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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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, realizada no 

Auditório da Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Como não se encontrava presente o Presidente da Mesa Fernando Monteiro Matias, por ter renunciado 

ao cargo em 11 de Setembro último, o 1.º Secretário Rui Alberto Rodrigues da Cruz, assumiu a 

Presidência da mesma, tendo de imediato procedido á chamada. Verificou-se a presença de vinte e nove 

membros, com registo das faltas de Fernando Monteiro Matias e do Presidente de Junta de Freguesia de 

Cornes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para completar a mesa o presidente em exercício, convocou para o lugar de 2.º. Secretário a deputada 

Carla Maria Caetano Amorim Torres. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram apresentadas as justificações pelas  faltas  à sessão anterior de Rui Alberto Rodrigues da Cruz, 

Gil  Costa Malheiro, Cândido Magalhães Malheiro, Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro e José 

Augusto Cantinho Venade, sendo as mesmas consideradas justificadas. (Anexos A, B,C, D, E) -------------- 

 

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 26 votos a favor e 3 abstenções, foi aprovada a Acta da sessão da Assembleia 

Municipal realizada no dia 29 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------- 

Leitura de expediente (Renúncia de mandato/Preenchimento de vaga) ----------------------------------- 

Foi lida a renúncia ao mandato de Fernando Monteiro Matias (Anexo F). No cumprimento do 

estabelecido no n.º 1 do Artigo 13.º do Regimento da Assembleia Municipal, foi convocado o 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista, Raquel Silva da Costa. Após o cumprimento 

da formalidade o Presidente da mesa em exercício deu as boas vindas á nova Deputada. --------- 
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 Informações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi lida e posta à disposição da Assembleia a informação da Actividade Municipal referente aos 

meses de Julho, Agosto e Setembro de 2007, bom como a declaração das participações da 

Autarquia em empresas e ainda a informação sobre listagens de Processos Judiciais pendentes 

em 26/09/07, bem como o estado em que os mesmos se encontram (Anexo G). ---------------------- 

- Pela deputada Manuela Ferreira, foi prestada informação sobre a reunião da Comissão de 

Verificação de Instalação ou Remodelação de Estabelecimentos Comerciais. (Anexo H) ------------ 

b) Votos de louvor, congratulações, saudações e votos de pesar. ---------------------------------------------  

- Pela deputada Anabela Quintas foi apresentado um voto de reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido por Fernando Monteiro Matias, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, 

assim como durante o período que desempenhou funções autárquicas - 25 anos -. (Anexo I).---  

- O deputado Roleira Marinho, em nome da bancada do partido social - democrata associou-se a 

este voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O deputado Cândido Malheiro apresentou um voto de congratulação é Associação Desportiva e 

Cultural de Lovelhe. (Anexo J). --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Postos à votação foram ambos os documentos aprovados por unanimidade. ------------------------- 

c) Intervenções políticas e interpelações. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

- Henrique Januário - solicitou ao executivo a disponibilização de um lugar junto à praça de táxis, 

para a viatura da G.N.R. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Roleira Marinho - interpelou o executivo sobre vários assuntos, designadamente: Carta 

Educativa do Concelho e construção dos Centros Escolares; Agenda Local XXI; visibilidade na 

rotunda da Estrada Nacional n.º 13 e entrada em funcionamento da ETAR de Campos. (Anexo K)-  

- Silvério Carvalho – felicitou o executivo pelas actividades de Verão de 2007 e pelas diversas 

obras concluídas e outras em execução. (Anexo L) ------------------------------------------------------------ 

- Cândido Malheiro – aterro sanitário. (Anexo M)----------------------------------------------------------------- 

 

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 “ Eleição da Mesa da Assembleia Municipal” -------------------------------- 

- Pela bancada do Partido Socialista foi apresentada uma lista de candidatos à constituição da mesa da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Pelo deputado Roleira Marinho foi apresentada uma proposta de suspensão desta eleição que passaria 

para a próxima sessão da Assembleia. Posta à votação a aceitação da proposta, foi a mesma rejeitada 

por maioria com 10 votos a favor e 20 votos contra. ------------------------------------------------------------------------ 

Passou-se então ao processo de eleição da Mesa da Assembleia Municipal, verificando-se que apenas 

foi apresentado uma proposta pelo que tratando-se de lista única, foi designada por “lista A”. Após 

votação por voto secreto esta foi aprovada por maioria com 20 votos a favor e 10 votos em branco.--------- 

- De acordo com a proposta apresentada a sufrágio a mesa ficou assim constituída:------------------------------ 

-Presidente – Rui Alberto Rodrigues da Cruz, 1.º Secretário – Manuela Maria Lourenço Ferreira, 

2.º Secretário – Carla Maria Caetano Amorim Torres.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto três da ordem de trabalhos “ Regulamento da Piscina Municipal” ------------------------------------------- 

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

questão. (Anexo N) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se tendo verificado pedidos de intervenções / esclarecimentos, foi a proposta de “ Regulamento da 

Piscina Municipal”, posta à votação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

 

Ponto quatro da ordem de trabalhos “Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Policia” – 

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

questão. (Anexo O) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se tendo verificado pedidos de intervenções / esclarecimentos, foi a proposta de “Regulamento 

Municipal de Toponímia e Numeração de Policia”, posta à votação tendo a mesma sido aprovada por 

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

 

Ponto cinco da ordem de trabalhos “Derrama para 2008” ------------------------------------------------------------ 

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

questão. (Anexo P) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo deputado Cândido Malheiro, foi proferida uma intervenção (Anexo Q). --------------------------------------- 

- O deputado Roleira Marinho, proferiu uma intervenção manifestando a sua discordância da proposta 

apresentada, dizendo que o sentido de voto da bancada que representa, será o de abstenção. -------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, e após os esclarecimentos do senhor Presidente da Câmara, 

foi a proposta apresentada pela Câmara Municipal para a fixação de “Derrama para 2008”, posta à 

votação tendo sido aprovada por maioria com 26 votos a favor e 4 abstenções, pelo que se fixa a 

Derrama para o ano de 2008 em 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento IRC. ------------------------ 
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Ponto seis da ordem de trabalhos “Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da Taxa para o ano 

2008”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

questão. (Anexo R) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Pelo deputado Cândido Malheiro, foi proferida uma intervenção (Anexo S). ---------------------------------------- 

-O deputado Roleira Marinho, solicitou alguns esclarecimentos sobre o documento, que foram prestados 

pelo Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo verificado mais intervenções, foi a proposta apresentada pela Câmara Municipal para a 

fixação do “Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da Taxa para o ano 2008”, posta à votação tendo 

sido aprovada por unanimidade, pelo que se fixa o valor do IMI para o ano 2008 em 0,8% para os prédios 

urbanos e 0,35% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI e fixando-se ainda em 30% o 

índice de majoração a aplicar à taxa do IMI de todos os prédios urbanos considerados degradados e 

desocupados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 1.º Secretário, 
 

 
(Manuela Maria Lourenço Ferreira) 

 
O 2.º Secretário, 

 
 

(Carla Maria Caetano Amorim Torres) 
 

HM 


