioria com 7 

abstenções (Gil Malheiro, Henrique Figueiredo, Raquel Sousa, José Venade, 

Alfredo Barbosa,  António Pires e Luís Carvalho). ------------------------------------- 

  

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.------------------ 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e duas horas. – 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Fernando Monteiro Matias 

O 1º Secretário, 

 

 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 

A 2ª Secretária, 

 

 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
GAT 


