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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a assembleia municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão 

ordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------- 

1. Período de “antes da ordem do dia”; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Outros assuntos de interesse municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

Efetuada a chamada (Anexo 1), verificou-se a existência de quórum com a presença de 25 membros da 

Assembleia e a ausência do Sr. deputado José Miguel Rodrigues Pereira, presidente da União de 

Freguesias de Candemil e Gondar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi recebida a comunicação de impossibilidade de presença à sessão desta assembleia municipal da 

senhora: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cláudia Maria Pinto Ferreira (primeira secretária), deputada do Partido Social Democrata, que se fará 

representar pelo Sr. Álvaro Emanuel Ferreira Maia (Anexo 2); ------------------------------------------------------- 

Constatando-se a ausência justificada da primeira secretária, o presidente da mesa convidou e propôs 

para fazer parte da mesa e secretariar a reunião o deputado Sr. Álvaro Emanuel Ferreira Maia, que 

por unanimidade foi favoravelmente aceite. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A câmara municipal fez-se representar pelo presidente Sr. Fernando Nogueira, tendo ainda assistido à 

sessão os vereadores Sr. Vítor Costa e Sra. Aurora Viães. -------------------------------------------------------------- 

Passou-se de imediato à discussão e votação dos assuntos da ordem de trabalhos. ----------------------------- 

PONTO UM da ordem de trabalhos: “período de Antes da Ordem do Dia”---------------------------------------- 

a) Leitura e aprovação da ata anterior, leitura resumida de expediente, e prestação de informações 

e esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi submetida à apreciação e votação a ata da sessão de 30 de junho de 2017, tendo sido aprovada por  

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

Conforme estipulado no n.º 3 do artigo 34.º do CPA (novo), não participaram na votação os deputados, 

Carla Torres, Fernando Venade, João Caldas e Sílvia Ribeiro por não estarem presentes na reunião.  

Foi igualmente colocada à disposição da Assembleia, a “Informação da Atividade Municipal” nos últimos 

meses (Anexo 3), contendo ainda a listagem de processos judiciais pendentes em  06/09/2017 e sobre o 

estado atual dos mesmos (Anexo 4), a “Informação municipal da dívida a fornecedores e empreiteiros”  
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no montante de 382.664.61 euros (Anexo 5) e o “Resumo Diário da Tesouraria” n.º180, datado de  

14/09/2017 (Anexo 6). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, antes de entrar no período da ordem de trabalhos, o presidente da mesa questionou o 

presidente da câmara municipal sobre a eventual existência de algum assunto, de caracter urgente, para 

agendar nesta assembleia, tendo o presidente da câmara respondido tendo negativamente. ------------------ 

b) Votos de Louvor, Congratulações, Saudações e Votos de Pesar.---------------------------------------------- 

Neste ponto não houve inscrições. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------ 

Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os deputados: ------------------------------------------------------- 

Mário Afonso – Fez um balanço positivo da atividade efetuada nesta Assembleia, realçando o bom 

relacionamento e funcionamento quer das sessões, quer dos grupos de trabalhos. ------------------------------- 

Por último, deixou um alerta para que a Câmara Municipal acompanhe o Centro Escolar de Covas, que 

apesar dos seus 19 alunos, é constrangedor que tenham ficado apenas com uma turma. ---------------------- 

Manuel Esteves – Através da leitura do documento em anexo (Anexo 7) e, na qualidade de Presidente 

da Junta de Freguesia de Sapardos, visado na matéria em causa à “Nota de esclarecimento” exarada 

pelo Sr. Presidente da Câmara, no Boletim Municipal, edição nº 8, de julho de 2017, prestou os 

esclarecimentos achados necessários, realçando que “não existe qualquer equívoco, relativamente à 

totalidade dos assuntos por nós relatados em tal boletim (…)” . --------------------------------------------------------- 

Filipe Silva – Anunciou o fim do seu trabalho de 20 anos dedicados à freguesia que representa - 

Mentrestido. Aproveitou para agradecer o apoio e colaboração recebidos da autarquia, na pessoa do Sr. 

