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ACTA Nº 2 DE 2010  
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL  

 
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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. CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima – Alteração de Estatutos; 

---------- 3. Documentos de Prestação de Contas respeitantes ao ano de 2009 – apreciação e 

votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de vinte e nove membros 

da Assembleia e a ausência do deputado Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro e o representante da 

Junta de Freguesia de Mentrestido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 38º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cornes fez-se 

representar pelo seu Tesoureiro, o senhor Fernando António Cunha Alves. ----------------------------------------  

Foram apresentadas justificações pelas faltas à sessão de hoje pelos deputados senhor Jorge Humberto 

Malheiro Barbosa Ribeiro (Anexo 1), e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Mentrestido (Anexo 2), 

sendo as mesmas consideradas justificadas. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ainda assistido à sessão os senhores Vereadores Fernando Nogueira e Sandra Pontedeira. -------------- 

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 acta anterior, leitura resumida de expediente, e prestação de 

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

Foi submetida à apreciação a Acta da Sessão de 26 de Fevereiro de 2010, não se tendo registado 

qualquer intervenção, pelo que foi de imediato submetida à votação tendo a mesma sido aprovada por 

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

Foi dado conhecimento da correspondência recebida, que ficou à disposição, para consulta dos membros 

da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi colocada à disposição, para consulta da Assembleia, a “Informação da Actividade Municipal” nos 

últimos meses, bem como a informação sobre a listagem de processos judiciais pendentes em 

22/04//2010 e sobre o estado actual dos mesmos (Anexo 3). ------------------------------------------------------------ 
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Relativamente a estes assuntos, nenhum Deputado se inscreveu para usar da palavra. ------------------------ 

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

- Manuela Ferreira – Apresentou felicitações ao Colégio de Campos pelos seus 25 anos de existência 

em prol do ensino público (anexo 4). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Rui Esteves – Fez uma intervenção de carácter político, realçando os ideais do 25 Abril e do 1.º de  

Maio, conjugando-os com as dificuldades provocadas com a crise que o país está a atravessar (Anexo 5).   

- Manuela Ferreira – Efectuou a leitura da proposta apresentada pela Bancada do Partido Socialista, 

para a criação de uma Comissão composta por três elementos desta Assembleia e um elemento da 

Câmara para fazer um levantamento exaustivo de como está a funcionar o sistema de saúde no 

concelho, e posteriormente apresentar as suas conclusões a esta Assembleia na sessão de Junho. Para 

a constituição da mesma a bancada do Partido Socialista propõe a deputada Manuela Ferreira e o 

deputado Rui Cruz, devendo a bancada do Partido Social Democrata indicar o nome do(a) deputado(a) 

da respectiva bancada para a integrar, que depois de eleita a Comissão possa iniciar de imediato as suas 

funções (Anexo 6). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Júlio Vilas Boas – Proferiu uma intervenção de carácter político, através da leitura do documento que 

faz parte integrante da acta (Anexo 7), sobre o 25 de Abril e a crise económico-financeira actual do país. - 

- Roleira Marinho – Associou-se à felicitação do Colégio de Campos efectuada pela deputada Manuela 

Ferreira. Seguidamente, através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 8), 

interpelou o senhor Presidente da Câmara sobre Segurança do Concelho, Fundação da Bienal e os seus 

fundadores e ainda sobre a morosidade da revisão do PDM. ------------------------------------------------------------  

- Cândido Malheiro - Proferiu uma intervenção de carácter cívico político, através da leitura do 

documento que faz parte integrante da acta (Anexo 9), sobre a operação “Limpar Portugal”que aconteceu 

no passado dia vinte de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedro Soares – Proferiu uma intervenção de carácter político, sobre o conteúdo dos discursos relativos 

ao 25 de Abril e à necessidade de actualizar as reivindicações aos novos problemas que a população 

sente (desemprego e a subida da taxa de juro), também referiu-se à operação “Limpar Portugal”, 

alertando ainda o senhor Presidente da Câmara para uma lixeira de grandes proporções que foi 

diagnosticada em Sopo e que urge por uma rápida actuação dos serviços camarários. -------------------------- 

- Rui Esteves – Respondeu ao deputado Pedro Soares realçando que os documentos do 25 de Abril não 

se referiam aos Cravos de Abril, mas sim ao seu enquadramento no contexto dos constrangimentos 

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

informou detalhadamente da evolução do processo de revisão do PDM, apresentando os 

constrangimentos legais ultrapassados e um cronograma para a conclusão do processo, e prestou todos 

os esclarecimentos às questões que lhe foram colocadas (segurança e Fundação da Bienal), tendo ainda 

informado do início das obras na Pousada de D. Dinis, bem como a possível deslocalização da Escola 

Superior Gallaécia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão da proposta da criação da Comissão da 

Saúde, que foi admitida por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à discussão intervieram os senhores deputados: -------------------------------------------------------------- 

- Pedro Soares – Manifestou-se preocupado com a argumentação usada para a criação da comissão. ---- 

