
ACTA Nº 8/99 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 1999: 

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, nesta cidade 

de Esposende e Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, 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, José Agostinho Veloso da 

Silva, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, Óscar Hernâni Gomes Viana, 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, 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 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 Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando João Couto 

e Cepa, em representação desta. 

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

Baltazar de Matos, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, Manuel Ferreira Vieira, Manuel 

Carlos Alves Matos Ferreira e Eduardo Moreira de Melo. 

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

01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

No presente período da ordem de trabalhos, verificaram-se as seguintes intervenções: 



O senhor Presidente da Mesa comunicou que após reunião com os líderes dos partidos 

presentes nesta Assembleia, não se chegou a consenso quanto aos lugares a ocupar pelos 

senhores Vereadores na bancada, sendo agora decidido que os membros da Assembleia 

ocupariam as primeiras quatro filas e os senhores Vereadores a quinta fila, ficando a sexta fila 

destinada ao público. 

Sobre este assunto manifestaram a sua opinião os membros Juvenal Silva, Óscar Viana José 

Luis Azevedo e Agostinho Neiva. 

Pelo Presidente da Mesa foi lida a seguinte carta apresentada pelo senhor Alberto Queiroga 

Figueiredo: "Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Esposende. Caro 

Presidente e amigo: Devido a um maior número de responsabilidades que tenho vindo a 

assumir, vejo-me impossibilitado de conciliar a minha vida profissional com as minhas funções 

autárquicas. Assim, numa atitude que considero ser de respeito para com os munícipes deste 

concelho, acabo de renunciar ao meu mandato como Presidente da Câmara Municipal de 

Esposende. Nesta hora de despedida, não poderia deixar de expressar a V. Ex.cia e a todos os 

membros dessa Assembleia, os meus agradecimentos pela amizade e colaboração que 

sempre recebi, e ao mesmo tempo comunicar-lhe que estarei sempre disponível para colaborar 

no que entender ser importante. Com os meus cumprimentos pessoais. Alberto Queiroga 

Figueiredo." 

De seguida foi apresentado ao Plenário requerimento do membro Eduardo Melo, em que 

solicita suspensão de mandato pelo período de cento e oitenta dias, tendo a Assembleia 

Municipal, deliberado, por unanimidade dos presentes, autorizar a suspensão do mandato pelo 

período de cento e oitenta dias. 

Maranhão Peixoto apresentou a seguinte proposta: "O Grupo Parlamentar nesta Assembleia 

Municipal apresenta o seguinte Voto de Louvor: A recente renúncia de Alberto Figueiredo à 

Presidência da Câmara Municipal, cujas circunstâncias e justificações são de todos 

conhecidas, traduz, sem sombra de dúvida, um acto de coragem e de superior 

responsabilidade, empreendido por um homem, que há mais de uma década tem dado o 

melhor de si, mesmo com prejuízos pessoais, para a valorização e desenvolvimento do nosso 

concelho. Para quem tem dúvidas é muito simples, basta uma comparação ainda que 

superficial, do trabalho realizado e apostas ganhas na última década e reconhecerão a 

actualidade, o dinamismo e as exigências de hoje e o imobilismo e inércia de então. Com este 

cidadão e munícipe do concelho de Esposende comungamos o gosto pela nossa terra, a nela 

nos revermos, a olhar o futuro com ousadia, a dimensionar o amanhã sem constrangimentos 

ou sentimentos pessimistas, a estar de corpo inteiro quando se acredita que é possível 

construir um futuro melhor, a lutar para encontrar soluções satisfatórias e exequíveis para as 

necessidades e adversidades da existência, a legar uma terra mais próspera e acolhedora do 

que a que foi herdada, a partilhar e a projectar ideais de desenvolvimento sustentado, 



humanismo e solidariedade. Pelo trabalho desenvolvida, pelo nobre empenhamento na causa 

pública, pelo constante acreditar no amanhã melhor, pela projecção e aposta no nosso 

concelho, bem haja Alberto Figueiredo!" Segue-se data e assinaturas: 

Sobre esta proposta pronunciaram-se os membros Óscar Viana, tendo este afirmado não 

concordar com o teor da proposta, declarando nada ter contra o senhor Alberto Figueiredo, 

mas sim porque a proposta fere anteriores Presidentes da Câmara Municipal; Juvenal Silva 

manifestou o seu desagrado pelo teor da proposta. 

Submetida a proposta à votação, através de escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por 

maioria absoluta dos presentes, com vinte e quatro votos a favor, cinco votos contra e uma 

abstenção. 

De imediato, usaram da palavra os seguintes membros: 

Juvenal Silva procedeu à apresentação da seguinte declaração: "Cumpre-se agora, metade do 

actual mandato autárquico. É tempo de fazer um balanço! Na campanha eleitoral de há dois 

anos, o P.S., responsavelmente previu e alertou, para o beco sem saída a que esta maioria 