Presidente e também dos Srs. Vereadores, mas também dos colegas presidentes das juntas de 

freguesia. Deixou ainda um pedido de desculpas à Bancada do Partido Socialista, por nem sempre ter 

acompanhado o sentido de voto da bancada, mas como Presidente de Junta, tinha de zelar pelos 

interesses da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Manuel Soares – Através da leitura do documento em anexo (Anexo 8), proferiu a sua última 

intervenção neste Órgão como deputado municipal. Anunciou a sua saída como deputado e manifestou o 

seu agradecimento ao Partido Socialista pela oportunidade que lhe deu, em servir o município de Vila 

Nova de Cerveira, nesta assembleia. Fez uma análise retrospetiva dos assuntos tratados ao longo deste 

mandato, relembrando as constantes intervenções em diversas áreas, tais como ambiente, proteção civil, 

educação, obras públicas, segurança pública, desporto, entre outras. Terminou desejando os maiores 

sucessos e saudações a esta Assembleia Municipal e Câmara. -------------------------------------------------------- 

Joaquim Barroso – Em jeito de despedida, realçou que a diferença de idades nunca invalidou o respeito 

autárquico. Foi um prazer pertencer a este órgão como membro da oposição (importância que enriquece 
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o debate político), com momentos de maior concordância ou não, mas sempre entusiasta, crente e 

defendendo o seu ponto de vista. Finalizou a sua intervenção, felicitando todos os presentes e desejando 

felicidades para o futuro, apelando ainda para que a campanha eleitoral que se avizinha, corra com 

respeito e cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Soares – Agradeceu aos que com ele estiveram nestes últimos oito anos. Apesar de não ser 

candidato a presidente de junta de freguesia, continuará a defender os mesmos interesses na defesa das 

aldeias do interior. Dirigiu ainda uma palavra de apreço ao sr. Presidente da Assembleia Municipal, por 

estes oito anos de trabalho, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais. ---------------------------------------- 

Aristides Martins – Fez um balanço positivo da atividade nesta Assembleia, informando que sairá agora 

das lides políticas, mas continuará a estar atento e ativo como cidadão. --------------------------------------------- 

Bessa Marinho – Como representante dos autarcas na ANAFRE, sempre lutou pelas freguesias, 

reconhecendo que, como presidente de uma união de freguesias, é difícil gerir e integrar 2 freguesias. ---- 

Terminado o período das intervenções políticas, foi dada a palavra ao senhor presidente da câmara 

municipal, que prestou um breve esclarecimento à intervenção do deputado Sr. Manuel Esteves, e 

registou com agrado todas as intervenções proferidas, aproveitando para desejar as maiores felicidades a 

todos os que fizeram parte desta Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “Outros Assuntos de Interesse Municipal”----------------------------- 

Não se tendo registado nenhuma intervenção, nada a registar, neste ponto da ordem de trabalhos.--------- 

Por fim, o Presidente da Assembleia Municipal felicitou todos os membros desta Assembleia, pela forma 

como decorreram os trabalhos, ao longo deste mandato. ----------------------------------------------------------------- 

Encerrou-se esta sessão com um forte aplauso. ---------------------------------------------------------------------------- 

Terminados os pontos da ordem de trabalhos o Presidente da assembleia abriu o período reservado ao 

público, não se tendo registado nenhuma intervenção. -------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da mesa, foi esta ata, por 

unanimidade, aprovada em minuta, afim das deliberações tomadas produzirem efeitos de imediato, 

tendo sido dado à mesa o inerente voto para a sua elaboração definitiva. ------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas 19:15 horas. ---------------------------------------- 

E eu, Helena Paula Barroso Martins, Assistente Técnica nomeada para o efeito, a redigi e subscrevi. ------ 

 

        O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Vitor Nelson Esteves Torres da Silva) 
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O elemento que exerceu funções de 1º Secretário, 

 

(Álvaro Emanuel Ferreira Maia) 

 

A 2ª Secretária, 

 

(Ana Cristina Araújo Silva dos Santos) 

 

A Assistente Técnica, 

 

(Helena Paula Barroso Martins) 


