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ACTA Nº 8/98

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, REALIZADA EM 30 

DE SETEMBRO DE 1998:

Aos trinta dias do mês de Setembro 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 Luis Correia de Azevedo, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar de 

Matos, Eduardo Moreira de Melo, Álvaro Manuel Oliveira Maio, António de Sousa Cepa, José Gualdino 

Baptista da Silva, José do Paço Lopes, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Victor Manuel da Silva 

Faria, Otílio Fradique dos Santos Hipólito, José Maria Eiras Azevedo, José Artur Saraiva Marinho, Sílvio 

de Azevedo Abreu, Fernando Pereira Marques, Jorge Humberto Sousa e Silva, Abílio Cepa Cerqueira, 

Mário Neiva Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria, António Manuel Ferreira Vilaça e António Carlos Vieira 

da Silva.

Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para o funcionamento da 

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

senhor Vereador Dr. Fernando João Couto e Cepa, substituto legal do Presidente da Câmara Municipal, 

em representação desta.

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

Agostinho Veloso da Silva, Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Manuel Fernando 

Lima Meira Torres, José Eduardo de Sousa Felgueiras e José Carvalho da Mota.

Não compareceu inicialmente o membro Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa.

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

01 - PRIMEIRO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
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De harmonia com o número dois do artigo vigésimo oitavo do Regimento em vigor, o senhor Presidente 

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:

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:

Juvenal Silva, que procedeu à leitura da seguinte intervenção : "Ex.mo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal de Esposende, Ex.mo senhor Presidente da Câmara Municipal de Esposende, substituto, Ex.

mos senhores: É com grande surpresa que constatamos que o senhor Alberto Figueiredo continua a 

ocupar o cargo de Presidente da Câmara de Esposende, embora nesta Assembleia se encontre no seu 

lugar o senhor Dr. Cepa. Como todos sabemos o senhor Presidente, anunciou com pompa e 

circunstância através dos órgãos de comunicação social, que agora, em Setembro, abandonaria a 

Câmara para ocupar na Assembleia da República o lugar de deputado para defender os superiores 

interesses da Nação e particularmente os do concelho de Esposende. Disse que iria para a Assembleia 

da República, para incluir no próximo P.I.D.D.A.C. os ‘grandes’ projectos para este concelho, 

nomeadamente a Barra. Nós acreditamos... Que ingénuos fomos... Tínhamos obrigação de saber por 

experiência acumulada, que o senhor Presidente, na política, raramente cumpre o que anuncia e muito 

menos o que promete. Vejamos: a) Jurou que se demitiria se não realizasse o arranjo da Barra até final 

do mandato anterior. b) Jurou que nunca alteraria o Largo dos Peixinhos sem a concordância da 

população. c) Prometeu que caso o arranjo do Largo fosse feito com a concordância da população, a 

Câmara só dispenderia do seu erário cinco mil contos. d) Prometeu que a população de Esposende teria 

gás canalizado em suas casas durante 1998. e) Anunciou deixar a Câmara e retirar-se definitivamente 

para as empresas. f) Prometeu aos pescadores que não pagariam tarifas pela utilização dos apoios na 

Doca de Pesca. g) Etc., etc., etc... h) Enfim, muito promete, muito jura, muito chora e pouco cumpre. 

Desta vez lamentamos que o senhor Presidente não tenha cumprido com a promessa de estar na 

Assembleia da República para defender os interesses do concelho. Perdeu assim a última oportunidade 

de no local próprio demonstrar se seria capaz de conseguir da Administração Central, os investimentos 

tão necessários para vencer os atrasos evidentes desta terra. Será que não foi para a Assembleia da 

República porque o seu partido não o quis lá? Possivelmente também o seu partido não o deixará 

defender a Regionalização. Se fosse bairrista, à semelhança de muitos Presidentes da Câmara do seu 

