
ACTA Nº 4/99 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 1999: 

Aos catorze dias do mês de Julho de mil novecentos e noventa e nove, nesta cidade de 

Esposende e Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão 

extraordinária 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 Municipal: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, Manuel Joaquim Marques 

Peres Filipe, Rui António Ferreira de Agonia Pereira, José Luis Correia de Azevedo, Alberto de 

Jesus da Cruz Pereira, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar de Matos, 

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

de Melo, 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, António Manuel Ferreira Vilaça e António Carlos Vieira da Silva. 

Sendo nove horas e cinquenta 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 Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando João Couto e Cepa, em 

representação desta. 

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: António Maranhão Peixoto, 

Manuel Ferreira Vieira, Álvaro Manuel Oliveira Maio e José Gualdino Baptista da Silva. 

Foram apresentados dois assuntos prévios à agenda de trabalhos: 

De Álvaro Manuel Oliveira Maio foi presente requerimento do seguinte teor: "Álvaro Manuel 

Oliveira Maio, membro efectivo da Assembleia Municipal de Esposende, eleito nas listas do 

CDS-PP nas Eleições de Dezembro de 1997, vem solicitar ao abrigo do Regimento em vigor 

nesta Assembleia Municipal na sua alínea c) do nº 3 do artº 12º a suspensão de mandato por 

um período de cento e oitenta dias em virtude do exercício profissional não permitir o 



cumprimento em pleno das funções de membro dessa Assembleia Municipal." Segue-se 

assinatura e data: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO PERÍODO DE CENTO E 

OITENTA DIAS APRESENTADO PELO MEMBRO ÁLVARO MANUEL OLIVEIRA MAIO E QUE 

SEJA CONVOCADO O CIDADÃO SEGUINTE DA RESPECTIVA LISTA PARTIDÁRIA. 

Pelo membro João Vilarinho e em nome do grupo do CDS-PP, foi apresentada a seguinte 

proposta: "Em virtude do falecimento do senhor Francisco Lopes Rodrigues Ferreira de Areia, 

ocorrida em 13 de Julho de 1999, ex-Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, ex-

membro da Assembleia Municipal de Esposende e ex-Vereador da Câmara Municipal de 

Esposende, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida em 14 de Julho de 1999, decide: 

1. Aprovar um Voto de Pezar; 2. Que seja dado conhecimento deste voto à respectiva família." 

Seguem-se assinaturas. Os Grupos dos restantes Partidos declararam subscrever a presente 

proposta: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR O VOTO DE PEZAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR FRANCISCO LOPES 

FERREIRA RODRIGUES DE AREIA. 

MAIS DELIBEROU QUE DO PRESENTE VOTO SEJA DADO CONHECIMENTO À 

RESPECTIVA FAMÍLIA. 

Entretanto, pelo membro Rui Agonia foi sugerida a realização de uma sessão extraordinária 

deste órgão a fim de apreciar a situação do Pinhal de Ofir, freguesia de Fão, deste município, 

tendo o Presidente da Mesa respondido que as sessões deste órgão deliberativo são 

convocadas de harmonia com as disposições legais em vigor. 

Foi, ainda, o plenário informado do teor do requerimento apresentado à Mesa pelo membro 

José Luis Azevedo, do seguinte teor: "Na sessão da Assembleia Municipal de Esposende, do 

passado dia 30 de Junho, pelos senhores Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal, 

fomos informados que se encontrava no poder da Câmara Municipal o primeiro relatório da 

inspecção da IGAT, recentemente realizada, e que, da própria Câmara, já teria seguido 

resposta contraditando as respectivas conclusões; Nessa mesma sessão, requeri cópia do 

referido relatório na qualidade de membro desta Assembleia, a qual foi-me negada. Assim, nos 

termos legais e regimentais em vigor, requeiro que a Inspecção-Geral de Administração do 

Território me envie cópia do referido relatório e da aludida resposta da Câmara Municipal." 

Segue-se data e assinatura. 