P.S.D. iria chegar. De facto, o abandono do dito ‘homem do leme’, ‘autarca modelo’, não nos 

surpreendeu, mas desrespeitou e traiu os que nele acreditaram e votaram. Esse abandono veio 

pôr em evidência a fragilidade desta maioria que se encontra cada vez mais sem liderança, 

sem estratégia, sem competência, sem humildade, imobilizada na cadeira do poder. Sem 

liderança, porque a Câmara, como se lhe exige, não consegue ser o ‘motor’ do 

desenvolvimento do concelho. Sem estratégia, porque não tendo projecto de desenvolvimento 

limita-se a iniciativas desgarradas. Sem competência, porque não conseguindo ainda concluir 

obras e projectos que vêm do passado, ultrapassando já largamente os prazos, não lançou até 

agora qualquer iniciativa de relevo. Sem humildade, porque embora sendo do conhecimento 

público as suas limitações. Mantêm-se inconscientemente a marginalizar as oposições, com 

prejuízo grave deste concelho, ‘enterrando a cabeça na areia’. Para que este mandato não 

represente quatro anos perdidos no desenvolvimento do concelho de Esposende, os eleitos do 

P.S., colocam-se inteiramente à disposição para suprir as manifestas insuficiências da maioria 

camarária." Seguem-se assinaturas. 

Óscar Viana referiu a insuficiente drenagem de águas pluviais que se verifica na estrada das 

Pedrinhas, da vila de Fão. Questionou sobre a reunião solicitada ao Ministério do Ambiente e 

sobre o embargo declarado pela Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende a 

loteamento no Lugar de Ofir, daquela vila de Fão. 

José Luis Azevedo procedeu à leitura da seguinte declaração: "Desde sempre o PS tem 

erguido como bandeira da sua política, a liberdade, com todos os seus corolários de direito e 

deveres, a solidariedade, em todas as suas vertentes e emergências, e a justiça social, como 



princípio ordenador e meta para a acção dos poderes públicos. Na base, como se intui, está a 

pessoa humana, organizando-se o social para ela e em função dela. Pelo meio está o princípio 

regulador da igualdade – donde emergem os princípios da não discriminação em razão da 

ascendência, do sexo, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas 

ou ideológicas, da instrução, da situação económica ou da condição social – que conduzem a 

pessoa ao lugar do cidadão – e quem diz cidadão diz do munícipe – como indivíduo com a 

mesma dignidade social de todos os demais e submetido ao império da lei: A isto, tem o PSD 

contraposto um liberalismo sem quartel e o mito do mercado regulador – em que o cidadão é 

reconduzido ao papel, essencialmente, de consumidor. Mas, paradoxal e paralelamente a esta 

política, o PSD propende para uma espécie de sovietização da administração pública – e 

estamos a falar do município – onde todo o poder pertence aos ‘sovietes’ organizados sobre a 

bandeira do PSD, pois não vá o diabo tecê-las e o tão propalado mercado que se basta a si 

próprio fugiu do controle dos seus exclusivos beneficiários. Vem tudo isto a propósito do 

seguinte: Fui levado a entender, por palavras proferidas, publicamente, pelo senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Esposende, inclusivamente nesta Assembleia, que o PSD teria 

reconhecido as carências em matéria de rede escolar do nosso município e estava disposto a 

inverter a sua política de desprezo pelo futuro duma enorme fatia da juventude deste município, 

afectado pela concentração dessas carências, sobretudo na sede do município. Isto é, tive 

esperança, de ver inscrito no Plano de Actividades do Município – ou será da Câmara? – as 

duas escolas dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico reconhecidas como necessárias e 

prometidas pelo senhor Presidente da Câmara Municipal – e reafirmadas nas palavras de 

despedida do cargo pelo senhor Alberto Figueiredo, na entrevista concedida à ‘Esposende 

Rádio’. Será, sem dúvida, o primeiro grande contributo do PSD local a uma política activa de 

solidariedade transgeracional. Solidariedade com as gerações que nos sucederão e que, 

certamente, também, nos julgarão pelo mundo que lhes deixarmos. Todas se recordam que, 

quando o senhor Presidente da Câmara anunciou a proposta de revisão da posição do PSD na 

matéria e a intenção de inscrever a construção de duas escolas – uma a norte e uma a sul -, 

rejubilei e expressamente prestei o meu tributo a tal visão nesta Assembleia. E tinha razões 

para tanto! Umas de que posso falar e outras que terão de aguardar melhor ocasião para 

serem trazidas a público. Posso falar do seguinte: No dia 26 de Junho de 1990, nesta 

Assembleia, como se pode comprovar pelos registos existentes, reiterando uma proposta da 

então Associação de Pais do Concelho de Esposende, o Grupo do PS nesta Assembleia 

propôs aos órgãos municipais o seguinte: ‘1. Afectação a curto / médio prazo, da Escola 

Secundária de Esposende ao ensino secundário e técnico-profissional em todas as suas 

componentes, nomeadamente, das vias de ensino e dos ensinos tecnológico, artístico e 

profissional; 2. Construção de uma escola para os segundo e terceiro ciclos do ensino básico, 

com a dignidade e a capacidade suficiente para a população escolar – crescente na sede do 

concelho – onde não faltem as instalações destinadas ao refeitório, às actividades de ocupação 

de tempos livres dos alunos, às actividades extracurriculares para onde aponta o novo modelo 

de Escola Cultural e ao desenvolvimento das componentes vocacionais; 3. Construção de raiz 



de uma escola para o segundo ciclo do ensino básico na freguesia de Belinho; 4. Aquisição de 

terrenos e construção de uma escola para o primeiro ciclo do ensino básico na parte sul da vila 

de Esposende; 5. Arranjo e beneficiação da actual escola do ensino primário (sede número 

um); 6. Apoio efectivo às iniciativas locais e implementação de uma rede coerente destinada à 

