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ACTA Nº 5/98

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, REALIZADA EM 26 

DE JUNHO DE 1998:

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de mil novecentos e noventa e oito, nesta cidade de Esposende e 

Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de Esposende, 

expressamente convocada para o efeito, sob a presidência do senhor António Fernandes Ribeiro, na 

qualidade de Presidente da Mesa da mesma.

A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 

respectivamente, Manuel Mariz Neiva e José Manuel do Casal Almeida.

Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros da Assembleia: 

Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, António Maranhão 

Peixoto, José Agostinho Veloso da Silva, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar de 

Matos, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Eduardo Moreira de 

Melo, Álvaro Manuel Oliveira Maio, António de Sousa Cepa, José do Paço Lopes, João Augusto Pinto 

Vilarinho Rodrigues, Victor Manuel da Silva Faria, Otílio Fradique dos Santos Hipólito, Manuel Fernando 

Lima Meira Torres, José Maria Eiras Azevedo, José Eduardo de Sousa Felgueiras, José Artur Saraiva 

Marinho, José Carvalho da Mota, Sílvio de Azevedo Abreu, Fernando Pereira Marques, Jorge Humberto 

Sousa e Silva, Abílio Cepa Cerqueira, Mário Neiva Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria, Manuel Ferreira 

Vilaça, e António Carlos Vieira da Silva.

Sendo dez horas e verificando-se haver "quorum" para o funcionamento da Assembleia, pelo senhor 

Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão,. encontrando-se presente o senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Alberto Queiroga Figueiredo, em representação desta.

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Rui António Ferreira de Agonia Pereira, 

José Luis Correia de Azevedo, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, Manuel Ferreira Vieira, José 

Gualdino Baptista da Silva.

Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida.

01 - PRIMEIRO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

De harmonia com o número dois do artigo vigésimo oitavo do Regimento em vigor, o senhor Presidente 
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da Mesa declarou aberto o primeiro período de intervenção do público, não se tendo verificado qualquer 

inscrição.

02 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

Pelo Presidente da Mesa foi posto à consideração do Plenário, a inclusão na Ordem do Dia, para 

discussão e votação do seguinte assunto:

ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DA REMODELAÇÃO DA PARTE ANTIGA DO 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL - RATIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR A 

INCLUSÃO DO ASSUNTO PROPOSTO.

De seguida entrou-se no período de antes da ordem do dia, tendo-se inscrito para usar da palavra, nos 

termos regimentais, os seguintes membros:

Agostinho Neiva, que apresentou a seguinte declaração: Estamos no final do primeiro semestre de 

governação autárquica do executivo liderado pelo PSD,, saído das Eleições de Dezembro/97. É o terceiro 

mandato que a liderança pertence ao PSD e também é um facto que, mandato após mandato, vem 

reforçando a sua votação. Oito anos de governo provaram nas urnas que o rumo traçado em 1989 era 

desejado pelas populações e os seus anseios vão, segura e paulatinamente, sendo concretizados. Está a 

terminar o grande flagelo da falta de água e saneamento básico, com cobertura a 100% da população 

pela distribuição da água e a cobertura do saneamento básico nas zonas de grandes aglomerados 

populacionais. A realização destes trabalhos trouxeram, e ainda trazem nas zonas onde ainda estão em 

curso, grandes problemas para as populações. Mesma assim, o reconhecimento do benefício é tal que 

continuaram a dar o apoio fortemente moralizador para a execução de tão grandes obras. Estamos 

convencidos que as disponibilidades orçamentais, já não confrontadas com os enormes gastos de 

infraestruturas básicas, vão ocasionar a distribuição de benefícios de bem estar que proporcionarão às 

populações a realização de sonhos de maior conforto e prazer de estar e viver na sua terra. Tem sido 

constante a linha de programa de desenvolvimento traçado. Estes seis meses demonstram uma 

continuidade inflexível na sua concretização. O grupo PSD está firme e convictamente solidário com a 

gestão autárquica da equipa e liderança de Alberto Figueiredo. Continuaremos a dar-lhe constante e forte 

apoio a todas as iniciativas. Infelizmente, durante estes oito anos e seis meses de gestão PSD, a 

oposição foi a olhos vistos, perdendo motivação. Será pelo forte pendor de liderança do PSD? Talvez 

não, pois são pessoas normais e empenhadas em melhorar a qualidade de vida das suas comunidades. 