01 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 



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

assuntos, constantes do Edital em que se procedeu convocatória à presente sessão: 

01.01 – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ARTIGO 85º DO REGULAMENTO: 

Foi presente, de harmonia com deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião 

realizada no passado dia um do corrente, proposta de alteração ao artigo 85º do regulamento 

da tabela de taxas, licenças e outras receitas municipais, do seguinte teor: "Nas construções a 

erigir em lotes de loteamentos urbanos licenciados antes da entrada em vigor do presente 

regulamento aplicar-se-ão as taxas em vigor para a matéria aquando do licenciamento do 

loteamento, com as devidas actualizações anuais calculadas nos moldes constantes do artigo 

10º do presente Regulamento, salvo no que respeita a edificações destinadas a indústria." 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta: 

Verificou-se a intervenção do membro José Luis Azevedo, referindo que a alteração proposta 

deveria ter sido submetida a inquérito público: 

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

COM VINTE E CINCO VOTOS A FAVOR E CINCO ABSTENÇÕES, APROVAR A 

ALTERAÇÃO AO ARTIGO 85º DO REGULAMENTO DA TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. 

O MEMBRO JOSÉ LUIS AZEVEDO APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: 

"O Grupo do PS declara que se absteve na votação por não ter sido convencido de que a 

alteração ora apresentada estivesse dispensada de inquérito público." Seguem-se assinaturas. 

01.02 – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – PROPOSTA: 

Foi presente o projecto de regulamento provisório do Conselho Municipal de Segurança, 

elaborado pelo Comissão para o efeito nomeada, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando 

arquivada cópia junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante: 

Pelo Presidente da Mesa foi lida a acta da Comissão encarregada de elaborar proposta de 

regulamento para o Conselho Municipal de Segurança. 

Foram presentes as seguintes propostas, pelos membros indicados: 

Agostinho Neiva: "O Grupo do PSD vem propor que o disposto no artº 4º, alínea g) seja 

integrado na alínea f) e assim a alínea h) passa a ser a alínea g); a alínea i) passa a ser a 

alínea h); a alínea j) passa a ser a alínea i); a alínea k) passa a ser a alínea j); a alínea l) passa 



a ser a alínea k); e a alínea m) passa a ser a alínea l). No mesmo artigo quarto na alínea 

proposta i) agora h) alterar o articulado, retirando ‘da Associação Esposende Solidário’ e 

colocando ‘das Instituições Particulares de Solidariedade Social do município, com excepção 

das Santas Casas de Misericórdia’. Na alínea seguinte (j) acrescentar um ‘s’ às duas primeiras 

palavras de cada uma das Santas Casas da Misericórdia do município." Segue-se assinatura. 

Apresentou, ainda a seguinte proposta: "No artigo 11º ‘Uso da Palavra’ incluir no espaço em 

branco o número ‘dez’, assim ‘não podendo cada intervenção exceder dez minutos’. No artigo 

18º há duplicação, assim o artigo ‘Produção de efeitos’ passa a ser o artigo 19º." Segue-se 

assinatura: 

José Luis Azevedo apresentou a seguinte proposta: "O Grupo do PS propõe, em alternativa à 

redacção original da alínea l) do artigo 4º, o seguinte: ‘O representante da Associação dos 

Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende’. 

Francisco Xavier apresentou a seguinte proposta: "Que de alguma forma esta Assembleia 

encontre para que seja incluída no Conselho Municipal de Segurança representante das 

associações de pais, instituições de educação e ensino do município de Esposende, Centro de 

Saúde do concelho e representante dos núcleos da Cruz Vermelha Portuguesa, em virtude da 

importância das competências do Conselho Municipal de Segurança." Segue-se assinatura. 

José Luis Azevedo apresentou ainda a seguinte proposta: "No lugar das alíneas f) e g) 

originais, o seguinte: ‘O Comandante da GNR, o Delegado Marítimo e os Comandantes das 

Corporações de Bombeiros." Segue-se assinatura. 