educação infantil e à educação infantil e à educação especial.’ Nessa mesma altura 

defendemos que o resumo já estava desactualizado e incompleto. Que, com alguma atenção, 

descobrir-se-iam, com certeza mais lacunas, que pecariam, certamente por defeito e nunca por 

excesso. Acrescentou-se que não seria descabido pensar em escolas artísticas e profissionais 

com dignidade e autonomia. E porque não, dizíamos, no ensino superior? E perguntávamos: 

não é Esposende a única ‘interface’ entre a terra e o mar do distrito de Braga, onde se situe um 

polo universitário e dinâmico em áreas como as das ciências da terra? Não tem Esposende 

potencialidades turísticas e vocação marítima? Não é Esposende uma terra de futuro, se os 

negócios comezinhos a ganância do lucro fácil e da especulação desmedida não o alienarem 

irremediavelmente? O que sucedeu a tais propostas? A maioria do PSD nos órgãos municipais 

ignorou-as e os seus dirigentes máximos optaram por vilipendiar os proponentes, como se de 

malucos de tratasse. A maioria do PSD e os seus dirigentes preferiram apoiar-se nas ‘pitonisas’ 

que vieram incensar o já adivinhado poder autárquico nascente do PSD, nas conferências 

organizadas pelo Forum Esposendense em 1998, subordinadas ao tema ‘Esposende no 

dealbar do ano 2000’. Diziam tais áugures que Esposende quanto a rede escolar estava bem 

dotado e que não precisava de mais nada até ao próximo milénio. Que, hoje, está à distância 

de dois dias. A maioria do PSD desprezou a realidade e optou por não ter política activa, 

municipal nesta matéria: Seguiu o caminho mais fácil. Abandonou uma estratégia concelhia e 

seguiu, embevecida, os olhares para o umbigo de alguns dirigentes locais. Hoje o que temos 

em consequência de tal política? Uma escola periférica a sul, incapaz de abrir outros sectores 

do município e incapaz, certamente, de responder cabalmente aos justos anseios da própria 

população da terra onde está construída; Uma escola periférica – talvez não seja exagerado 

dizer ultraperiférica – a norte, que está despovoada; Uma escola dos segundo e terceiro ciclos 

e ensino básico na sede do município com quase o dobro da população escolar para que foi 

concebida; Uma escola do primeiro ciclo do ensino básico abandonada e em ruínas, estando a 

sua população a ocupar um espaço impróprio, insalubre e inadequado a todos os títulos àquela 

população jovem; E uma escola secundária superlotada com o terceiro ciclo, que não tem 

condições para proporcionar um ensino de qualidade face à superlotação. Faltam, neste 

momento, trinta e seis salas de aulas para a população escolar dos primeiro, segundo e 

terceiro ciclos do ensino básico das freguesias de Belinho, mar, Marinhas, Vila Chã, Curvos, 

Palmeira, Esposende, Gandra, Gemeses e Fão, que a maioria do PSD, ao arrepio das 

promessas do senhor Presidente da Câmara Municipal, pretende ignorar. É tempo de parar 

para pensar, de pôr fim à retórica. É tempo de mudar o sentido que tem sido dado pelo PSD ao 

desenvolvimento do município de Esposende. É tempo de pensar e agir para as gerações que 

nos seguirão. É tempo de investir no futuro, na inteligência, no homem: na solidariedade 

transgeracional activa." Segue-se assinatura. 



Continuando o uso da palavra, o mesmo membro procedeu à leitura da seguinte declaração: 

"No dia 29 de Abril de 1993, pelo senhor Presidente da Câmara e por esta, foi presente a esta 

Assembleia uma proposta de alteração do plano de pormenor da zona norte de Esposende, 

com base num pedido de aumento da cércea e da área de implantação das construções 

aprovadas à Vianazende e a Augusto Meireis e Cruz Novo, Lda, para alguns lotes aprovados 

para o topo norte do loteamento do ‘Pinhal dos Belgas’ e topo sul do ‘Clube de Férias Atlântico’ 

com as seguintes contrapartidas: - construção de infraestruturas (rede de drenagem de águas 

residuais e pluviais, rede de abastecimento de água, pavimentação das ruas em cubo e 

passeios em calcário e basalto, incluido lancil de granito de 0,20 e caldeiras), com um custo 

estimado em cinquenta e seis mil contos; - Isto incluía todas as ruas e passeios do ‘Pinhal dos 

Belgas’ e da Sozende, como se pode ver da planta apresentada a esta Assembleia, que, 

agora, exibo. A proposta foi aprovada nesta Assembleia. Ora, como aquelas e outras 

construções pretendidas no seu seguimento, já foram executadas e as contrapartidas estão por 

realizar, urge perguntar: Onde estão as contrapartidas ou os cinquenta e seis milhões de 

escudos (...) do valor das mesmas?" Segue-se data e assinatura. 

O senhor Presidente da Câmara apresentou explicações sobre a primeira declaração. 

Agostinho Neiva declarou que confirma as afirmações feitas pelo membro José Luis Azevedo, 

relativamente à segunda declaração. Mais se referiu à declaração apresentada pelo membro 

Juvenal Silva e teceu vários comentários à actual situação política do concelho. A esta 

intervenção respondeu Juvenal Silva. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que seja admitido à discussão e votação o assunto 

respeitante à designação de representante desta Assembleia Municipal no Conselho Geral da 

Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, sendo aprovada a sua admissão e 

inclusão na ordem de trabalhos, por unanimidade dos presentes. 