O que, certamente, a perturba, é a ineficácia e a inoperância que as nossas populações lhes 

reconhecem. Daí os resultados obtidos! E isto efectivamente é notório. Vejam-se as reuniões do 

Executivo Camarário em que um Senhor Vereador da oposição só sabe votar contra, dizendo que tudo 
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está mal, que tudo quanto se faz é mau e ilegal!... Quantas vezes obcecado pela miragem da ilegalidade 

e da condenação sumária nos jornais. Como é possível este Senhor Vereador ter sido, durante quase 

seis anos como assessor e Vereador, da equipa PSD, fazer as mesmas coisas e aí sim, eram todas 

certas e legais. Quem mudou? O outro Senhor Vereador não é de cá. Se o é, não parece. Não conhece o 

concelho. Se o conhece, não parece. Não é capaz de organizar ou produzir uma ideia, sem código de 

SISA, ou IVA, ou IRC, ou de IRS ou até certamente dos já revogados, que demonstrem trazer coisas 

novas e de interesse para as populações. Certamente que os poucos votos que lhes atribuiram, não 

foram dirigidos para a eleição de um fiscal de Câmara, mas sim de um Administrador autárquico, portador 

de ideias claras e destinadas ao benefício geral. Não temos que valorar ou minorar as suas capacidades. 

Deixemos que os mesmos falem por si. Na última reunião do Executivo, a coisa ficou definida. Disse o 

Senhor Vereador do PP: ‘...E não adianta ele vir vangloriar-se dos últimos resultados em termos eleitorais 

pois, nas circunstâncias actuais ou naquelas que existiram em Dezembro passado, um ‘penedo’ que 

concorresse pelo PSD, também ganharia as eleições. ‘Se o povo do concelho de Esposende, perante o 

candidato do PP e PS votou no candidato do PSD, que até poderia ser um PENEDO, que conceito terá 

destes dois Senhores candidatos?" Segue-se assinatura.

O membro Juvenal Silva teceu comentários sobre a declaração anterior e referiu o seu lamento pela 

referência a pessoas ausentes desta sessão.

Sobre o mesmo assunto, Álvaro Maio também apresentou o seu comentário, referindo a posição 

assumida pelos membros do PSD em mandatos anteriores e em que eram oposição.

O Presidente da Mesa apresentou o seu esclarecimento sobre a observação feita pelo membro Álvaro 

Maio.

O membro Juvenal Silva apresentou justificação para as faltas dos restantes elementos do Partido 

Socialista, pelas razões que expôs e que se devem a motivos profissionais dos mesmos, solicitando a 

revisão da hora da realização das sessões da Assembleia Municipal. Mais apresentou a seguinte 

declaração: "A Secção de Esposende do P.S., através do seu Grupo a esta Assembleia, manifesta o seu 

regozijo pela subida à 2ª Divisão de Honra da Equipa de Futebol Sénior da Associação Desportiva de 

Esposende. Mais propõe um voto de louvor a ser transmitido à A.D.E., e que no próximo Dia do Município 

a referida Associação seja devidamente homenageada. Lamentamos o procedimento autocrático do 

Presidente da Câmara Municipal de Esposende, em relação à recente aprovação de um loteamento no 

Pinhal de Fão, que tanta tinta está a fazer correr. Estamos em sintonia com o voto de repúdio aprovado 

pela Assembleia de Freguesia de Fão, contra o procedimento. O Sr. Presidente da Câmara ao tornar-se 

promotor da urbanização do Pinhal de Fão, não só se pôs ao lado de quem chama ‘selvagem ao povo’ 

porque faz ‘piqueniques’, como também tentou ‘ridiculamente’ fazer passar a mensagem que a melhor 

forma de defender o Pinhal, dunas e ecossistema é construindo. Tal comportamento do Presidente da 

Câmara de Esposende, fez com que o Município, eventualmente pela primeira vez na sua História, visse 
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o Representante do Estado - Ministério Público -, a intentar uma acção no Tribunal Administrativo contra 

o Município de Esposende por alegada ilegalidade. O que consideramos desprestigiante. Por outro lado, 

achamos também indigno, que a Câmara Municipal de Esposende tenha emitido um comunicado 

falacioso, dizendo que a A.P.P.L.E. havia sonegado elementos relativos ao processo de loteamento, que 

remeteu ao Procurador da República no Tribunal Administrativo do Porto, quando a própria Câmara, a 

pedido deste, terá enviado cópia completa e certificada do dito processo ao Senhor Procurador. Por 

último, e como o lamentamos, com o Rio Cávado cada vez mais poluído, não só pelos mais ou menos 

conhecidos e habituais poluidores, mas também pelos ‘escancarados’ esgotos directos da própria cidade, 

como poderemos ter bandeiras azuis? E Douradas? Nestas nem pensar... Não há jornadas do Ambiente 

que nos valham, Sr. Presidente!..." Seguem-se assinaturas.

Pelo Presidente da Mesa foi apresentado o seu esclarecimento sobre o horário das sessões da 

Assembleia Municipal.

Entretanto, o senhor Presidente da Câmara Municipal informou o plenário que sobre o referido 

loteamento no lugar de Ofir, freguesia de Fão, já apresentou os devidos esclarecimentos na anterior 

sessão deste órgão. Mais informou o plenário sobre a situação de todo o processo e prestou 

esclarecimentos sobre a descarga de esgotos no rio, bem como as razões sobre a não atribuição de 

bandeira azul às praias do concelho.

