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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA  
NO DIA 24 DE ABRIL DE 2007 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão ordinária. ------------------------ 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de 30 membros da Assembleia, tendo faltado os Sr(s) 

Deputados António Adelino Barros Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por morte do anterior Presidente da Junta de Freguesia de Sopo, Sr. Manuel da Silva Araújo, participou 

nesta Assembleia a titular do cargo, Srª Liliana Sofia Ávida do Poço. ------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Nogueira,  fez-se representar pela Secretária, Srª Madalena Oliveira Gonçalves 

(Anexo 1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                       

Foi apresentada a justificação pela falta à sessão anterior da deputada Anabela Quintas, sendo a mesma 

considerada justificada (Anexo 2 ). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 votação e com 28 votos a favor e 2 abstenções das deputadas Anabela Quintas e 

Presidente da Junta de Freguesia de Sopo, foi aprovada a acta da sessão da Assembleia 

Municipal realizada no passado dia 23 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------- 

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

meses de Março e Abril de 2007, bem como a Declaração das participações da Autarquia em 

empresas e ainda a informação sobre listagem de processos Judiciais pendentes em 24/04/2007     

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

c) Foram proferidos, Votos de Pesar pelos deputados: 

 - Cândido Malheiro em nome da bancada do Partido Socialista (Anexo 4), pelo falecimento do 

Sr. Manuel da Silva Araújo, membro desta Assembleia na qualidade de Presidente da Junta de 

Freguesia de Sopo, bem como pelo falecimento do Sr. José  Moreira, que foi o primeiro 

Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira. --------------------------------------------- 
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 -  Roleira Marinho, em nome da bancada do Partido Social Democrata apresentou  duas 

propostas de igual sentido pelo falecimento dos senhores Manuel da Silva Araújo e José Moreira  

(Anexos 5 e 6). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dada a natureza das intervenções anteriores, o Presidente da Assembleia sugeriu que fossem 

apresentadas em ambas as situações, um documento conjunto em nome da Assembleia Municipal, 

sugestão que foi aceite por unanimidade, tendo sido também guardado um minuto de silêncio,  em 

memória destes cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Foram proferidas intervenções políticas pelos Sr(s)  Deputados: 

- Anabela Quintas – em nome da bancada do Partido Socialista, teceu algumas críticas sobre a 

proposta de encerramento do Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira, apresentado no estudo 

do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra e tornada pública em Março de 

2007, refutando as conclusões do mesmo e propondo que sejam notificadas as entidades 

competentes, para que seja mantido em funcionamento o Tribunal Judicial de Vila Nova de 

Cerveira (Anexo 7). Posta à votação a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. Sobre 

este assunto a bancada do Partido Social Democrata, apresentou uma Declaração de Voto (Anexo 

21).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jorge Humberto Ribeiro – Comungou das preocupações levantadas pela deputada Anabela 

Quintas, sobre o possível encerramento do Tribunal Judicial de Vila Nova de Cerveira, tendo ainda 

proferido uma intervenção sobre o 1º de Maio – Dia do Trabalhador (Anexo 8). --------------------------- 

- Roleira Marinho -  Proferiu uma intervenção de carácter político sobre o 25 de Abril, relembrando 

os direitos aí adquiridos,   como defensores da liberdade e da justiça social (Anexo 9). ----------------- 

- Cândido Malheiro – Proferiu igualmente uma intervenção de carácter político sobre o 25 de Abril 

(Anexo 10). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuela Ferreira – Proferiu algumas considerações sobre a Creche do Centro de Apoio às 

Empresas situada no Pólo II da Zona Industrial de Cerveira, inaugurada recentemente (Anexo 11).  