02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

Foi presente a informação escrita do senhor Presidente da Câmara, que procedeu à sua 

exposição de uma forma mais detalhada e apresentou alguns esclarecimentos sobre o II 

Quadro Comunitário de Apoio. 

Usaram da palavra e colocaram questões os seguintes membros: 

José Luis Azevedo teceu algumas considerações sobre as informações prestadas pelo senhor 

Presidente da Câmara. Comentou o I Simpósio da Pedra e sugeriu que se conjugassem 

esforços para a criação de uma escola profissional de artesãos da pedra. Questionou sobre o 

abastecimento de água pela empresa "Águas do Cávado". 



Óscar Viana questionou sobre qual o preço por metro cúbico da água fornecida pela "Águas do 

Cávado". 

Juvenal Silva questionou sobre se está garantido o caudal ecológico do estuário do Rio Cávado 

para quando entrar em funcionamento pleno o fornecimento de água captada naquele rio pela 

referida empresa. 

A todas as questões respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

03 - 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: 

03.01 – PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 2000 – 

PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia quinze do corrente, a proposta de Plano de Actividades da Câmara 

Municipal, para o próximo ano, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia 

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

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva declarou que as observações a colocar sobre este assunto serão apresentadas 

em declaração de voto. 

José Luis Azevedo questionou sobre a estrutura do documento e sobre Protecção Civil, 

nomeadamente a operacionalidade de meios. Relativamente a esta questão usou da palavra e 

respondeu o senhor Vereador do Pelouro da Protecção Civil, Dr. Jorge Cardoso, depois de 

devidamente autorizado. 

Carlos Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Palmeira de Faro, questionou sobre a 

designação atribuída à Zona Industrial de Esposende. 

Óscar Viana criticou a apresentação dos documentos em apreço, e questionou alguns 

assuntos constantes do mesmo. Nomeadamente ETAR do Ramalhão e complexo desportivo. 

João Vilarinho referiu-se ao Desenvolvimento Económico, nomeadamente a intenção de apoio 

ao pequeno comércio. Mais se referiu ao estacionamento e às águas residuais. 



José Agostinho Silva apresentou, em nome dos membros do grupo do PSD a sua 

congratulação pelo rigor e empenho manifestados na presente proposta de Plano de 

Actividades. Teceu várias considerações sobre alguns pontos da declaração de voto 

apresentada pelo senhor Vereador Dr. Tito Evangelista, questionando o grupo do Partido 

Socialista sobre este assunto. 

Juvenal Silva respondeu à questão colocada e solicitou que o referido Vereador, aqui presente, 

proceda à leitura da respectiva declaração de voto. 

Pelo Presidente da Mesa foi o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista autorizado a usar da 

palavra, tendo este, então, apresentado os devidos esclarecimentos. 

Juvenal Silva declarou concordar com a ideia apresentada pelo senhor Vereador na sua 

declaração de voto. 

José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, apresentou várias 

considerações sobre a proposta de Plano de Actividades. 

José Artur, Presidente da Junta de Freguesia de Fão, comentou a proposta de Plano e sobre a 

intenção de construção de parque desportivo na vila de Fão. 

José Luis Azevedo questionou sobre se é intenção do PSD criar condições de melhoramento 

do parque escolar e de acesso ao ensino. 

Manuel Fernando, Presidente da Junta de Freguesia de Belinho, apresentou o seu repúdio 

sobre algumas afirmações constantes da declaração de voto do senhor Vereador Franklin 

Torres, nomeadamente no seu ponto número três. 

António Carlos, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã, questionou sobre a verba 

prevista para as zonas industriais e sobre a intenção de desclassificação da E.N. 305. 

Óscar Viana apresentou alguns comentários às afirmações do membro Manuel Fernando e que 

as referidas afirmações são da responsabilidade do próprio Vereador, elemento eleito como 

independente na lista do Partido Popular. 

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

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E CINCO VOTOS A FAVOR E CINCO VOTOS CONTRA, APROVAR, NA 

GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, A PROPOSTA DE PLANO 

DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DOIS MIL, BEM COMO, 



EXPRESSAMENTE, APROVAR AS AUTORIZAÇÕES NA MESMA PROPOSTA 

SOLICITADAS. 

JOSÉ EDUARDO FELGUEIRAS, PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

ESPOSENDE, APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "É porventura uma 

das situações mais delicadas, não direi a mais difícil, mas provavelmente a mais conflituosa, 

esta em que me encontro neste momento, perante tão distinta assembleia, ora incluido na 

representação de membro da bancada do meu partido – o P.S. – ora como legítimo 

representante da Junta da Freguesia de Esposende. E isto resulta, quanto a mim, numa 

vicissitude da lei que por certo violenta algumas consciências cívicas mais sensíveis e que não 

se enquadram muito bem no duplo papel de membro da Assembleia por inerência, sendo ao 

mesmo tempo membro de um partido político, e ainda por cima da oposição. A lealdade 

partidária, o sentido crítico das suas opções, o espírito de grupo, põem-se e parecem sobrepor-

se muitas vezes ao raciocínio frio do papel institucional representativo de um Presidente de 

Junta quando confrontado com os valores e princípios que defende, e aqueles valores bem 

concretos, de índole pragmática que constam do seu plano de acção, cuja realização 

secundariza as opções ideológicas e muitas vezes estratégias políticas previamente definidas. 