Pelo membro Agostinho Neiva foi, também, presente outra proposta, do seguinte teor: "O 

Grupo do PSD propõe que para a alínea m) do artigo 4º (sete cidadãos de reconhecida 

idoneidade) seja atendida a seguinte proposta: ‘Os cidadãos de reconhecida idoneidade serão 

designados pelos grupos da Assembleia Municipal na proporção dos eleitos da Assembleia 

Municipal." Seguem-se assinaturas. 

Verificou-se a intervenção dos subscritores das referidas propostas, que na generalidade 

apresentaram justificação para as mesmas e ainda de diversos elementos deste órgão. 

Entretanto ausentaram-se da sessão os membros Fernando Marques e Rui Agonia. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR NA GENERALIDADE, A PROPOSTA DE REGULAMENTO PROVISÓRIO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA. 

MAIS DELIBEROU, EM VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE, O SEGUINTE: 



PREÂMBULO E ARTIGOS 1º A 3º INCLUSIVE – APROVADOS POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES; 

ARTIGO 4º, ALÍNEAS a) a e), inclusive - APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES; 

ARTIGO 4º, ALÍNEA f) – APROVADA POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM 

DEZANOVE VOTOS A FAVOR, NOVE VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, SAINDO 

PREJUDICADA A INCLUSÃO DO DELEGADO MARÍTIMO PROPOSTA PELO GRUPO DO 

PS. 

ARTIGO 4º, ALÍNEAS g) E h) - APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES; 

ARTIGO 4º, ALÍNEA i) – APROVADA, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, A PROPOSTA 

DO PSD, DE RETIRAR A REFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO ESPOSENDE SOLIDÁRIO, SENDO 

SUBSTITUÍDA POR REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE, FICANDO PREJUDICADA A 

PROPOSTA DA COMISSÃO. 

ARTIGO 4º, ALÍNEA J) - APROVADA, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, A 

PROPOSTA DO PSD, DE PARTICIPAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA UMA DAS 

SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA DO MUNICÍPIO, FICANDO PREJUDICADA A 

PROPOSTA DA COMISSÃO. 

ARTIGO 4º, ALÍNEA k) – APROVADA, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 

ARTIGO 4º, ALÍNEA l) – APROVADA, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM 

VINTE E OITO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, A PROPOSTA DO PS DE SE 

SUBSTITUIR O REPRESENTANTE DA MÚTUA DOS PESCADORES POR 

REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES PROFISSIONAIS DO CONCELHO 

DE ESPOSENDE, FICANDO PREJUDICADA A PROPOSTA DA COMISSÃO. 

ARTIGO 4º, ALÍNEA m) – APROVADA, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES A 

PROPOSTA DO PSD, DE OS CIDADÃOS SEREM INDICADOS PELOS GRUPOS 

PARTIDÁRIOS E NOS TERMOS NA MESMA PROPOSTOS. 

Relativamente à proposta do membro Francisco Xavier e que o membro Mário Losa, 

Presidente da Junta de Freguesia de Marinhas declarou subscrever: verificou-se o seguinte 

resultado: 

Inclusão de representante das Associações de Pais – A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM QUINZE VOTOS A 



FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E NOVE ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE 

INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO; 

Inclusão de representante das instituições de educação e ensino - A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE E 

DOIS VOTOS A FAVOR, UM VOTO CONTRA E SEIS ABSTENÇÕES, APROVAR A 

PROPOSTA DE INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO. 

Inclusão de representante do Centro de Saúde – A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, 

POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM OITO VOTOS A FAVOR, CATORZE 

VOTOS CONTRA E SETE ABSTENÇÕES, REJEITAR A PROPOSTA. 

Inclusão de representante dos Núcleos da Cruz Vermelha Portuguesa – A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE E 

CINCO VOTOS A FAVOR E QUATRO ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE 

INCLUSÃO DE REPRESENTANTE DOS NÚCLEOS DE ESPOSENDE DA CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA. 