João Augusto Vilarinho solicitou esclarecimento sobre a elaboração do Regimento, à qual respondeu o 

membro Agostinho Silva.

Álvaro maio declarou que os elementos do Partido Popular subscrevem a proposta de Voto de Louvor à 

Associação Desportiva de Esposende, apresentada pelo Partido Socialista.

Pelo membro Agostinho Neiva foi declarado que os elementos do Partido Social Democrata também 

subscrevem a referida proposta de Voto de Louvor.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, ATRIBUIR UM 

VOTO DE LOUVOR À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE, PELA SUA SUBIDA À 

SEGUNDA DIVISÃO DE HONRA DA EQUIPA DE FUTEBOL SÉNIOR.

03 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

O senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre a informação escrita, que foi distribuida 

pelos membros presentes.
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Solicitaram esclarecimentos os seguintes membros:

Álvaro Maio, sobre o processo da bandeira azul das praias e sobre a existência de um Director-Delegado 

nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, que entretanto passou para os serviços da 

Câmara.

José Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, questionou sobre o projecto da barra 

do Rio Cávado.

João Vilarinho sobre a Postura de Trânsito, nomeadamente a praça dos veículos ligeiros de aluguer de 

transporte de passageiros, bem como a necessidade de pavimentação do caminho 1011, na freguesia de 

Mar.

A todas as questões respondeu e prestou os devidos esclarecimentos o senhor Presidente da Câmara.

04 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

De seguida, entrando-se no período da ordem do dia, foram apreciados e votados os seguintes assuntos, 

constantes da agenda de trabalhos:

04.01 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO NORTE - DECLARAÇÃO DO MEMBRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE CONSTANTE DA ACTA Nº 03/AM/98, DE 98.02.27:

Foi presente o ofício nº 7879, datado de 13 de Maio de 1998, remetido pelo Presidente da Comissão de 

Coordenação da Região Norte, respeitante ao assunto em epígrafe e do seguinte teor: "A declaração em 

epígrafe, não obstante ter suscitado desde logo a maior estranheza dos Serviços da CCRN, implicou, por 

parte dos mesmos, uma cuidadosa análise. Dessa análise, concluiu-se pela exactidão e rigor técnico 

observados pelo Sr. Arq. Roberto Sérgio Oliveira Leão na elaboração do parecer que sustentou o 

despacho do Senhor Director Regional do Ordenamento do Território de 30/05/97 que recaiu sobre o 

‘pedido de alterações de pormenor ao Plano de Urbanização da Área Central da Cidade’. A gravidade das 

acusações constantes das declarações proferidas pelo membro da Assembleia Municipal, Senhor Álvaro 

Maio, conduzem a que a CCRN venha solicitar, a V. Ex.cia, o seguinte: 1º - Que o assunto seja, com 

urgência, agendado em Assembleia Municipal; 2º - Que o deputado municipal, Senhor Álvaro Maio, 

apresente pedido formal de desculpas a constar na acta; 3º - Que esse pedido de desculpas tenha 

divulgação pública; 4º - Que a Assembleia Municipal de Esposende exprima, com clareza, a sua 

confiança na independência e competência técnica da CCRN e dos seus técnicos. A planta em anexo 

delimita, a vermelho, a área do Plano de Urbanização da Zona Central da Cidade de Esposende, 

plenamente eficaz, sobre que incidiu a informação do Sr. Arqº Roberto Sérgio Oliveira Leão (8,4 ha) e, a 

amarelo, parte da que foi objecto do plano de pormenor, nunca aprovado e que abrangia uma área de 
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74,8 ha. Ficamos, entretanto, a aguardar, que com a máxima urgência se proceda às diligências e 

tomadas de posição que a dignidade da Instituição a que presido e seus técnicos exigem, na convicção 

da desnecessidade de se recorrer, de imediato, a outros meios, tão óbvias são as razões que nos 

assistem." Segue-se assinatura do Presidente da Comissão, Sr. Engenheiro Luis Braga da Cruz. Em 

anexo, encontra-se a planta referida, da qual fica arquivada cópia junto à minuta da presente reunião, da 

qual faz parte integrante:

Verificou-se a intervenção dos seguintes membros:

João Augusto Vilarinho questionou sobre qual a opinião da Mesa relativamente ao teor da carta da CCRN 

e se concorda com o conteúdo da mesma, nomeadamente o seu ponto número quatro.

O senhor Presidente da Mesa prestou o devido esclarecimento.

Álvaro Maio afirmou que tornará pública a sua posição sobre o assunto. Mais afirmou que a Comissão de 

Coordenação da Região Norte não respondeu às acusações formuladas e que mantém as afirmações 

feitas na sessão de vinte e sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito.

Juvenal Silva manifestou a solidariedade dos elementos do Partido Socialista com o membro Álvaro Maio 

e criticou a atitude da Comissão de Coordenação da Região Norte.