Não fora o alto sentido de respeito pela dignidade do cargo sempre demonstrado pelo meu 

grupo aqui presente, ver-me-ia subjugado pela disciplina partidária, conquanto também eu não 

estou de acordo., tal como eles na generalidade deste plano e orçamento. Mas, como disse, 

outros interesses e valores se alevantam, que transcendem a fronteira do seguidismo político e 

aos quais o meu grupo é sensível. Senhor Presidente, não estou de acordo com a visão 

camarária quanto ao problema da educação na minha freguesia... Há pelo menos a falta 

gritante de uma escola do ensino básico e do pré-primário estatal. Não há uma linha que deixe 

escapar a mais leve preocupação pela poluição do rio. É público o que se passa na classe 

piscatória: tudo se conjuga para a sua extinção paulatina e dolorosa. A pomposa Águas do 

Cávado’ será por ironia do destino a sua sepultura e nem uma leve preocupação, quase que a 

revelar a nossa secular resignação e impotência, perante aquilo que nos é imposto por vizinhos 

poderosos. É sabido que um dos grandes problemas do milénio que ora entra é a questão da 

água. Qual a nossa posição? A de esgoto, de pantanal, com as margens salinizadas e incultas. 

Iremos voltar aos primórdios? E o brilhantismo de toda esta operação, está devidamente 

espelhado no plano dos SMAS que prefigura já um brutal aumento das tarifas de água que por 

simpatia fará saltar todas as taxas e quejandos que lhes são apensos. E a contribuição 

autárquica? Ainda parece crer fazer-se que ela é o mínimo dos máximos! Arrecadar receitas e 

afectá-las ao investimento, só em teoria, há um nó górdio bem apertado. Senhor Presidente, 

será tudo isto o reflexo de uma herança pesada que já se começara a desenhar desde há uns 

dois anos atrás? Onde e quando iremos parar? Senhor Presidente, caríssimos deputados, 

Presidente da Junta ou não, entendam-me como quizerem, esta é a minha posição. Mas ela, 

mesmo eivada de críticas objectivas, não pode ser insensível àquilo que com a Ex-ma Câmara 

o Presidente da Junta da freguesia de Esposende tem vindo a discutir e a negociar sempre 



com a lealdade e a franqueza que sempre põe, no respeito institucional e pessoal que se 

impõe bilateralmente. Não pode pois a Junta da freguesia de Esposende, aqui representada 

pelo seu Presidente, ser insensível à inclusão das suas propostas, que serão as suas apostas 

para a resolução de algumas lacunas que considera prioritárias sejam resolvidas. Mesmo não 

estando algumas orçamentadas, entendo que se deu um grande passo em frente. Fomos 

ouvidos, propusemos, aceitamos ou recusamos, chegamos a consensos. Cabe agora à Ex.ma 

Câmara dar-lhe execução, o que vivamente esperamos. Na sequência do nosso primeiro voto 

de há dois anos em que votamos contra por nem sequer termos sido ouvidos nem achados; do 

nosso voto do ano passado no sentido da abstenção, já que houve mudança de agulha por 

parte da Câmara e quizemos exprimir o benefício da dúvida, impõe-se que desta vez, sem 

qualquer tipo de complexos, coerentes como sempre o procuramos ser, e na defesa dos 

interesses do povo desta freguesia, cumpramos o que dissemos, votando a favor o Plano e 

Orçamento para o ano 2000." Segue-se data e assinatura. 

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra, 

porque o Plano denota falta de estratégia, é desequilibrado e com opções de duvidosa 

utilidade. A sua dotação global é insuficiente, uma vez que grande parte dos recursos são 

canalizados para pagamento de despesas correntes. 1 – A dotação da Educação – cento e 

noventa e três mil contos -, é insuficiente dadas as carências do município. Por exemplo: 

continua a não ser efectuada a cobertura integral do concelho com cantinas escolares no 

primeiro ciclo do ensino básico. Não se encontra prevista qualquer verba destinada à aquisição 

de um terreno para a construção de uma escola básica para o segundo e terceiro ciclo do 

ensino básico na zona norte do concelho. Não se encontra prevista qualquer verba para a 

recuperação da Escola Primária de Esposende, transformada em ‘ruínas municipais’. 2 – A 

dotação para a Cultura, Desporto e Tempos Livres – duzentos e oitenta e seis mil e duzentos 

contos – assenta em princípios essencialmente retóricos. É pouco transparente porque ao 

transferir projectos e actividades para a ‘Esposende 2000’ retira-as do Plano 

desorçamentando-as. É capciosa porquanto as principais rubricas ‘em título’ não têm qualquer 

verba prevista; Por exemplo – Complexo Desportivo de Esposende (nem projecto tem); 

Complexo Desportivo de Fão (nem projecto tem), Complexo Desportivo de Marinhas (nem 

projecto tem); Casa da Cultura de Fão, primeira fase (tem projecto aprovado, aparece em plano 

pelo terceiro ano consecutivo, mas não tem prevista qualquer verba).3 – A dotação para a 