Partido, teria que defender o sim à regionalização. Esposende pela sua situação geográfica, é o único 

concelho do Distrito de Braga que faz fronteira com os Distritos do Porto e Viana do Castelo. É pois o 

concelho charneira, localizado no eixo Galiza - Porto, o que lhe confere uma mais valia. Encontra-se a 

poucos quilómetros do aeroporto Sá Carneiro. Está prestes a ficar ligado a Porto e Viana pelo I. C. 1, e a 

Braga pelo I. C. 14 em início de construção. Possui uma boa infraestrutura hoteleira, com elevado número 
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de camas. Situa-se equidistante dos dois maiores portos de mar da região. Por outro lado o nosso 

concelho, embora rico de belezas naturais, é o menos desenvolvido de todos os da orla costeira da 

região de Entre Douro e Minho. Sendo a regionalização um instrumento de coesão entre os vários 

concelhos de cada região, estamos pois em condições ideais para reclamar a instalação em Esposende 

de um dos órgãos da futura região administrativa, como factor de atracção, de desenvolvimento e 

correcção de assimetrias existentes. Senhor Presidente por uma vez ouça-nos, medite, e haja em 

consonância. Assim, estará realmente a cumprir o seu dever, para tirar Esposende do marasmo em que o 

colocou." Seguem-se assinaturas.

José Luis Azevedo comentou os acontecimentos recentemente ocorridos no Centro de Saúde de 

Esposende, expressando o protesto dos elementos do grupo do Partido Socialista pela situação que se 

verifica.

Abílio Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia de Mar, manifestou o seu apoio ao protesto acima 

referido.

José Luis Azevedo, continuando a sua intervenção, referiu-se ao ordenamento do trânsito nesta cidade 

de Esposende, cujas deficiências estarão, conforme disse, na discrepância entre a sinalização de trânsito 

e as Posturas em vigor. Mais referiu a inexistência de Livro de Reclamações nos serviços de atendimento 

ao público da Câmara Municipal.

O senhor Vereador servindo de Presidente da Câmara apresentou os devidos esclarecimentos às 

questões levantadas.

Álvaro Maio comentou os factos ocorridos no Centro de Saúde, referindo que este plenário está a discutir 

um assunto do qual não conhece o principal motivo.

João Vilarinho, também se referiu à Postura de Trânsito, nomeadamente o local de estacionamento dos 

veículos ligeiros de aluguer de transporte de passageiros, que não terá espaço delimitado suficiente para 

todos os veículos licenciados. Questionou o Presidente da Mesa sobre a situação do diferendo entre 

Álvaro Maio e a Comissão de Coordenação da Região Norte, tendo este respondido que da deliberação 

desta Assembleia foi dado conhecimento à Comissão de Coordenação, desconhecendo a evolução do 

processo.

Às restantes questões levantadas respondeu o senhor Vereador substituto do Presidente da Câmara.

Agostinho Neiva comentou as intervenções anteriores, nomeadamente a apresentada pelo membro 

Juvenal Silva, referindo, entre outros assuntos, a existência de maus cheiros na Rua 1º de Dezembro, 

que se deverão, conforme disse, a ligações clandestinas à rede de saneamento de águas pluviais.
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Relativamente à intervenção de Agostinho Neiva, teceram comentários os membros Juvenal Silva, 

Gualdino Silva, Álvaro Maio e José Luis Azevedo, tendo este último manifestado o seu protesto por terem 

sido abatidas as árvores do Largo Dr. Fonseca Lima e sobre a situação do saneamento na cidade, dado 

que se verifica a ocorrência de maus cheiros na Rua 1º de Dezembro.

03 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Foi presente a informação escrita do senhor Presidente da Câmara, entretanto distribuida aos membros 

presentes.

