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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 27 DE 
JUNHO DE 2008 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

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 25 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados:  Raquel Costa, Gil Malheiro, Henrique Figueiredo, Jorge Humberto Ribeiro e os 

representantes das Juntas de Freguesia de Candemil e de Mentrestido . ------------------------------------------- 

                                                                                                   

Foi apresentada a justificação pela falta à sessão de hoje do Deputado Henrique Figueiredo, sendo a 

mesma considerada justificada (Anexo 1). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

 

No ponto um da ordem de trabalhos “período de antes da ordem do dia”: 

a) Posta à consideração a Acta anterior, interveio o Deputado Roleira Marinho, no sentido de ser 

alterado no ponto c) do período “de antes da ordem do dia”, onde se lê “…Eleição pela 

Assembleia Municipal do Presidente da Junta de Freguesia para integrar a citada Comissão, 

cumprindo-se …” deverá ler-se “…Eleição pela Assembleia Municipal do Presidente da Junta de 

Freguesia para integrar a Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

cumprindo-se…”. Posta à votação a aceitação desta alteração, a mesma foi aceite por 

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

Posta à votação e com 24 votos a favor e 1 abstenção do Deputado Roleira Marinho foi 

aprovada a acta da sessão da Assembleia Municipal realizada no passado dia 24 de Abril. -------- 

b)   Foi lida e posta à disposição da Assembleia a Informação da Actividade Municipal referente aos 

meses de Maio e Junho de 2008, bem como a Declaração das participações da Autarquia em 

empresas e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 18/06/2008     

- estado actualizado dos mesmos (Anexo 2). --------------------------------------------------------------------- 
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c) Nos termos do artigo 38º (Assuntos Urgentes), foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara Municipal, para a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos com a seguinte 

redacção: “Autorização para reforço da verba inscrita nos documentos Previsionais 2008”. -------- 

Posta à votação a aceitação desta proposta, a mesma foi aceite por unanimidade, ficando assim 

a constar como ponto 3. da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------- 

 

d) Foram proferidas intervenções políticas pelos Sr(s)  Deputados: --------------------------------------------- 

- Cândido Malheiro – Agradeceu, em nome dos membros desta Assembleia que se deslocaram 

a França (Paris) no passado mês de Junho, todo o apoio e  colaboração prestados pela Câmara 

Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia, pois sem o 

seu empenhamento, tal não teria sido possível (Anexo 3). --------------------------------------------------- 

- Roleira Marinho – interveio com o intuito de concordar com a intervenção apresentada pelo 

deputado Cândido Malheiro, reforçando ainda que tal deslocação se insere no princípio que se 

tem difundido de “dar visibilidade externa à Assembleia Municipal”, e de permitir uma sadia 

aproximação dos cidadãos cerveirenses (Anexo 4). ------------------------------------------------------------ 

De seguida aproveitou para questionar a Câmara Municipal sobre diversos assuntos, 

nomeadamente: o horário dos WC’s públicos do Centro Coordenador de Transportes; a brigada 

de limpeza das margens do rio, sugerindo que a mesma abranja as outras freguesias do 

concelho; a patente dos Biscoitos de Milho; os limites das freguesias, os centros escolares, 

requalificação da marina da praia da Lenta, E.N.13, portagens na A28, ligações ferroviárias e 

comunidade intermunicipal (Anexo 5). ------------------------------------------------------------------------------

- Cândido Malheiro – teceu algumas críticas sobre o mal funcionamento do Centro de Saúde de 

Vila Nova de Cerveira, referindo como último episódio caricato, o caso de um miúdo de 

nacionalidade espanhola, que por não possuir cartão de assistência internacional, foi-lhe exigido 

o pagamento da quantia de 30,00 €, e por não levar dinheiro consigo, não foi atendido (Anexo 

6). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A encerrar este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara Municipal, respondeu a todas as 

questões que lhe foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No ponto dois da ordem de trabalhos “ Regulamento do Cemitério Municipal  - Proposta Final”: ---------- 
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Foi efectuada a  apresentação do referido Regulamento pelo Sr. Presidente da Câmara, e não se tendo 

registado nenhuma intervenção foi o mesmo posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade 

(Anexo  7). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Autorização para reforço da verba inscrita nos documentos 

Previsionais de 2008”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara explicou a necessidade de reforçar as verbas inscritas nos documentos 

previsionais de 2008, no total de 995.000,00 € (novecentos noventa e cinco mil euros), de forma a poder 

concretizar as empreitadas previstas, nomeadamente o “Centro Escolar da Vila” e o novo “Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira”, conforme proposta apresentada (Anexo 8). ----------------

Não se tendo registado nenhuma intervenção, foi a mesma proposta posta à votação, tendo sido 

autorizado por maioria, com 1 abstenção do Presidente da Junta de Vila Meã, a o reforço da verba 

conforme proposta anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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 

nenhuma intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e duas  horas e trinta minutos. --------- 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 

O 1º Secretário, 
 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Carla Maria Caetano Amorim Torres 
 

 


