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ACTA Nº 3 DE 2010 
REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO  

 
Aos onze dias do mês de Junho 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. Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vila Nova de 

Cerveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectuada a chamada, verificou-se a existência de Quórum com a presença de 28 membros da 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 e respectivo pedido de substituição, do 

deputado Fernando José Rodrigues Pires Venade, da bancada do Partido Socialista, que foi 

substituído por José Pereira Correia (por impossibilidade de presença da Senhora Raquel da Silva 

Costa). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 presentes as justificações pelas faltas à sessão de hoje pelos senhores deputado Júlio Vilas 

Boas da Costa (Anexo 1), e João Manuel Araújo Domingues Caldas (Anexo 2) sendo as mesmas 

consideradas justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se ainda a falta do representante a Junta de Freguesia de Mentrestido, senhor António João 

Fernandes Gomes, que até à data não apresentou qualquer tipo de justificação.  --------------------------------- 

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

ainda assistido à sessão os senhores Vereadores Sandra Pontedeira e 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 da acta anterior, leitura resumida de expediente, e prestação de 

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

Foi submetida à apreciação a Acta da Sessão de 30 de Abril de 2010, tendo-se registado a intervenção 

do deputado Roleira Marinho, solicitando a inclusão no final do ponto três da ordem de trabalhos, do 

seguinte conteúdo: “…Neste momento, deram entrada de novo, os elementos da bancada do Partido 
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Social-Democrata.”. Submetida à votação a aceitação deste aditamento, foi o mesmo aceite por 

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

Não se tendo registado mais intervenções, foi de imediato colocada à votação a Acta da sessão anterior 

tendo a mesma sido aprovada por maioria com 2 abstenções do deputado Jorge Humberto Ribeiro e 

Sr. José Correia, por não terem estado presentes na Sessão. ---------------------------------------------------------- 

Foi dado conhecimento da correspondência recebida, 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 07/06//2010 e sobre o 

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

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

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

- O Deputado Jorge Humberto Ribeiro, em nome da bancada do Partido Social Democrata proferiu um 

Voto de Louvor (Anexo 4) ao Clube Desportivo de Cerveira, pelos excelentes resultados obtidos na 

presente época nas camadas jovens e por a equipa sénior ter vencido a Taça Distrital. ------------------------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação a admissão do Voto de Louvor, que foi admitido por 

unanimidade e sem intervenções para a sua discussão. Submetida à aprovação, foi aprovado por 

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

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

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

- Cândido Malheiro - Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 5), 

realçou os aspectos mais significativos do recente encontro realizado no âmbito da Geminação de Vila 

Nova de Cerveira com a vila francesa de Chagny, nomeadamente sobre a recepção e integração da 

comitiva de Chagny pela Universidade Sénior de Vila Nova de Cerveira, que decorreu entre os dias 14 e 

20 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuel Soares - Pronunciou-se sobre o desporto e a promoção da actividade desportiva no concelho 

através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 6). Realçou o apoio que a 

autarquia tem proporcionado para a evolução destas modalidades, quer na criação de equipamentos e 

espaços com qualidade, quer no apoio financeiro dos Clubes e Associações Desportivas das variadas 

vertentes, tais como futebol, atletismo, remo, natação, voleibol, karaté, automobilismo, ciclismo, 

montanhismo, entre outras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Roleira Marinho - Através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 7), revelou 

a indignação da bancada do Partido Social Democrata, pelo comportamento da maioria socialista na 
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última sessão desta Assembleia,  perante a tomada de posição da bancada do PSD em abandonar a sala 

e não votar os documentos que estavam em debate, afirmando ainda que mais de 90 por cento dos 

senhores deputados municipais acabaram por votar um documento que não leram. ------------------------------ 

- Seguidamente, através da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 8), solicitou ao 

senhor Presidente da Câmara um esclarecimento sobre a ”Poda das árvores” que viu comentando 

negativamente na imprensa local. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- Para terminar a sua intervenção e também através da leitura do documento que faz parte integrante da 

acta (Anexo 9), pronunciou-se sobre o tema da Geminação com Chagny.-------------------------------------------- 

- Jorge Humberto – Interpelou o presidente da Assembleia sobre o desenvolvimento das acções de 

protesto pela  introdução de portagens na A-28. ------------------------------------------------------------------------ 

- O deputado Rui Esteves solicitou a palavra para reafirmar que a reacção da bancada do Partido Social-

Democrata na última sessão foi desproporcionada. ------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais intervenções, o presidente da Mesa informou a Assembleia do resultado das reuniões 

da Comissão de protesto pela introdução das portagens na A-28, bem como do acesso em suporte papel 

dos documentos integrantes da ordem de trabalhos para os deputados que o solicitem. ------------------------ 

Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal, que prestou todos os 

esclarecimentos às questões que lhe foram colocadas, nomeadamente sobre a poda das árvores, a 

geminação com Chagny, melhorar a colocação das placas de sinalética na antiga EN 13 e do projecto de 

aterro sanitário em Cornes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PONTO DOIS da ordem de trabalhos: “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vila Nova de Cerveira” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Presidente da Câmara Municipal foi efectuada a apresentação do conteúdo do documento em 

apreço (Anexo 10 – CD), esclarecendo que o mesmo está ajustado com as diversas alterações 

legislativas decorrentes da nova Lei das Finanças Locais. Salientou que, de entre as novas regras e 

princípios a que a criação das taxas locais se devem subordinar, sobressai a exigência de que os novos 

regulamentos prevejam, aquando a sua criação/alteração do seu valor, a fundamentação económico-

financeira dos quantitativos a cobrar. Esclareceu ainda que, na tabela de taxas poderá deparar-se com 

discrepâncias nos seus valores, resultantes da não actualização das mesmas há vários anos. Por último 

informou que os mesmos foram publicados na segunda série do Diário da República no dia seis de Abril 

do corrente ano (Anexo 11), para inquérito público, não tendo sido apresentada qualquer reclamação ou 

sugestão pelos munícipes, tendo posteriormente sido aprovados por unanimidade na reunião da Câmara 

Municipal de vinte e seis de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Roleira Marinho – Colocou à consideração da Câmara Municipal algumas questões pontuais através 

da leitura do documento que faz parte integrante da acta (Anexo 12), tendo de seguida o Presidente da 

Câmara prestado os devidos esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------

------------- Não se tendo verificado mais intervenções, foi o submetido à votação o Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vila Nova de Cerveira, tendo sido aprovado por 

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

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 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 desejou umas óptimas férias a todos os presentes. ------------------------------- 

 

 
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 

 