Após breve explanação do senhor Vereador servindo de Presidente sobre a referida informação, 

verificaram-se as seguintes intervenções:

João Vilarinho questionou o Presidente da Junta de Freguesia de Mar, relativamente ao estado de um 

caminho na sua freguesia e também questionou o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã sobre 

para quando a pavimentação da estrada que atravessa a freguesia;

Álvaro Maio questionou sobre qual o custo da Semana da Juventude e qual a verba doada à Liga 

Portuguesa Contra o Cancro;

Juvenal Silva questionou se as pessoas convidadas cobraram "cachet" pela sua presença;

José Luis Azevedo questionou sobre o programa "PITER", referindo-se, nomeadamente, às 

acessibilidades. Mais questionou sobre a revisão ao Plano Director Municipal;

A todas as questões levantadas respondeu o senhor Vereador substituto legal do Presidente da Câmara.

A partir deste momento compareceu à sessão o membro Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa.

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:

04.01.01 - JOSÉ AGOSTINHO VELOSO DA SILVA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 

MANDATO:
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Foi presente o seguinte requerimento: "José Agostinho Veloso da Silva, casado, docente do ensino 

superior, membro da Assembleia Municipal de Esposende eleito pelo Partido Social Democrata, residente 

em Criaz - Apúlia, vem nos termos do Regimento da Assembleia Municipal solicitar a V. Ex.cia a 

suspensão do mandato com os seguintes termos e fundamentos: 1. Exerço a actividade docente no 

ensino superior, estando actualmente a preparar tese de dissertação de mestrado em Ciências Jurídico-

Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 2. Irei assumir o cargo de adjunto do 

gabinete de apoio pessoal do senhor Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Nestes termos, 

atendendo à sua actividade profissional requer a suspensão do mandato a partir da presente data. 

Esposende, 28 de Julho de 1998." Segue-se assinatura:

O Presidente da Mesa explicou a razão de só agora ser presente ao plenário o requerimento em apreço.

Verificou-se a intervenção dos seguintes elementos:

Juvenal Silva, que questionou se o requerente já é, de facto, adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal do 

Presidente da Câmara, tendo o Presidente da Mesa respondido que o membro em causa já exerce 

funções as funções referidas.

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

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO APRESENTADO PELO MEMBRO JOSÉ AGOSTINHO 

VELOSO DA SILVA.

MAIS DELIBEROU QUE SEJA CONVOCADO O ELEMENTO SEGUINTE DA LISTA RESPECTIVA.

04.01.02 - PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 1998:

Foi presente a proposta de revisão ao Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal, para o 

corrente ano, conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 21 do corrente, cujo teor aqui se 

dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante:

O senhor Vereador servindo de Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

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

VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE 
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REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O CORRENTE ANO.

O MEMBRO JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Em relação ao 

item 04.01.02 - Primeira Revisão do Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal para o ano 

de 1998 - o Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia vota contra. 1 - Já na aprovação deste Plano, o 

P. S. votou contra. Votou contra nomeadamente por: a) Não contemplar as reais necessidades do 

concelho; b) Aumentar significativamente as despesas correntes; 2 - A nova rubrica introduzida nesta 

revisão - Parque de Estacionamento de Ofir -, no valor de noventa mil contos, surge na sequência de um 

contrato-programa assinado com o Ministério do Ambiente na passada sexta-feira, dia 25 de Setembro, 

na cidade de Viana do Castelo, para a construção do referido parque. Trata-se de um projecto 

candidatado pela Câmara, e financiado pelo Instituto da Água em setenta e cinco por cento. Podia a 

autarquia ter apresentado outro qualquer projecto, desde que tal candidatura se relacionasse com a área 

de competência daquele Instituto. Ou seja, zonas ribeirinhas situadas em qualquer local concelhio. Seria 

desejável que a opção da maioria respeitasse os interesses das populações do concelho, e a protecção e 

conservação do ambiente. Na óptica socialista, em vez do parque de estacionamento, optaríamos por 

equacionar uma, ou mais, das seguintes hipóteses: a) Requalificação da margem esquerda do Rio 