ARTIGOS 5º A 10º - A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES APROVAR A PROPOSTA DA COMISSÃO. 

ARTIGO 11º - A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES APROVAR A PROPOSTA DA COMISSÃO COM A INDICAÇÃO DE QUE CADA 

INTERVENÇÃO NÃO PODE EXCEDER DEZ MINUTOS, DE HARMONIA COM A PROPOSTA 

DO GRUPO DO PSD, COM A QUAL TAMBÉM SE CONCORDA. 

ARTIGOS 12º A 19º A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES, APROVAR A PROPOSTA DA COMISSÃO. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, NA 

VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, APROVAR O REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA E QUE O MESMO SEJA REMETIDO À COMISSÃO 

ENCARREGADA DA SUA ELABORAÇÃO PARA EFEITOS DE REDACÇÃO FINAL. 

Ausentaram-se da sessão os membros Sílvio Abreu, Baltazar Matos e Agostinho Neiva, depois 

de devidamente autorizados. 

01.03 – ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS E.P.M.- 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS: 



Foi presente proposta de alteração aos estatutos da "Esposende 2000 – Actividades 

Desportivas e Recreativas E.P.M, 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 Presidente da Câmara explicou sucintamente a alteração proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva apresentou o seu lamento pela ausência de três elementos do PSD aquando da 

apreciação e votação deste assunto na reunião da Câmara Municipal, salientando que a 

reunião só foi possível dada a presença dos dois elementos da oposição. 

José Luis Azevedo apresentou a seguinte intervenção: "Vem a Câmara Municipal apresentar à 

Assembleia Municipal, o projecto de Estatutos da ‘Empresa Esposende 2000, Actividades 

Desportivas e Recreativas, E.M.’, por força da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto. Refere o artº 42º 

da referida Lei, que, no prazo máximo de um ano a contar da data de publicação, as empresas 

municipais já constituídas deverão adequar os seus estatutos ao disposto na mesma lei. 

Quanto ao escopo prosseguido pelo normativo que regula, agora, em especial, a criação, 

conformação e funcionamento das empresas públicas infra-estaduais, tem de ser procurado 

numa leitura interpretativa do referido diploma legal e na história das empresas públicas em 

Portugal. Comecemos pela última parte. O preâmbulo do Decreto-Lei nº 260/76, de 8 de Abril, 

é claro na adaptação aos tempos do papel das empresas públicas. Pois diz: ‘Na fase de 

transição para o socialismo em que se encontra actualmente a sociedade portuguesa, é da 

máxima importância o papel que cabe às empresas públicas, não só porque estas detêm 

posições de exclusivo ou dominantes nos sectores básicos da economia, mas também porque 

estando imperativamente sujeitas ao planeamento, permitem que, por seu intermédio, o 

Governo disponha de um efectivo controlo sobre a execução das políticas de investimento 

formuladas nos planos económicos nacionais’. E continua o referido preâmbulo: ‘Compete-lhes, 

pois uma função de natureza qualitativamente diferente e com implicações muito mais 

profundas do que as inerentes às actividades de exploração de serviços públicos ou de criação 

de infra-estruturas económicas e sociais que tais empresas tradicionalmente, têm 

desempenhado. Importa, por isso, dotar as empresas públicas de um regime jurídico que lhes 

permita cumprir plenamente aquela função.’ Por conseguinte, é função das empresas públicas 

permitir um efectivo controlo sobre a execução das políticas de investimento formuladas nos 

planos, no nosso caso, municipais. Todos sabemos que, salvaguardadas as devidas 

distâncias, e as controvérsias que se têm gerado sobre o carácter eminentemente publicista de 

tais empresas – a que alguns atribuem o efeito de sorvedouro de dinheiros públicos e, por isso, 

se tem prosseguido na privatização das existentes – só se justificam empresas públicas, sejam 

elas nacionais, regionais ou locais, quando as mesmas prosseguem um objecto que vise, em 

primeiro lugar, o cumprimento das atribuições do município. Aliás, da relação entre fins, objecto 

e atribuições, prevista no nº 2 do artº 1º da Lei nº 58/98, não restam dúvidas. Daí se retira que 



os municípios podem criar – i.e. tem a faculdade de criar – empresas para a exploração de 

actividades que prossigam fins de reconhecido interesse público cujo objecto se contenha no 