- Rui Esteves – Reafirmou que a fundamentação para a criação da Comissão é clara e os seus objectivos 

estão bem definidos, razão pela qual não entende as dúvidas do deputado Pedro Soares. ----------------------------- 

- Joaquim Teixeira – Disponibilizou informação acerca das valências de funcionamento do Centro de Saúde, 

salientando que os profissionais de saúde prestam mais horas de apoio e que a tendência é para melhorar os 

níveis de satisfação dos utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Presidente da Câmara interveio ainda para esclarecer que desde 1 de Abril do corrente ano o 

“SAP” deu lugar ao novo conceito de “Consultas Abertas” que, espera, contribua para melhorar a 

prestação de cuidados de saúde aos cerveirenses entre as oito e as vinte horas. --------------------------------- 

A Bancada do Partido Social Democrata indicou como representante para a respectiva comissão a 

deputada Raquel Pires de Sousa (Anexo 10). -------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação foi aprovada por unanimidade a Comissão de Saúde, composta pelos deputados 

Manuela Ferreira, Rui Cruz, Raquel Sousa e um representante a designar pela Câmara Municipal. --------- 

PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “CIM Alto Minho – Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 

– Alteração de Estatutos --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia informou que a proposta em análise visa consagrar estatutariamente que, no 

que se refere às matérias que envolvem decisões da CIM no âmbito do QREN e na proposta do Conselho 

Executivo à Assembleia sobre as contribuições financeiras dos Municípios, as decisões da CIM sejam por 

consenso, ou seja, sem votos contra. Neste âmbito, propõem-se que os artigos 19.º, 26.º e 34.º do 

Estatuto da CIM publicado no Diário da República, 2.º Série, n.º 220 de 2008.11.12 (páginas 46542  a 

46547) passem a ter as seguintes redacções: ------------------------------------------------------------------------------- 

«Artigo 19.º (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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j) – Exercer os poderes adequados e necessários ao desenvolvimento do contrato de delegação de 

competências com subvenção global do QREN. ---------------------------------------------------------------------------- 

l) (actual alínea j)) (...) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – As deliberações sobre o exercício das competências previstas na alínea j) do número dois deverão 

ser tomadas por consenso, isto é, sem qualquer voto contra. ------------------------------------------------------------ 

(...) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 26.º – As despesas efectuadas com o pessoal da Comunidade Intermunicipal relevam para efeitos 

do limite estabelecido na lei para as despesas com pessoal do quadro dos municípios associados, nos 

termos dos n.º 2 e 3 do artigo 22.º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. --------------------------------------------- 

 (...) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 34.º  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – A deliberação de aprovação da proposta do Conselho Executivo mencionada na parte final do número 

anterior deverá resultar do consenso entre respectivos membros, isto é, sem qualquer voto contra. --------- 

3 – (actual n.º 2) » -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida a discussão e não se tendo registado qualquer pedido de intervenção, foi a proposta de 

alteração de Estatutos da CIM colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade. - - - - - - - - - - -  

PONTO TRÊS  da ordem de trabalhos: “Documentos de Prestação de Contas respeitantes ao ano de 

2009 – apreciação e  votação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Presidente da Câmara, foi efectuada a apresentação pormenorizada dos documentos de prestação 

de contas respeitantes ao ano de 2009, realçando o aumento do valor do património do Município e os 

investimentos efectuadas pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do Presidente da Assembleia que salientou o rigor e boa fé que os documentos 

evidenciam, contribuindo, desta forma, para a credibilização da vida política. --------------------------------------- 

Eram vinte e três horas e vinte e cinco minutos quando o deputado Roleira Marinho solicitou a 

suspensão dos trabalhos por dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Retomada a sessão às vinte e três horas e trinta e cinco minutos, seguiu-se a intervenção do deputado 

Roleira Marinho, solicitando que ficasse registado em acta, que tinha solicitado por escrito ao senhor 

Presidente da Assembleia, o fornecimento do documento de Prestação de Contas/2009 impressa em 

papel, e que o mesmo lhe tinha sido negado por despacho. Assim, informou que a bancada do Partido 

Social Democrata, em forma de protesto, iria ausentar-se da sala, não votando os documentos em 

apreço, e que os Presidentes da Junta da referida bancada, fariam o que melhor entendessem. De 

seguida ausentaram-se os deputados Roleira Marinho, Júlio Vilas Boas, José Venade e Raquel Sousa. --- 
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Seguiu-se a intervenção do deputado Rui Esteves, insurgindo-se contra a posição adoptada pela 

bancada do Partido Social Democrata, que qualificou como de péssimo serviço à democracia e aos 

Cerveirenses, ao recorrer a um argumento insignificante para escusar-se de debater o relatório e contas 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções, foram os Documentos de Prestação de Contas respeitantes 

ao ano de 2009, aprovados por maioria de vinte e três votos, e duas abstenções dos Presidentes da 

Junta de Candemil e Nogueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, deram entrada de novo, os elementos da bancada do Partido Social Democrata. -------- 

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 vinte e três horas e cinquenta 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 

 


