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ATA N.º 1 DE 2013 
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO 

 
 

Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma 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. Regulamento da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira – Proposta de alteração; --------- 

----------- 3. Regulamento da Loja Social de Vila Nova de Cerveira – Versão final. ---------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de 25 membros da 

Assembleia e a ausência dos senhores deputados Carlos Daniel Malheiro Gonçalves, João Manuel 

Araújo Domingues Caldas, Júlio Vilas Boas da Costa, Marco António Gil Fernandes, António João 

Fernandes Gomes (Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido) e José Gonçalves da Silva 

(Presidente da Junta de Freguesia de Sapardos). -------------------------------------------------------------------------- 

Foi entregue ao Presidente da Mesa, em cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 10º do Regimento 

deste Órgão, a comunicação de impossibilidade de presença à sessão de hoje, do Sr. Deputado Marco 

António Gil Fernandes, da bancada do Partido Social Democrata (Anexo 1) sendo a falta considerada 

justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal, fez-se representar pelo seu Presidente senhor José Manuel Vaz Carpinteira, tendo 

ainda assistido à sessão o senhor Vereador Fernando Matias. --------------------------------------------------------- 

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 das actas anteriores, leitura resumida de expediente, e prestação 

de informações e esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi submetida à apreciação a Ata da Sessão de 14 de Dezembro de 2012, tendo-se registado o pedido 

de aditamento do deputado Roleira Marinho, solicitando a inclusão na página três, no fim do penúltimo 

parágrafo o seguinte conteúdo “Roleira Marinho – Agradeceu as explicações dadas, acentuando que 

não são de imputar a terceiros as “anomalias” que constavam no painel afixado à entrada do 

Centro Escolar de Campos, e que o importante é que haja colaboração e complementaridade entre 

as escolas do concelho e os agentes do ensino aí em exercício.” Submetido à votação a aceitação 

deste aditamento, foi o mesmo aceite por maioria com uma abstenção do deputado Rui Esteves. ----------- 

Seguidamente o deputado Pedro Soares, depois de algumas reflexões, solicitou uma alteração na sua 

intervenção sobre o ponto sete da ordem de trabalhos (página seis), onde consta “…deixará de ter 
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pessoal contratado a termo certo para termo incerto …” deverá constar “…deixará de ter pessoal 

contratado a termo certo para termo indeterminado…”. Submetido à votação a aceitação desta 

alteração, foi o mesmo aceite por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação a aprovação da Ata da Sessão de 14 de Dezembro de 2012 , foi a mesma aprovada 

por maioria com uma abstenção da deputada Raquel Sousa, por não ter estado presente na reunião. ------ 

Foi distribuída a listagem da correspondência recebida e expedida (Anexo 2), que ficou à disposição, 

para consulta dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi colocada à disposição da Assembleia, a “Informação da Actividade Municipal” nos últimos meses, 

bem como a informação sobre a listagem de processos judiciais pendentes em 08/02/2013 e sobre o 

estado actual dos mesmos (Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente a estes assuntos, nenhum Deputado se inscreveu para usar da palavra. ------------------------ 

- Presidente da Assembleia – destacou alguns acontecimentos mais importantes da actualidade 

Internacional e Nacional  (Anexo 4).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Roleira Marinho - Em nome da bancada do Partido Social Democrata proferiu três Votos de Pesar, o 

primeiro pelo falecimento de António Marques Júnior (Anexo 5), o segundo pelo falecimento do Major 

General Jaime Alberto Gonçalves das Neves (Anexo 6) e o terceiro pelo falecimento do Dr. Carlos 

Alberto Plácido de Sousa (Anexo 7). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rui Esteves – Em nome da bancada do Partido Socialista, associou-se aos Votos de Pesar. --------------- 