âmbito das respectivas atribuições. Portanto, o limite são as atribuições do município no caso 

em apreço, que modelam o objecto da empresa a criar, sendo que os fins prosseguidos têm na 

mira, expressamente, um reconhecido interesse público. Daí, a cautela da lei: quando impõe 

que as propostas de criação – que é a que no caso interessa – sejam acompanhadas dos 

necessários estudos técnicos e económico – financeiros, conforme dispõe o nº 3 do artº 4º da 

Lei nº 59/98. Cumpre-nos assim, face à simples cópia do projecto de estatutos que nos foi 

entregue, perguntar se está previsto, inequivocamente, o escopo de reconhecido interesse 

público previsto na lei, conformado pelas atribuições do município, e se, para a sua aprovação 

pela Assembleia Municipal, estão cumpridos os referidos requisitos legais. No nosso ver, do 

Grupo do PS nesta Assembleia, faltam, em absoluto, a expressão dos fins de reconhecido 

interesse público prosseguido pela empresa Esposende 2000 e não se vislumbra, sequer, que 

o seu objecto se contenha no âmbito das atribuições municipais. Por outro lado, como já é 

hábito da maioria do PSD nos órgãos municipais, faltam os estudos técnicos e económicos – 

financeiros, o que não permite à Assembleia apreciar, como é seu dever, com base em 

elementos objectivos que fundamentem as posições assumidas sobre o projecto apresentado. 

Aliás, do projecto de estatutos e do que consta sobre o funcionamento e resultado da actual 

‘Esposende 2000 – EPM’ é de recear o pior, i.e., que da empresa que agora se pretende 

adaptar ao regime da Lei nº 58/98, se vejam prosseguir mais interesses privados do que 

públicos e que os munícipes venham a ser prejudicados, ainda mais do que já estão, através 

duma injusta, ilegal e disfarçada tributação para suportar os custos da organização e 

funcionamento da ‘Esposende 2000’, ‘agiornada’. É, efectivamente, por falta de elementos 

necessários – e pela ausência de transparência de funcionamento da existente ‘EPM’ - que 

receamos o pior. Por isso não concordamos com os estatutos apresentados e julgamos que os 

artigos segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo quinto, 

décimo nono, vigésimo, vigésimo terceiro, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo nono, 

trigésimo primeiro e trigésimo quarto contêm disposições ilegais e enfermam dos mais diversos 

erros, mesmo sistemáticos e técnico-jurídicos: o artigo segundo dá precedência dos Estatutos 

à lei; o artigo terceiro confunde sucursais ou similares com representações; o artigo quarto não 

tem, qualquer objecto conformado ou contido nas atribuições municipais: de administração de 

bens próprios e sob jurisdição da autarquia; de desenvolvimento; de abastecimento público; de 

salubridade e saneamento básico; de saúde; de educação e ensino; de protecção à infância e 

à terceira idade, de cultura , tempos livres e desporto; de defesa e protecção do meio ambiente 

e da qualidade de vida do respectivo agregado populacional. Ou, pelo menos, não é líquido 

que tal objecto diga respeito aos interesses próprios comuns e específicos da população de 

Esposende, conforme está consagrado na Constituição da República Portuguesa e na lei; O 

artigo quinto confere – ou pelo menos confunde – atribuições à empresa pública, no lugar de 

fins e fala em competências na epígrafe que, tecnicamente, são dos órgãos da empresa e não 

parecem condizer com o texto do corpo do artigo; O artigo sétimo cria um órgão extravagante 



que contraria o disposto nos artigos décimo, décimo primeiro e décimo segundo da lei; o artigo 

nono contraria a alínea h) do artigo décimo sexto da lei e prejudica a transparência que deve 

ser assumida nos estatutos remuneratórios; o artigo décimo dá ao Conselho de Administração 

competências para definir políticas da empresa, confunde superintendência com ‘tutela’, fala de 