Entretanto, ausentou-se da sessão o membro Eduardo Melo.

Agostinho Neiva apresentou a seguinte proposta: "O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata 

presente nesta Assembleia reitera toda a confiança na independência e competência técnica da 

Comissão de Coordenação da Região Norte e dos seus técnicos como tem sido seu apanágio até à 

actualidade." Seguem-se assinaturas:

Verificou-se a intervenção dos membros João Augusto Vilarinho, Agostinho Silva, Juvenal Silva, Álvaro 

Maio, Carlos Ferreira e José Felgueiras, que, na generalidade, afirmaram que este órgão nunca pôs em 

causa a credibilidade da Comissão de Coordenação da Região Norte.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM 

DEZASSEIS VOTOS A FAVOR, OITO VOTOS CONTRA E SEIS ABSTENÇÕES, APROVAR A 

PROPOSTA E MANIFESTAR A SUA CONFIANÇA NA INDEPENDÊNCIA E COMPETÊNCIA TÉCNICA 

DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO NORTE E DOS SEUS TÉCNICOS.

O MEMBRO JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O grupo do P.S. 
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à Assembleia Municipal vota contra por achar indignas as ameaças contidas na exigência da C.C.R.N. e 

por entender que esta Assembleia jamais pôs em causa a seriedade, competência e dignidade da 

referida Comissão." Seguem-se assinaturas.

O MEMBRO ÁLVARO MAIO TAMBÉM APRESENTOU DECLARAÇÃO DE VOTO, DO SEGUINTE 

TEOR: "Voto contra porque tal como consta no documento apresentado pela C.C.R.N. os dados referidos 

continuam a não corresponder à verdade." Segue-se assinatura.

04.02 - DIRECÇÃO-GERAL DO AMBIENTE - INFORMAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO RELATIVA À CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO:

Foi presente o ofício nº 4265, datado de 01.06.98, remetido pela Direcção Geral do Ambiente, respeitante 

ao assunto em epígrafe e do seguinte teor: "Como é do conhecimento de V. Ex.cia, os dados da 

qualidade da água que são enviados para a DGA devem obedecer a um formato tipo, ‘calcdist’, que não 

pode ser alterado. Verificou-se que os valores do parâmetro cianetos enviados pela vossa Câmara e 

referentes a 1996, foram reportados em µg/l e não em mg/l como é exigido pelo formato e como está 

previsto na legislação. Assim, quando foi feito o processamento informático dos dados, os valores por vós 

enviados em µg/l foram analisados como sendo reportados em mg/l. Deste modo todos os valores de 

cianetos resultaram em violações do valor máximo admissível (VMA) pois os valores reais estavam 

multiplicados por 1000. A DGA procede a verificações de incoerências dos dados tentando reduzir dentro 

do possível erros na transmissão de informação. No entanto, o erro de 1996 não foi detectado antes da 

publicação do Relatório. Entretanto os dados de cianetos enviados em 1997 pela vossa Câmara foram 

mais uma vez reportados em µg/l, mas desta vez foi o erro por nós detectado e corrigido, pelo que o 

mesmo problema não se irá verificar no Relatório de 1997. Reforçamos junto de V. Ex.cia a necessidade 

de que em anos futuros os dados sejam enviados nas unidades em que está previsto. Quanto à 

conclusão da revista ‘Forum Ambiente’ de que a autarquia ‘fez mais análises porque reconhece que a 

água estava contaminada’, ela é da responsabilidade da edição da revista. Relativamente aos dados dos 

parâmetros microbiológicos que o artigo refere não terem sido enviados à DGA, trata-se de um erro da 

revista. Pelo ficheiro ‘S_espos’ que vos foi enviado juntamente com um exemplar do relatório ‘Controlo da 

Qualidade da Água de Abastecimento para Consumo Humano em 1996’, e pelos mapas presentes no 

mesmo, poderão verificar que tais dados foram recebidos e processados pela DGA." Segue-se assinatura 

da Sub-Directora Geral, Senhora Gabriela Borrego.

O senhor Presidente da Câmara comentou a informação da Direcção-Geral do Ambiente.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

04.03 - REGULAMENTO DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DA 
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COMPETÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA:

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 14 de maio último: "O 

Decreto-Lei nº 48/96, de 15 de Maio, veio estabelecer um novo regime dos horários de funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais, e no seguimento do disposto no artº 4º do mesmo a Câmara Municipal 

veio a elaborar um novo Regulamento para a Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços, o qual viria a ser aprovado pela Assembleia e se encontra 

actualmente em vigor. A fiscalização do cumprimento do referido Regulamento compete à Câmara 

Municipal, entidade que deverá também, em caso de incumprimento do mesmo aplicar as devidas 

coimas. Contudo, para uma correcta fiscalização do referido, e tendo em atenção que estes 

estabelecimentos encerrarão após o período de funcionamento da Câmara, será de todo aconselhável 

recorrer a outras entidades mais vocacionadas para estes fins, designadamente a Guarda Nacional 

Republicana (GNR). Nestes termos proponho que seja solicitada autorização à Assembleia Municipal no 

sentido de delegar a competência de fiscalização do cumprimento do referido Regulamento na GNR local, 

entidade a quem passará a competir também a participação das infracções que forem detectadas para 

que a Câmara Municipal instrua os competentes processos de contra-ordenação.