Acção Social – vinte e cinco mil e trezentos contos -, é vaga e pobre, dado que estamos no 

concelho mais pobre do litoral entre Caminha e Ovar, razão pela qual este município está a 

beneficiar de um projecto de luta contra a pobreza subsidiado pelo governo. 4 – A dotação para 

a saúde – quinhentos contos – é triste, se não ridícula. Sofre de ‘doença crónica’ debilitante 

própria de um concelho de terceiro mundo. Por exemplo: Não há verba prevista para a 

construção de acessos ao Centro de Saúde de Forjães? Não há verba prevista para a 

aquisição de terreno para o Centro de Saúde de Fão. E para as restantes áreas da saúde não 

há qualquer dotação. 5 – A dotação para a Habitação, Urbanização e Urbanismo – duzentos e 



setenta e quatro mil cento e sessenta e um contos – não é sério. Apresenta importantes 

rubricas ‘em título’ sem qualquer dotação como por exemplo: aquisição de terrenos de 

habitação social, infraestruturas urbanísticas, Largo de S. Roque em Forjães. 6 – A dotação 

para o saneamento e Salubridade – seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos contos -, 

não passa de uma mera manipulação de números, e repetição de obras atrasadas que há 

muito já deveriam estar concluídas. Por exemplo: quatrocentos e setenta e setenta e três mil e 

oitocentos contos são mera operação contabilística de recebimento de igual valor de fundos 

comunitários e transferência dos mesmos para os SMAS, em cujo Plano são novamente 

cabimentados, ou seja, a mesma verba aparece repetida nos dois planos dando a ideia aos 

menos avisados que o valor do investimento é o dobro do real. 7 – A dotação para a Protecção 

Civil – nove mil e trezentos contos -, é redutor quanto às instituições a apoiar e é confuso 

quanto aos objectivos. Por exemplo: vão comprar uma ambulância para a Cruz Vermelha com 

os cabimentados oitocentos contos? 8 – A dotação para o Desenvolvimento Económico e 

Abastecimento Público – duzentos e setenta e sete mil e trezentos contos -, constitui mais uma 

manipulação de números à semelhança do referido quanto ao saneamento, e uma 

manifestação da incapacidade da maioria para promover o desenvolvimento do concelho. Por 

exemplo: cento e sessenta mil contos, são outra mera operação contabilística de recebimento 

de igual valor de fundos comunitários e transferência dos mesmos para os SMAS. Quanto à 

rubrica ‘em título 080501’ projectos de zonas industriais não tem verba cabimentada. Quanto à 

rubrica 080502 Infraestruturas Zona Industrial, trata-se do arrastar ao longo de anos de uma 

obra essencial para o desenvolvimento do concelho, e que a Câmara apesar do apoio do 

governo no montante de duzentos mil contos incompreensivelmente não consegue terminar. 

Quanto à rubrica 08 Turismo, para quando a construção dos parques de campismo previstos 

no Plano estratégico de desenvolvimento do concelho, incluído no P.D.M.? 9 – A dotação para 

as comunicações e transportes – cento e sessenta e cinco mil contos – é enganosa criando 

rubricas sem qualquer dotação, e agregando outras, para fazer crer, que se fará o que já foi 

prometido e ainda não foi feito. Por exemplo: ‘Variante sul de Apúlia’ não tem qualquer verba 

prevista; ‘Variante de Fão’ não tem qualquer verba prevista. As rubricas 090104 e 010905 

‘Requalificação e ampliação da rede viária municipal’ e ‘pavimentação e reparação de vais 

municipais’, agregam os trabalhos mais solicitados pelas Juntas de Freguesia. Contudo, uma 

simples soma dos orçamentos dessas obras permite concluir que muitas delas não são para 

executar, pois a dotação das mesmas é manifestamente insuficiente. 10 – A dotação para a 

Defesa do Meio Ambiente – cento e setenta e nove mil contos -, não é séria, é insuficiente e 

hipócrita. Por exemplo: a rubrica ‘Marginal de Fão’ não tem verba cabimentada; preocupa-se 

em requalificar o parque de estacionamento da praia de Ofir em Fão, mas consente a 

destruição do pinhal e da restinga acedendo aos ‘ímpetos’ vorazes dos especuladores 

imobiliários, aprovando construções nas áreas mais sensíveis; manifesta intenções quanto ao 

Cávado no que diz respeito à barra e às docas, mas não combate as tinturarias clandestinas 

perfeitamente identificadas, nem garante o caudal ecológico para o rio após o funcionamento 

da empresa ‘Águas do Cávado’. 11 – A dotação para o Património Autárquico – duzentos e 



vinte mil e quinhentos contos -, combinada com o valor orçamentado para despesas correntes 

é bem demonstrativo da vocação desta Câmara para gastar em uso próprio aquilo que devia 

investir em proveito de todos. Por exemplo: uma quarta parta da dotação do programa é gasta 

em mobiliário e instalação de serviços e equipamentos para prover a pesada máquina 

camarária que esta maioria não se cansa de fazer crescer. Votamos contra por todo o 

expendido e pelas razões que, embora não menos importantes, por uma necessidade de 

síntese deixaremos para outra oportunidade coimo por exemplo: a situação de grave crise 

económico-financeira da empresa municipal ‘Esposende 2000’ com crescentes prejuízos; a 

anunciada criação de equipamentos com custos de funcionamento muito além das 

possibilidade dos destinatários que se tornarão noutros ‘elefantes brancos’; a eternização das 

obras de saneamento ao norte do concelho; omissão completa no plano de qualquer iniciativa 

do prometido ensino superior; etc., etc." Seguem-se assinaturas. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposta a suspensão dos trabalhos, que foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. 