- Cândido Malheiro – Proferiu uma intervenção sobre o tema da saúde, mais concretamente para 

esclarecer a sua intervenção da última Assembleia Municipal (Anexo 12 ). ------------------------------ 

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

questões que lhe foram colocadas, tendo ainda feito uma intervenção sobre o Mapa Judicial, informando 

que a Câmara Municipal comunga da mesma preocupação da deputada desta Assembleia, tendo já 

tomada posição sobre este assunto e solicitado uma audiência ao Sr. Secretário de Estado da Justiça. ---- 
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No ponto dois da ordem de trabalhos  “ Regulamento do Cartão do Idoso Idade +” , pelo Presidente da 

Câmara Municipal foi feita uma apresentação e explicação do Regulamento, que visa a criação do 

“Cartão Municipal do Idoso Idade +”, destinado a apoiar os idosos  residentes no concelho,  

economicamente mais carenciados.  Seguiu-se uma intervenção do deputado Jorge Humberto Ribeiro,  

que após análise do regulamento,  detectou que no nº 4 do artigo 8º, onde se lê “alínea f”deverá ler-se 

“alínea h”, tendo ainda sugerido que no nº 2 do referido artigo 8º ,  fosse acrescentado “A 

comparticipação prevista na alínea h) do número anterior, não poderá…” .  Posta à votação com as duas 

propostas de alteração, foi o “Regulamento do Cartão do Idoso Idade +” (Anexo 13), aprovado por 

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

 

No ponto três da ordem de trabalhos “Documentos de prestação de contas – apreciação e votação – 

alínea e) do nº 2 do artº 53º da Lei 169/99, de 18/9, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro”, a 

cargo do Presidente da Câmara Municipal, foi efectuada a apresentação pormenorizada dos documentos 

em apreço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se uma intervenção do deputado Rui Cruz, que em nome da bancada do PS, e depois de uma 

avaliação global dos mesmos, se regozija pelos resultados apresentados (Anexo 14).  -------------------------- 

Não se tendo registado mais intervenções, foram os documentos em discussão postos à votação tendo 

os “Documentos de prestação de contas do ano 2006“ (Anexo 15), sido aprovados por maioria com 4 

abstenções dos deputados Roleira Marinho, Jorge Humberto Ribeiro, José Venade e Luís Carvalho. ------- 

 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Comissão Municipal de Toponímia – Eleição de 2 

representantes da Assembleia Municipal”, após conhecimento do despacho PR 29/2007 sobre o referido 

assunto (Anexo  16), foi dado conhecimento aos presentes, que a Câmara Municipal em sua reunião de 

11 do corrente mês de Abril, designou para a referida Comissão os Senhores Vereadores Fernando 

Nogueira (P.S.) e Vítor Costa (P.S.D), tendo ainda indicado como representantes da sociedade civil, a 

senhora Ester Maria Segadães Rebelo, o Director do Jornal “Cerveira Nova” e o senhor Vítor Nelson 

Esteves Torres da Silva (Anexo 17). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posto isto, procedeu-se à eleição dos dois representantes da Assembleia Municipal, tendo a bancada do 

P.S. proposto a senhora Carla Maria Caetano Amorim Torres (Anexo 18), e a bancada do P.S.D. o 

senhor Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro (Anexo 19), tendo sido eleitos por unanimidade com 30 

votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No ponto cinco da ordem de trabalhos “Sistema Multimunicipal de valorização e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos do Vale do Minho – Novo Aterro Sanitário do Vale do Minho – relatório Técnico 

e Económico-Financeiro”, a convite do Presidente da Câmara, a apresentação do tema em causa foi 

efectuado pelo senhor Professor Artur Cabeças, representante da Valorminho. ------------------------------------ 

Após a referida apresentação, intervieram vários deputados nomeadamente Roleira Marinho (Anexo  20), 

Joaquim Silva, Silvério Carvalho, que basicamente discordam da colocação do aterro sanitário em Vila 

Nova de Cerveira.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio  de seguida o Presidente da Câmara que teceu algumas considerações sobre o tema. ------------- 

Após isto o Professor Artur Cabeças prestou mais alguns esclarecimentos que foram rebatidos pelos 

deputados Roleira Marinho, Joaquim Silva, Luís Carvalho e Henrique Januário que mais uma vez 

contestaram a colocação do aterro em Vila Nova de Cerveira e ainda, o deputado João Araújo para 

defender que a questão é meramente técnica pelo que se deve confiar nos técnicos. ---------------------------- 

 

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 qualquer 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e três horas e quarenta e cinco 
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

Fernando Monteiro Matias 
 

O 1º Secretário, 
 
 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 
 

A 2ª Secretária, 
 

 
 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
 
 

HM 