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E OITO VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRA E UMA ABSTENÇÃO APROVAR A PROPOSTA DE 

DELEGAÇÃO NA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DA COMPETÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

04.04 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DE ESPOSENDE - PEDIDO 

DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO:

Foi presente um ofício remetido pelo Director do Centro de Saúde de Esposende, solicitando indicação do 

representante do Município e do representante dos interesses dos utentes para integrar a Comissão 

Concelhia de Saúde:

Pelo membro Agostinho Neiva foi presente a seguinte proposta, que foi designada por Proposta A: "O 

Grupo do Partido Social Democrata apresenta como representante dos interesses dos utentes, conforme 

Decreto-Lei nº 335/93, artº 12º, o senhor Dr. Manuel Mariz Neiva." Seguem-se assinaturas.
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Pelo membro Juvenal Silva foi presente a seguinte proposta, que foi designada por Proposta B: "O Grupo 

do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Esposende em referência ao ponto 04.04 - Pedido de 

Indicação de Representante do Município, propõe o seu elemento Francisco Xavier de Sousa." Seguem-

se assinaturas.

O membro João Vilarinho apresentou a seguinte proposta, que foi designada por Proposta C: "Proponho 

o Dr. Agostinho Silva." Segue-se assinatura.

Pelo membro José Agostinho Silva foi manifestada a sua indisponibilidade para o desempenho do cargo, 

caso seja eleito.

De imediato, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo-se verificado o seguinte resultado: 

Proposta A - vinte e dois votos; Proposta B - quatro votos; Proposta C - um voto; Verificaram-se, ainda, 

duas abstenções e um boletim de voto em branco.

FACE AO RESULTADO APURADO, É DESIGNADO O MEMBRO MANUEL MARIZ NEIVA COMO 

REPRESENTANTE DOS INTERESSES DOS UTENTES NA COMISSÃO CONCELHIA DE SAÚDE.

04.05 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA - PROPOSTA:

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião realizada no passado dia 

dezoito: "Com a entrada em vigor da Lei nº 23/97, de 2 de Julho, ficou reforçado o regime de atribuições e 

competências das Juntas de Freguesia e definido legalmente o processo de concretização da delegação 

de competências, por parte da Câmara Municipal. Aquando da aprovação do Plano de Actividades para o 

corrente exercício a Assembleia Municipal autorizou a Câmara a delegar determinadas competências que 

lhe são originárias nas Juntas de Freguesia. Contudo outras competências, e por razões de defesa do 

interesse público, dado que levarão por certo à diminuição da carga burocrática, merecem também ser 

delegadas naqueles órgãos. Assim, proponho que a Câmara Municipal solicite autorização à Assembleia 

Municipal para delegar competências nas Juntas de Freguesia em matéria de: numeração de edifícios; 

concessão de licenças de caça; e registo de canídeos."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Verificou-se a intervenção dos seguintes membros: Álvaro Maio; José Eduardo Felgueiras, Presidente da 

Junta de Freguesia de Esposende; Juvenal Silva; Abílio Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Mar; e de Carlos Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Palmeira de Faro.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA E AUTORIZAR A DELEGAÇÃO NAS JUNTAS DE FREGUESIA DAS COMPETÊNCIAS EM 
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MATÉRIA DE NUMERAÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONCESSÃO DE LICENÇAS DE CAÇA E REGISTO DE 

CANÍDEOS.

04.06 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 7.500 CONTOS PARA BENEFICIAÇÃO 

DA E.N. 546 ANTAS/FORJÃES - 2ª FASE - PROPOSTA:

Foi presente o ofício nº 1782/98-DCP, datado de 98.06.02, Procº 0288/000039/387/0019, remetido pela 

Caixa Geral de Depósitos, respeitante a uma proposta contratual de empréstimo para investimento / 

Viação Municipal, no valor de 7.500.000$00, conforme cláusulas constantes do referido ofício, cujo teor 

aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da presente sessão, da qual faz parte 

integrante e que mereceram concordância por parte da Câmara Municipal em reunião realizada no 

passado dia dezoito:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, ESTANDO 

PRESENTES TRINTA DOS SEUS TRINTA E SEIS MEMBROS EFECTIVOS, AUTORIZAR A 

CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NO VALOR DE SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL ESCUDOS, 

JUNTO DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, CONFORME PROPOSTA CONTRATUAL APRESENTADA 

POR ESTA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO, ATRAVÉS DO OFÍCIO NÚMERO MIL SETECENTOS E 

OITENTA E DOIS BARRA NOVENTA E OITO TRAÇO DCP, DATADO DE DOIS DE JUNHO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO E PROCESSO NÚMERO 0288/000039/387/0019, CUJO TEOR 

AQUI SE DÁ COMO INTEGRALMENTE REPRODUZIDO, COM O QUAL SE CONCORDA, FICANDO 

ARQUIVADA CÓPIA JUNTO À MINUTA DA ACTA DA PRESENTE REUNIÃO, DA QUAL FAZ PARTE 

INTEGRANTE.