Sendo treze horas e dez minutos foram os trabalhos interrompidos. 

Pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos, reiniciaram-se os trabalhos, verificando-se a 

continuação da existência de quorum. Constatou-se a ausência dos membros que faltaram no 

período da manhã e ainda de José Eduardo de Sousa Felgueiras, Sílvio de Azevedo Abreu, 

Jorge Humberto Sousa e Silva, Mário Neiva Losa e Carlos Alberto Gomes Faria. 

03.02 – ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 2000 – PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia quinze do corrente, a proposta de Orçamento da Câmara Municipal, 

para o próximo ano, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à 

minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

José Luis Azevedo comentou que os presentes documentos não reflectem a posição da 

Câmara perante as empresas públicas e privada em que é accionista ou parte interessada. 

À questão colocada respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM DEZASSETE VOTOS A FAVOR E CINCO VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA 

DE ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O ANO DOIS MIL. 



JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra, 

pelas razões já referidas na declaração de voto do Plano para o ano de mil novecentos e 

noventa e nove, porque padece dos mesmo vícios. Contudo, alertamos a Câmara Municipal 

que de mil novecentos e noventa e cinco para dois mil as despesas correntes cresceram 

setenta e cinco por cento, e entre mil novecentos e noventa e sete e dois mil cresceram 

sessenta por cento. Estamos pois, perante uma Câmara perdulária! Se tivesse mais respeito 

pelo dinheiro dos munícipes podia reduzir as taxas municipais com benefício de todos, ou os 

recursos disponíveis para o investimento seriam bem superiores, quiçá, até as duas coisas." 

Seguem-se assinaturas. 

03.03 – PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO – PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia quinze do corrente, a proposta de Plano de Actividades e Orçamento 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o próximo ano, cujo teor aqui se dá 

como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente sessão, da qual 

faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

João Vilarinho questionou sobre a legalidade da cobrança da tarifa de saneamento a 

consumidores de água da rede de abastecimento público e mais questionou se a empresa 

‘Águas do Cávado’ pretende construir reservatórios de água neste concelho. 

Às questões levantadas respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM DEZANOVE VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES, 

APROVAR O PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, PARA O ANO DOIS MIL. 

JOSÉ AGOSTINHO SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O grupo 

parlamentar do PSD presente nesta Assembleia Municipal apresenta a seguinte declaração de 

voto: "Votamos a favor os documentos apresentados – Plano de Actividades e Orçamento da 

Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Esposende para o ano dois mil, pelo 

realismo e rigor apresentados que traduzem, bem como a continuação do desenvolvimento 

sustentado e valorização do nosso concelho que potenciam para o ano em apreço." Seguem-

se assinaturas. 



JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra, 

pelas razões já referidas na declaração de voto do orçamento para o ano de mil novecentos e 

noventa e nove, porque padece dos mesmos vícios. As obras de redes de água e saneamento 

estão por concluir, tornando-se caricato o que se passa com a E.T.A.R. de Marinhas, pronta há 

um ano sem funcionar por falta de rede; a obra de Mar cuja realização não ultrapassa 

cinquenta por cento do previsto, a obra de Belinho está por concluir, assim como a E.T.A.R. de 

Guilheta – Antas; a Estação de lamas concluída há mais de um ano não se encontra a 

funcionar, etc. Contudo, alertamos para as despesas correntes que crescem 

preocupantemente, o que irá provocar um aumento nas tarifas da água e saneamento, 

onerando os consumidores." Seguem-se assinaturas. 

03.04 – REGULAMENTO INTERNO E QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia quinze do corrente, a proposta de Regulamento Interno e Quadro de 

Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, cujo teor aqui se dá como 

transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte 

integrante: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Óscar Viana apresentou alguns comentários à proposta, que, conforme referiu, carece de 

algumas correcções. 

José Luis Azevedo apresentou vários comentários à proposta e solicitou explicação para a 

justificação da proposta. 

João Vilarinho colocou várias questões sobre a proposta. 

Às questões colocadas, respondeu e prestou explicações, o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

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

ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, A PROPOSTA DE REGULAMENTO 

INTERNO E QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO. 

03.05 – CONTRIBUIÇÃO PREDIAL AUTÁRQUICA URBANA – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE 

VALOR PARA O ANO DE 1999: 



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

realizada no passado dia quinze do corrente, proposta do seguinte teor: "Considerando que a 

Assembleia Municipal tem vindo a fixar durante vários anos, a taxa máxima para a Contribuição 

Predial Autárquica Urbana; Considerando que os fundamentos para a fixação da taxa máxima 

se mantêm, nomeadamente o valor tributável dos prédios; PROPONHO que, para os efeitos do 

número um do artigo décimo sétimo do Código da Contribuição Autárquica para os prédios 

urbanos para o ano de 1999, seja fixada em 1,3% (um vírgula três por cento)." Segue-se data e 

assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Óscar Viana apresentou vários comentários à proposta. 

José Luis Azevedo também apresentou comentários à proposta e manifestou o seu desagrado 

pelo agravamento da taxa. 

José Agostinho Silva também comentou a proposta. 

