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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2008 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária, realizada no Auditório da Biblioteca 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 27 membros da Assembleia, tendo faltado os deputados 

Manuela Maria Lourenço Ferreira, Henrique Januário Figueiredo, e os representantes das Juntas de 

Freguesia de Lovelhe e Vila Meã. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foram apresentadas as justificações pelas faltas à sessão anterior de Manuel Carlos da Encarnação 

Barros e de Anabela Lages de Oliveira Quintas, bem como à sessão de hoje de Manuela Maria Lourenço 

Ferreira e Henrique Januário Figueiredo sendo as mesmas consideradas justificadas. (Anexos A, B, C e 

D) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Constatando-se a falta da 1ª Secretária, e para completar a mesa, o Presidente chamou para ocupar o 

lugar a deputada Anabela Lages de Oliveira Quintas. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

Ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: -------------------------------------------- 

a) Leitura e aprovação da acta anterior: ------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à consideração a Acta da sessão anterior não mereceu qualquer comentário. Posta à 

votação e com 25 votos a favor e 2 abstenções de Anabela Quintas e Manuel Barros (por não 

terem estado presentes), foi aprovada a Acta da sessão da Assembleia Municipal realizada no 

dia 28 de Dezembro de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Intervenções políticas e interpelações. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Foram proferidas as seguintes intervenções políticas pelos Senhores Deputados: -------------------- 

Diamantino Costa – em nome da Bancada do Partido Socialista, realçou os últimos 

acontecimentos dignos de relevo, nomeadamente, a inauguração da Pousada da Juventude pelo 

Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, a entrega de uma viatura U.M.S. pelas mãos 

da Srª  Ministra da Saúde e ainda a vinda da Srª Ministra da Educação para inaugurar os novos 

espaços da ETAP de Vila Nova de Cerveira entre outros assuntos (Anexo E) .------------------------- 

Roleira Marinho – em relação à vinda da Srª Ministra da Educação, queria fazer um reparo, pelo 

facto de não ter sido dado conhecimento às escolas públicas e respectivos docentes de sua 

visita ao concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raquel Sousa – teceu algumas críticas sobre o ar e ambiente que se respira na freguesia de 

Campos, pois continua a haver deposição de partículas negras, conforme já foi abordado na 

Assembleia anterior.  Não é apenas o pó, mas também o ruído de algumas empresas, ruído 

diurno e nocturno. Assim solicita apoio das autarquias para poder viver melhor. ----------------------- 

Joaquim Lara – Apresentou uma Moção sobre o projecto da Lei 431/X, com a designação de  

“Lei Eleitoral das Autarquias Locais”, da qual solicitou  solidariedade em relação aos presidentes 

das Juntas de Freguesia (Anexo F).   ------------------------------------------------------------------------------- 

Jorge Ribeiro -  informou que a Srª Ministra da Educação veio no âmbito da formação continua 

de adultos, que se leccionam  nos cinco pólos da ETAP. Questionou a Câmara sobre a criação 

das zonas de cobertura Wi-FI com acesso gratuito à Internet de banda larga, bem como sobre a 

Agenda 21 Local, nomeadamente sobre os assuntos propostos pelos cidadãos nas diferentes 

áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Roleira Marinho -  Sobre a Moção e intervenção do Sr. Joaquim Lara (Presidente  J. F. 

Campos):  manifestou o seu apoio  à Proposta, porque, embora se possa questionar a presença 

dos Srs. Presidentes de J.F. nas Assembleias Municipais, muito mais se deve questionar os 

pactos estapafúrdios entre os dois principais Partidos Políticos Portugueses sobre as questões 

laterais às condições de vida dos portugueses, quando não se entendem sobre aquilo que é 

fundamental para o Bem estar do povo e de Portugal. --------------------------------------------------------- 

 

Posta à votação a admissibilidade da Moção apresentada pelo Deputado Joaquim Lara,  a 

mesma foi aceite, tendo de seguida sido aprovada por unanimidade, pelo que vai ser remetido às 

entidades competentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ao encerrar este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal, respondeu a 

todas as questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ponto dois da ordem de trabalhos “Proposta de alteração do Regulamento da Venda Ambulante”: ------ 

Após explicação feita pelo Presidente da Câmara Municipal das alterações efectuadas, e não se tendo 

verificado nenhuma intervenção, foi a mesma submetida à votação, tendo sido aprovadas por 

unanimidade as alterações do referido Regulamento (Anexo G). ------------------------------------------------------- 

 

Ponto três da ordem de trabalhos “Proposta de alteração do Regulamento de Publicidade no Concelho 

de Vila Nova de Cerveira”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Após apresentação feita pelo Presidente da Câmara Municipal das alterações efectuadas, e não se tendo 

verificado nenhuma intervenção, foi a mesma submetida à votação, tendo sido aprovadas por 

unanimidade, as alterações do referido Regulamento (Anexo H). ------------------------------------------------------ 

 

Ponto quatro da ordem de trabalhos “Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho – Rede 

Comunitária do Vale do Minho – Pedido de Parecer”: ---------------------------------------------------------------------- 

Foi presente o ofício e restante documentação da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho (Anexo 

I), no qual informam que o concurso internacional para a construção da rede comunitária do Vale do 

Minho ficou deserto, tendo nos termos da lei, procedido a um procedimento de ajuste directo. Nestes 

termos, como para o procedimento em questão se torna necessário criar uma empresa intermunicipal, 

solicitam que o assunto seja submetido à Assembleia Municipal para emissão de parecer. De seguida o 

Presidente da Câmara fez uma apresentação pormenorizada dos documentos em apreço, e realçou a 

importância da criação da mesma para o Vale do Minho. ----------------------------------------------------------------- 

Roleira Marinho, após as explicações dadas pelo Sr. Presidente da Câmara questionou o modo como foi 

criada a dita Comissão Técnica e dentro de que princípios de legalidade foi criada e como ficará 

composta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente  da Câmara deu os esclarecimentos pedidos . -------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado mais nenhuma intervenção, foi de imediato posta à votação, tendo sido 

deliberado por unanimidade emitir parecer favorável à criação da Empresa Intermunicipal, nos termos do 

disposto no artigo 8º, nº1 alínea b) da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro. ------------------------------------------- 
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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. -------------------------------------------- 

 

De seguida o Presidente da Mesa, abriu o período reservado ao público, não se tendo registado nenhum  

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

 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas onze horas. ----------------------------------------- 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 
 

(Rui Alberto Rodrigues da Cruz) 
 

 
 

O membro da Assembleia desempenhar funções de 1.º Secretário, 
 

 
 

(Anabela Lages de Oliveira Quintas) 
 
 
 

O 2.º Secretário, 
 

 
 

(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HM 