- Pedro Soares – Como independente também se associou aos três Votos de Pesar e sugeriu que os 

mesmos sejam efetuados em nome da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão dos três Votos de Pesar, que foram 

admitidos por unanimidade. Dada a natureza das intervenções, o Presidente da Assembleia sugeriu que 

fossem elaborados os Votos de Pesar em nome da Assembleia Municipal, o que foi aceite por 

unanimidade. Não havendo mais intervenções para a sua discussão e submetidas à votação foram 

aprovados por unanimidade os três Votos de Pesar. ------------------------------------------------------------------ 

Finalizada esta votação registou-se a chegada do deputado Fernando Venade. ----------------------------------- 

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

Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os senhores Deputados:------------------------------------- 

Roleira Marinho – Elogiou a prestação da informação relativa ao Relatório da Actividade Desenvolvida 

pela Assembleia Municipal, bem como o nível de assiduidade registado. -------------------------------------------- 

- Seguidamente questionou o Presidente da Assembleia Municipal sobre alguns atropelos ao regimento, 

registados na última Sessão desta Assembleia (Anexo 8). --------------------------------------------------------------- 
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- Por último interpelou o executivo sobre vários assuntos (Anexo 9) tais como a qualidade da água na 

rede de abastecimento da freguesia de Campos, acervo bibliotecário das escolas encerradas e por último 

questionou se o espólio existente no Aquamuseu se encontra devidamente acautelado. ----------------------- 

De seguida o Presidente da Assembleia Municipal agradeceu e registou as observações efetuadas 

pelo deputado Roleira Marinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

respondeu às questões colocadas pelo senhor deputado Roleira Marinho. ------------------------------------------ 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos “ Regulamento da Feira Semanal de Vila Nova de Cerveira – 

Proposta de alteração” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal esclareceu as pequenas alterações ao regulamento (Anexo 10) que 

se limitam apenas ao acréscimo de um ponto (atual ponto quatro) no “Artigo 11º - Transmissão do direito 

ao terrado”, colmatando assim uma lacuna existente no Regulamento. ----------------------------------------------- 

Não se tendo verificado intervenções, foram as alterações ao regulamento submetidas à votação, tendo 

sido aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS da ordem de trabalhos “Regulamento da Loja Social de Vila Nova de Cerveira – 

Versão Final” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal apresentou o Regulamento da Loja Social de Vila Nova de Cerveira 

(Anexo 11) que visa estabelecer as normas de funcionamento da nova Loja Social. -----------------------------

O deputado Roleira Marinho questionou qual o horário de funcionamento, uma vez que está mencionado 

no regulamento que o horário será “…definido com base nas necessidades diagnosticadas”. ----------------- 

O Presidente da Câmara sugeriu que fosse a deputada Manuela Ferreira a responder, uma vez que é 

funcionária dos serviços sociais, ao que ela prontamente acedeu e esclareceu não só o horário (ainda em 

fase experimental) mas também o seu funcionamento. --------------------------------------------------------------------

O deputado Pedro Soares, entre outras observações  sugeriu que fosse equacionada a possibilidade de 

haver um horário nocturno, de forma a poder apoiar as pessoas que preferem o sigilo. -------------------------- 

Não havendo mais intervenções e depois de respondido às questões colocadas o Presidente da Câmara  

informou que Regulamento  foi publicado na segunda série do Diário da República no dia seis de 

setembro do ano dois mil e doze, para inquérito público, não tendo sido apresentada qualquer 

reclamação ou sugestão pelos munícipes, tendo posteriormente sido aprovado por unanimidade na 

reunião da Câmara Municipal de doze de Dezembro de dois mil e doze. --------------------------------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, foi o Regulamento submetida à votação, tendo sido aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De seguida o Presidente da Assembleia, abriu o período reservado ao público, não se tendo registado 

qualquer pedido de intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta Acta, 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, sendo 22 horas e trinta minutos, foi dada por encerrada esta sessão, de que, para constar, se lavrou a 

presente acta que vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ----------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

Vítor Nelson Esteves Torres da Silva 
 

O 1º Secretário, 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 

A 2ª Secretária, 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 