Cávado entre a Pousada de Juventude e o Posto Náutico de Fão, construindo a Avenida Marginal, tão 

prometida e sempre adiada; b) Recuperação da Foz do Rego do Peralto e construção de Apoio de Praia 

em Rio de Moinhos; c) Arranjo daPraia Fluvial no sítio da Morena em Forjães; d) Recuperação da zona 

das Pedrinhas e Cedovém; e) Recuperação da frente da praia de Apúlia; f) Construção de um novo 

campo de futebol em Mar, renaturalizando o existente sobre as dunas; g) Arranjo da praia do Minante em 

Antas; h) Construção de apoio de praia em Belinho; i) Arranjo da praia fluvial da Barca do Lago em 

Gemeses, junto ao Posto Náutico. Ou seja, a opção tomada pela maioria teve em conta, na nossa 

análise, outros interesses que não o interesse concelhio. Importa pois tentar entender as verdadeiras 

razões de tão peregrina opção. Será que o tão elevado conjunto de investimentos públicos realizados nos 

últimos tempos no lugar de Ofir, têm a ver com negócios imobiliários, que tememos venham a destruir o 

Pinhal de Fão? Não estará a maioria camarária, despudoradamente a realizar à custa do erário pblico 

municipal, e estatal, infraestruturas que seriam da responsabilidade dos agentes imobiliários? 3 - Além 

disso, esta Revisão do Plano e Orçamento aumenta as despesas correntes à custa das despesas de 

capital. Dizendo de outra forma, dinheiro que estava afecto ao investimento passa a destinar-se ao 

consumo. Dinheiro que estava previsto para o desenvolvimento, desloca-se para o funcionamento da 

máquina camarária, nomeadamente para o pagamento de despesas de pessoal. O que quer isto dizer? A 

resposta é clara. Estamos perante uma maioria consumista e esbanjadora. O comportamento da maioria 

no que respeita a gestão de pessoal é censurável e incompreensível, se não vejamos: a) informatizou os 

serviços; b) Delegou nas Juntas de Freguesia um conjunto de tarefas até agora realizadas na Câmara; c) 

Privatizou várias das suas actividades. Com estas medidas, não se percebe como a maioria continua a 

contratar funcionários, assessores e prestadores de serviços, a não ser que seja para pagamento de 

favores às clientelas políticas, lesando o interesse público, e desvirtuando as regras democráticas. Já 

aquando da discussão do Plano de Actividades e Orçamento para o corrente ano, havíamos protestado 
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por as despesas correntes terem aumentado mais de vinte e quatro por cento entre o valor executado em 

mil novecentos e noventa e seis e o previsto para mil novecentos e noventa e oito, valor este que é mais 

do dobro do valor acumulado da inflação. Por outro lado, em termos de despesas correntes (pessoal e 

aquisição de serviços) aumentaram trinta e um por cento entre o executado em mil novecentos e noventa 

e seis e o previsto para o corrente ano. Sucede que, com a presente revisão, estes números, produto de 

incúria e má gestão, são agravados. Todavia, o esforço de investimento do Plano e Orçamento, já de si 

diminuto, é ainda subtraído para alimentar o insaciável aparelho da maioria. Mais razões poderíamos 

aduzir, mas as acima expendidas são mais do que suficientes, para na defesa do concelho de Esposende 

o Grupo do Partido Socialista votar contra." Seguem-se assinaturas.

04.01.03 - JOSÉ VASSALO COUTO, DE MARINHAS - TERRENO DA HABITAÇÃO 

SOCIAL DE MARINHAS:

Foi presente uma proposta, conforme deliberação do Executivo de 20 de Agosto do corrente ano, no 

sentido de esta Assembleia Municipal autorizar a venda dos lotes números um e dois do Loteamento de 

Habitação Social de Marinhas, ao preço simbólico de um escudo por metro quadrado, pelas razões 

apontadas na informação do Chefe da Divisão de Administração Geral, cujo teor aqui se dá como 

transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da presente reunião, da qual faz parte integrante:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Verificou-se a intervenção do membro Juvenal Silva, referindo que este processo se deve a incúria dos 

serviços da Câmara Municipal.