04.07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ 14.100 CONTOS PARA A ESTRADA REAL DE 

MARINHAS - PROPOSTA:

Foi presente o ofício nº 1783/98-DCP, datado de 98.06.02, Procº 0288/000038/587/0019, remetido pela 

Caixa Geral de Depósitos, respeitante a uma proposta contratual de empréstimo para investimento no 

sector de Viação Municipal, até ao valor de 14.100.000$00, conforme cláusulas constantes do referido 

ofício, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da presente reunião, 

da qual faz parte integrante e que mereceram concordância por parte da Câmara Municipal em reunião 

realizada no passado dia dezoito:
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O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ESTANDO PRESENTES TRINTA 

DOS SEUS TRINTA E SEIS MEMBROS EFECTIVOS, AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO ATÉ AO VALOR DE CATORZE MILHÕES E CEM MIL ESCUDOS, JUNTO DA CAIXA 

GERAL DE DEPÓSITOS, CONFORME PROPOSTA CONTRATUAL APRESENTADA POR ESTA 

INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO, ATRAVÉS DO OFÍCIO NÚMERO MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS 

BARRA NOVENTA E OITO TRAÇO DCP, DATADO DE DOIS DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E OITO E PROCESSO NÚMERO 0288/000038/587/0019, CUJO TEOR AQUI SE DÁ COMO 

INTEGRALMENTE REPRODUZIDO, COM O QUAL SE CONCORDA, FICANDO ARQUIVADA CÓPIA 

JUNTO À MINUTA DA ACTA DA PRESENTE REUNIÃO, DA QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE.

04.08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO VALOR DE 36.900 CONTOS PARA 

SANEAMENTO BÁSICO DE FORJÃES - 1ª FASE E SANEAMENTO DE PALMEIRA DE FARO, VILA 

CHÃ E CURVOS - 1ª FASE E FORJÃES - 2ª FASE - PROPOSTA:

Foi presente o ofício nº 1777/98-DCP, datado de 98.06.02, Procº 0288/000037/787/0019, remetido pela 

Caixa Geral de Depósitos, respeitante a uma proposta contratual de empréstimo para investimento no 

Sector de Águas Residuais, até ao valor de 36.900.000$00, conforme cláusulas constantes do referido 

ofício, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da presente reunião, 

da qual faz parte integrante e que mereceram concordância por parte da Câmara Municipal em reunião 

realizada no passado dia dezoito:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ESTANDO PRESENTES TRINTA 

DOS SEUS TRINTA E SEIS MEMBROS EFECTIVOS, AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO ATÉ AO VALOR DE TRINTA E SEIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL ESCUDOS, 

JUNTO DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, CONFORME PROPOSTA CONTRATUAL APRESENTADA 

POR ESTA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO, ATRAVÉS DO OFÍCIO NÚMERO MIL SETECENTOS E 

SETENTA E SETE BARRA NOVENTA E OITO TRAÇO DCP, DATADO DE DOIS DE JUNHO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO E PROCESSO NÚMERO 0288/000037/787/0019, CUJO TEOR 

AQUI SE DÁ COMO INTEGRALMENTE REPRODUZIDO, COM O QUAL SE CONCORDA, FICANDO 

ARQUIVADA CÓPIA JUNTO À MINUTA DA ACTA DA PRESENTE REUNIÃO, DA QUAL FAZ PARTE 

INTEGRANTE.
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04.09 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ 100.000 CONTOS - 

PROPOSTA:

Foi presente a seguinte proposta aprovada pela Câmara Municipal em reunião realizada no passado dia 

dezoito: "Tendo presente que o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano em curso foram 

elaborados com um orçamento de receita e despesa extremamente curtos, facto que se comprova pela 

percentagem de receita já arrecadada até á data, considerando que, desta forma, existe disponibilidade 

financeira para fazer face a outras despesas, contudo, não existe cabimento orçamental para as mesmas, 

tendo presente a legislação em vigor aplicável em matéria de revisões orçamentais, proponho que seja 

solicitada autorização à Assembleia Municipal para contratação de um empréstimo de médio / longo 

prazo até um máximo de cem milhões de escudos para fazer face a necessidades de realização de 

infraestruturas nas sedes das Juntas de freguesia, de associações desportivas do concelho, elaboração 

de projectos, aquisição de terrenos, infraestruturas de habitação social e outros, sendo certo que o 

produto do empréstimo poderá eventualmente não vir a ser efectivamente utilizado, desde que existam 

disponibilidades de tesouraria, uma vez que desta forma se prevê já dotação orçamental."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Verificou-se a intervenção dos seguintes membros: José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de 