‘preços’ e não de tarifas e atribui à Câmara poderes discricionários para exigir pareceres e 

estudos do referido conselho; o artigo décimo primeiro condiciona a actuação do fiscal único; o 

artigo décimo quinto contraria as regras de transparência e limita os poderes do fiscal único, de 

modo que não se coaduna com a lei; o artigo décimo nono não diz donde veio nem onde está o 

capital social de vinte milhões de escudos ou, pelo menos a Assembleia não é informada de 

como lá se chegou; o artigo vigésimo confunde os estatutos com a lei; o artigo vigésimo 

terceiro fala de provisões que não existem, dá poderes ilegais ao Conselho de Administração e, 

tal como já referimos, conclui com o nosso maior receio: que o município, ou seja, todos os 

munícipes, e não a Câmara Municipal como é dito, constituem o garante de eventuais prejuízos 

da ‘Esposende 2000’, mesmo os decorrentes de gestão ruinosa e sem qualquer fim de 

interesse público; o artigo vigésimo quinto confunde, mais uma vez ‘tutela’ com 

superintendência; o artigo vigésimo sexto admite ‘contra legem’ que a ‘Esposende 2000’ pode 

contrair empréstimos sem qualquer autorização; o artigo vigésimo oitavo viola a lei das 

comissões de trabalhadores, não explica de que forma estas participam na gestão e limita, sem 

poderes para tal, o mandato da comissão de trabalhadores a constituir; o artigo trigésimo 

primeiro fala na transferência de bens e equipamentos, sem dizer a que título e refere-se às 

atribuições indevidas da ‘Esposende 2000’ e não do município; o artigo trigésimo quarto atribui 

o poder ilegal à câmara Municipal de resolver dúvidas que se suscitem na interpretação e 

aplicação dos estatutos, o que não se inclui nos poderes de superintendência e pode – tanto 

quanto parece – assumir função jurisdicional, com exclusão dos tribunais. Além de tudo o que 

foi dito, há normas que faltam, como as que se referem ao Conselho Consultivo, e outras que 

violam regras orçamentais de interesse e ordem pública, como a que figura na alínea c) do 

número dois do artigo décimo sexto. Concluímos, assim, que o projecto deve ser retirado da 

ordem do dia, submetido a comissão da Assembleia, constituída para o efeito, a fim de voltar 

com as necessárias propostas e informações correctoras. Se assim não for entendido, só resta 

ao grupo do PS votar contra, pelas razões expostas." Segue-se assinatura, pelo Grupo do 

Partido Socialista. 

Verificaram-se, de seguida intervenções dos membros João Vilarinho, Rui Agonia e Carlos 

Ferreira, relativamente intervenção do membro José Luis Azevedo. 

Verificou-se ainda a intervenção do membro Juvenal Silva, que questionou, nomeadamente, 

sobre a actual situação da Direcção da "Esposende 2000 – EPM" e a qualidade da água, 

sobretudo da piscina das crianças. 

Interveio, ainda, José Luis Azevedo, em defesa da proposta que apresentou. 



Às diversas questões respondeu e prestou esclarecimentos o senhor Presidente da Câmara. 

Submetida à votação a proposta apresentada pelo Grupo do Partido Socialista, de criação de 

comissão para análise do presente assunto, A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR 

MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM DEZASSETE VOTOS CONTRA, OITO A 

FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES, REJEITAR A PROPOSTA DO GRUPO DO PARTIDO 

SOCIALISTA. 