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

PROPOSTA E AUTORIZAR A VENDA DOS LOTES NÚMEROS UM E DOIS DA HABITAÇÃO SOCIAL 

DE MARINHAS, NO LUGAR DE GOIOS, AO SENHOR JOSÉ VASSALO COUTO, PELO PREÇO 

SIMBÓLICO DE UM ESCUDO POR METRO QUADRADO, SEM RECURSO A HASTA PÚBLICA.

Ausentou-se da sessão o membro Francisco Xavier.

04.01.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA:

Foi presente uma informação do Chefe da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal, 

respeitante à criação, nos termos da Lei nº 33/98, de 13 de Julho, do Conselho Municipal de Segurança, 

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

da qual faz parte integrante:

file://///192.168.1.250/c$/Programas/Apache%20Group/...tas/documentos/ASSEMBLEIA/1998/08_AM_30SET_1998.html (7 of 9)03-10-2005 16:23:22



ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPO...0 DE SETEMBRO DE 1998:__________________________________

O senhor Presidente da Mesa explicou o assunto em apreço.

O membro Agostinho Neiva apresentou a seguinte proposta: "O Grupo do Partido Social Democrata, em 

relação ao ponto 04.01.03 e dadas as implicações da nomeação de pessoas e entidades e a sua 

conjugação com o regulamento a ser feito pela própria Assembleia, propõe a criação de uma comissão 

para elaboração do respectivo regulamento. Propomos, desde já que a comissão seja presidida pelo 

Presidente da Assembleia Municipal ou seu representante e dois elementos do Partido Social Democrata, 

um do Partido Socialista e um do Partido Popular." Seguem-se assinaturas.

O membro José Luis Azevedo referiu que concorda que seja elaborado um projecto de regulamento que 

refira a composição e instalação do Conselho Municipal de Segurança, que dará início ao processo. Mais 

referiu que já anteriormente o grupo do Partido Socialista propôs a criação de comissões permanentes, 

onde estaria contemplada a presente proposta.

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

PROPOSTA APRESENTADA PELO GRUPO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA.

O GRUPO DO PARTIDO POPULAR COMUNICOU QUE SERÁ REPRESENTADO PELO MEMBRO 

JOÃO AUGUSTO PINTO VILARINHO RODRIGUES E O GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA 

COMUNICOU QUE SERÁ REPRESENTADO PELO MEMBRO JOSÉ LUIS CORREIA DE AZEVEDO.

04.01.05 - REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE - VERSÃO 

FINAL:

Foi presente a versão final do Regimento, depois de devidamente corrigida, conforme deliberação tomada 

na última sessão deste órgão deliberativo.

O membro António Maranhão Peixoto manifestou o seu agradecimento ao membro José Luis Correia de 

Azevedo, pela colaboração prestada na revisão e redacção final do Regimento.

José Luis Azevedo também manifestou o seu apreço pela forma como decorreram os trabalhos da 

Comissão.

Álvaro Maio apresentou felicitações à Comissão de elaboração do Regimento, e comentou que, no 

entanto, a mesma Comissão levou demasiado tempo na elaboração da proposta.

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

E DOIS VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, RATIFICAR A VERSÃO 
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FINAL ELABORADA PELA COMISSÃO, DEVENDO PROCEDER-SE À RESPECTIVA PUBLICITAÇÃO.

Regressou à reunião o membro Francisco Xavier.

05 - SEGUNDO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

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 acta da presente sessão, que, depois de lida, foi 

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

PRESENTES.

Sendo doze horas e quinze minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente 

sessão.
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