Freguesia de Esposende; e de Juvenal Silva.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ESTANDO PRESENTES TRINTA 

DOS SEUS TRINTA E SEIS ELEMENTOS EM EFECTIVIDADE DE FUNÇÕES, APROVAR A 

PROPOSTA E AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE CEM MILHÕES DE 

ESCUDOS.

04.10 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE ESPOSENDE - PROPOSTA 

DE SUSPENSÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO E PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de dezoito do corrente, no sentido 

de se proceder à suspensão do Plano de Urbanização da Área Central da Cidade de Esposende, e que 

sejam aprovadas as seguintes medidas preventivas, para a área respectiva: "1 - Para efeito de aplicação 

do disposto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março e no capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, 

de 5 de Novembro, fica sujeita a medidas preventivas, pelo prazo de dois anos a área total de trezentos e 

oito hectares identificado pela planta anexa (área central da cidade de Esposende). 2 - As medidas 

preventivas referidas no número anterior consistem na sujeição a prévia autorização da Câmara 

Municipal de Esposende, sem prejuizo de quaisquer outros condicionamentos legalmente exigidos, da 
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prática dos actos ou actividades seguintes: a) Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou de 

outras instalações; b) Instalação de explorações ou ampliação das já existentes; c) Alterações 

importantes, por meio de aterros ou escavações, à configuração geral do terreno; d) Derrube de árvores 

em maciço, com qualquer área; e) Destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 3 - Para garantir a 

coerência da concepção da forma urbana, o município poderá impor, aos licenciamentos, 

condicionamentos arquitectónicos, designadamente ao nível da estética, da ocupação ou transformação 

do uso do solo e da paisagem urbana."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Sobre o presente assunto e seguintes, verificou-se a intervenção dos membros João Augusto Vilarinho, 

Álvaro Maio e Juvenal Silva.

Ausentaram-se da sessão os membros Agostinho Silva, Carlos Ferreira, Sílvio Abreu e Manuel Joaquim 

Peres Filipe.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE ESPOSENDE.

MAIS DELIBEROU APROVAR A SUJEIÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS DA RESPECTIVA ÁREA ÀS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS, COM AS QUAIS SE CONCORDA.

04.11 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DE APÚLIA - PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PLANO DE 

URBANIZAÇÃO E PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de dezoito do corrente, no sentido 

de se proceder à suspensão do Plano de Urbanização de Apúlia e que sejam aprovadas as seguintes 

medidas preventivas, para a área respectiva: "1 - Para efeito de aplicação do disposto no artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março e no capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, fica 

sujeita a medidas preventivas, pelo prazo de dois anos a área total de cento e oitenta e seis hectares 

identificado pela planta anexa (área central de Apúlia). 2 - As medidas preventivas referidas no número 

anterior consistem na sujeição a prévia autorização da Câmara Municipal de Esposende, sem prejuizo de 

quaisquer outros condicionamentos legalmente exigidos, da prática dos actos ou actividades seguintes: a) 

Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou de outras instalações; b) Instalação de 

explorações ou ampliação das já existentes; c) Alterações importantes, por meio de aterros ou 

escavações, à configuração geral do terreno; d) Derrube de árvores em maciço, com qualquer área; e) 

Destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 3 - Para garantir a coerência da concepção da forma 

urbana, o município poderá impor, aos licenciamentos, condicionamentos arquitectónicos, 
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designadamente ao nível da estética, da ocupação ou transformação do uso do solo e da paisagem 

urbana.":

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE APÚLIA.

MAIS DELIBEROU APROVAR A SUJEIÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS DA RESPECTIVA ÁREA ÀS 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS, COM AS QUAIS SE CONCORDA.

04.12 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DE MARINHAS - PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

Foi presente uma proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião realizada no passado dia 

dezoito do corrente, no sentido de serem aprovadas as seguintes medidas preventivas para a área do 

Plano de Urbanização de Marinhas, do seguinte teor: ""1 - Para efeito de aplicação do disposto no artigo 

7º do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março e no capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, 

fica sujeita a medidas preventivas, pelo prazo de dois anos a área total de setenta hectares identificado 

pela planta anexa (freguesia de Marinhas). 2 - As medidas preventivas referidas no número anterior 

consistem na sujeição a prévia autorização da Câmara Municipal de Esposende, sem prejuizo de 

quaisquer outros condicionamentos legalmente exigidos, da prática dos actos ou actividades seguintes: a) 

Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou de outras instalações; b) Instalação de 

explorações ou ampliação das já existentes; c) Alterações importantes, por meio de aterros ou 

escavações, à configuração geral do terreno; d) Derrube de árvores em maciço, com qualquer área; e) 

Destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 3 - Para garantir a coerência da concepção da forma 

urbana, o município poderá impor, aos licenciamentos, condicionamentos arquitectónicos, 

designadamente ao nível da estética, da ocupação ou transformação do uso do solo e da paisagem 

urbana.":

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A SUJEIÇÃO PELO PRAZO DE DOIS 

ANOS DA RESPECTIVA ÁREA ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS, COM AS QUAIS SE 
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CONCORDA.