DADO A VOTAÇÃO TER SIDO NOMINAL A REQUERIMENTO DO MEMBRO JOSÉ LUIS 

AZEVEDO, VERIFICOU-SE O VOTO FAVORÁVEL DE JUVENAL SILVA, RUI ANTÓNIO 

FERREIRA DE AGONIA PEREIRA, JOSÉ LUIS CORREIA DE AZEVEDO, , FRANCISCO 

XAVIER MAIO PEREIRA DE SOUSA, EDUARDO MOREIRA DE MELO, JOÃO AUGUSTO 

PINTO VILARINHO RODRIGUES, JOSÉ MARIA EIRAS AZEVEDO COSTA, JOSÉ EDUARDO 

DE SOUSA FELGUEIRAS, E VERIFICOU-SE O VOTO CONTRA DE ANTÓNIO FERNANDES 

RIBEIRO, MANUEL MARIZ NEIVA, JOSÉ MANUEL DO CASAL ALMEIDA, MANUEL 

JOAQUIM MARQUES PERES FILIPE, ALBERTO DE JESUS DA CRUZ PEREIRA, CARLOS 

ALBERTO FERNANDES RIBEIRO PEREIRA, MANUEL CARLOS ALVES MATOS FERREIRA, 

ANTÓNIO DE SOUSA CEPA, JOSÉ DO PAÇO LOPES, VICTOR MANUEL DA SILVA FARIA, 

MANUEL FERNANDO LIMA MEIRA TORRES, JOSÉ ARTUR SARAIVA MARINHO, JOSÉ 

CARVALHO DA MOTA, ABÍLIO CEPA CERQUEIRA, MÁRIO NEIVA LOSA, CARLOS 

ALBERTO GOMES DE FARIA E ANTÓNIO MANUEL FERREIRA VILAÇA. 

De imediato se passou à votação da proposta de alteração aos Estatutos da "Esposende 2000 

– Empresa Pública Municipal, tendo A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBERADO, POR 

MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM DEZANOVE VOTOS A FAVOR, E SETE 

VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA 

"ESPOSENDE 2000 – EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL". 

DADO A VOTAÇÃO TER SIDO NOMINAL A REQUERIMENTO DO MEMBRO JOSÉ LUIS 

AZEVEDO, VERIFICOU-SE O VOTO FAVORÁVEL DE ANTÓNIO FERNANDES RIBEIRO, 

MANUEL MARIZ NEIVA, JOSÉ MANUEL DO CASAL ALMEIDA, MANUEL JOAQUIM 

MARQUES PERES FILIPE, ALBERTO DE JESUS DA CRUZ PEREIRA, CARLOS ALBERTO 

FERNANDES RIBEIRO PEREIRA, MANUEL CARLOS ALVES MATOS FERREIRA, ANTÓNIO 

DE SOUSA CEPA, JOSÉ DO PAÇO LOPES, VICTOR MANUEL DA SILVA FARIA, MANUEL 

FERNANDO LIMA MEIRA TORRES, JOSÉ ARTUR SARAIVA MARINHO, JOSÉ CARVALHO 

DA MOTA, JOSÉ MARIA EIRAS AZEVEDO COSTA, ABÍLIO CEPA CERQUEIRA, MÁRIO 

NEIVA LOSA, CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA E ANTÓNIO MANUEL FERREIRA 

VILAÇA E VERIFICOU-SE O VOTO CONTRA DE JUVENAL SILVA, RUI ANTÓNIO 

FERREIRA DE AGONIA PEREIRA, JOSÉ LUIS CORREIA DE AZEVEDO, FRANCISCO 

XAVIER MAIO PEREIRA DE SOUSA, EDUARDO MOREIRA DE MELO, JOÃO AUGUSTO 

PINTO VILARINHO RODRIGUES E JOSÉ EDUARDO DE SOUSA FELGUEIRAS. 



Ausentou-se da sessão o membro Victor Faria. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que as minutas das decisões da presente reunião, 

fossem aprovadas, para efeitos imediatos, ficando a acta para ser aprovada na próxima sessão 

deste órgão, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta das decisões tomadas na presente 

sessão, que, depois de lidas, foram submetidas à aprovação da Assembleia Municipal, sendo 

aprovadas por UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 

Sendo doze horas e cinquenta minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada 

encerrada a presente sessão. 