04.13 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FORJÃES - PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

Foi presente uma proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião realizada no passado dia 

dezoito do corrente, no sentido de serem aprovadas as seguintes medidas preventivas para a área do 

Plano de Urbanização de Forjães, do seguinte teor: ""1 - Para efeito de aplicação do disposto no artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março e no capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, fica 

sujeita a medidas preventivas, pelo prazo de dois anos a área total de cento e quarenta e três hectares 

identificado pela planta anexa (Forjães). 2 - As medidas preventivas referidas no número anterior 

consistem na sujeição a prévia autorização da Câmara Municipal de Esposende, sem prejuizo de 

quaisquer outros condicionamentos legalmente exigidos, da prática dos actos ou actividades seguintes: a) 

Construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou de outras instalações; b) Instalação de 

explorações ou ampliação das já existentes; c) Alterações importantes, por meio de aterros ou 

escavações, à configuração geral do terreno; d) Derrube de árvores em maciço, com qualquer área; e) 

Destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 3 - Para garantir a coerência da concepção da forma 

urbana, o município poderá impor, aos licenciamentos, condicionamentos arquitectónicos, 

designadamente ao nível da estética, da ocupação ou transformação do uso do solo e da paisagem 

urbana.":

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A SUJEIÇÃO PELO PRAZO DE DOIS 

ANOS DA RESPECTIVA ÁREA ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS, COM AS QUAIS SE 

CONCORDA.

04.14 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DE FÃO - PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

Foi presente uma proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião realizada no passado dia 

dezoito do corrente, no sentido de serem aprovadas as seguintes medidas preventivas para a área do 

Plano de Urbanização de Fão, do seguinte teor: ""1 - Para efeito de aplicação do disposto no artigo 7º do 

Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março e no capítulo II do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro, fica 

sujeita a medidas preventivas, pelo prazo de dois anos a área total de sessenta e quatro hectares 

identificado pela planta anexa (Fão). 2 - As medidas preventivas referidas no número anterior consistem 

na sujeição a prévia autorização da Câmara Municipal de Esposende, sem prejuizo de quaisquer outros 
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condicionamentos legalmente exigidos, da prática dos actos ou actividades seguintes: a) Construção, 

reconstrução ou ampliação de edifícios ou de outras instalações; b) Instalação de explorações ou 

ampliação das já existentes; c) Alterações importantes, por meio de aterros ou escavações, à 

configuração geral do terreno; d) Derrube de árvores em maciço, com qualquer área; e) Destruição do 

solo vivo e do coberto vegetal. 3 - Para garantir a coerência da concepção da forma urbana, o município 

poderá impor, aos licenciamentos, condicionamentos arquitectónicos, designadamente ao nível da 

estética, da ocupação ou transformação do uso do solo e da paisagem urbana.":

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A SUJEIÇÃO PELO PRAZO DE DOIS 

ANOS DA RESPECTIVA ÁREA ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS, COM AS QUAIS SE 

CONCORDA.

04.15 - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DA REMODELAÇÃO DA PARTE 

ANTIGA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO DO VALOR DA 

ADJUDICAÇÃO:

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, relativa ao assunto em epígrafe e solicitando ratificação 

da deliberação do Executivo Municipal tomada na sua reunião de dezoito do corrente e que rectificou a a 

decisão do Executivo Municipal tomada em reunião de 21 de Maio de 1992, no sentido de a adjudicação 

da elaboração do referido projecto ao Gabinete Enasul - Consultores de Engenharia Associados, Lda, ser 

pelo valor de 1.250.000$00, mais IVA:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, RATIFICAR A 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE RECTIFICOU O VALOR DA ADJUDICAÇÃO DA 

ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ENGENHARIA DA REMODELAÇÃO DA PARTE ANTIGA DO 

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO.

Regressou à sessão o membro Agostinho Silva.

05 - SEGUNDO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
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De acordo com o número dois do artigo vigésimo oitavo do Regimento em vigor, o senhor Presidente da 

Mesa declarou aberto o segundo período de intervenção do público, não se tendo verificado qualquer 

inscrição.

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em minuta, para 

efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da presente sessão, que, depois de lida, foi 

submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES.

Sendo catorze horas, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente sessão.
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