Entretanto, ausentou-se da sessão o membro João Vilarinho, depois de devidamente 

autorizado. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE VOTOS A FAVOR E QUATRO VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA E 

FIXAR A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PREDIAL AUTÁRQUICA URBANA PARA O ANO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE EM UM VÍRGULA TRÊS POR CENTO. 

03.06 - ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE – ABONO DE SUPLEMENTO PARA 

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia quinze do corrente, a seguinte informação do Director do 

Departamento de Administração Geral: "Pela presente, relacionado com o assunto em título, 

cumpre-me informar V. Ex.cia do seguinte: 1 – As carreiras do pessoal dirigente da 

Administração Pública eram reguladas pelo D.L. nº 323/89, de 26 de Setembro, cuja aplicação 

à Administração Local foi efectuada pelo D.L. 198/91, de 29 de Maio; 2 – Em 22 de Junho do 

corrente ano foi publicada a Lei nº 49/99, a qual veio estabelecer o Estatuto do Pessoal 

Dirigente da Administração Pública, diploma que referia, no nº 3 do seu artº 1º, que seria o 

mesmo aplicado à administração local mediante decreto-lei; 3 – Posteriormente, em 3 de 

Agosto do corrente ano, foi publicado o Despacho conjunto nº 625/99, da Presidência do 

Conselho de Ministros e do Ministério das Finanças, o qual veio fixar o montante a atribuir aos 



dirigentes a título de despesas de representação, no seguimento do disposto no nº 2 do artº 34º 

da lei nº 49/99 já referida; 4 – Grande parte das Câmaras deste país começaram também a 

abonar aos seus dirigentes o referido suplemento mensal, contudo, e em nosso entender bem, 

não foi essa a prática desta Câmara, já que o referido diploma não era directamente aplicável à 

administração local; 5 – Em 24 do corrente mês foi publicado o D.L. nº 514/99, o qual veio 

proceder à aplicação da Lei nº 49/99 à administração local, e, no referido decreto, no seu artº 

14º, nº 4, dispõe-se que compete à Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara 

Municipal, conceder o referido abono do suplemento em apreço ao pessoal dirigente das 

câmaras municipais e dos serviços municipalizados; 6 – Nestes termos deixo à consideração 

de V. Ex.cia a apresentação da referida proposta à Câmara Municipal, por forma a que seja 

possibilitada a igualdade de direitos e regalias entre o pessoal dirigente da administração 

central e da administração local, dando assim cumprimento ao princípio da equidade interna 

previsto no artº 14º do D.L. nº 184/89, de 2 de Junho." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificou-se a intervenção do membro José Luis Azevedo, que solicitou esclarecimentos sobre 

os valores em causa e os quais foram devidamente prestados. 

Ausentou-se definitivamente da sessão, o membro José Agostinho Silva, depois de 

devidamente autorizado. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

AUTORIZAR O ABONO DO SUPLEMENTO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AO 

PESSOAL DIRIGENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUA E SANEAMENTO. 

03.07 – CONSELHO GERAL DO HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, DE BARCELOS – 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE: 

Foi presente um ofício do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa 

Maria Maior de Barcelos, do seguinte teor: "Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-

Regulamentar nº 3/88, de 22 de Janeiro, entendeu o Conselho de Administração do Hospital de 

Santa Maria Maior de Barcelos promover as acções adequadas à reformulação do Conselho 

Geral desta Instituição. Caracterizado legalmente como um órgão de participação e consulta na 

gestão do hospital, a sua constituição revela-se indispensável a abertura deste serviço à 

comunidade, potenciando, assim, a criação das condições susceptíveis de transformar este 

hospital numa unidade de saúde decisivamente colocada no caminho da melhoria da prestação 

de cuidados aos seus utentes. Com o processo eleitoral destinado à escolha dos membros 

deste órgão, representantes dos grupos profissionais do hospital a decorrer, vimos agora 

solicitar a V. Ex.cia a melhor diligência no sentido de proceder à designação do representante 



da digna Assembleia Municipal de Esposende no Conselho Geral do Hospital de Santa Maria 

Maior de Barcelos." Segue-se data e assinatura: 

O senhor Presidente da Mesa procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Pelo grupo do Partido Social Democrata foi proposto o Primeiro Secretário da Mesa, Manuel 

Mariz Neiva e pelo grupo do Partido Socialista foi proposto o membro José Luis azevedo, 

sendo designadas por Proposta A e Proposta B, respectivamente. 

Corrido escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado: proposta A – dezasseis votos; 

Proposta B – seis votos; Abstenções – uma. 

FACE A ESTE RESULTADO, É DESIGNADO MANUEL MARIZ NEIVA COMO 

REPRESENTANTE DESTA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O CONSELHO GERAL DO 

HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR DE BARCELOS. 

03.08 – POSTURA DE TRÂNSITO DE ANTAS – PROPOSTA: 

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

realizada no passado dia vinte e cinco de Novembro, proposta de Postura de Trânsito para a 

freguesia de Antas, deste concelho, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada 

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

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva questionou se a Junta de Freguesia de Antas tomou conhecimento e concorda 

com a presente proposta de Postura de Trânsito, tendo respondido afirmativamente o 

respectivo Presidente da Junta de Freguesia. 

Ausentou-se da sessão o membro Gualdino Silva. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, A 

PROPOSTA DE POSTURA DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE ANTAS, DESTE CONCELHO. 

03.09 – MANUEL ALMEIDA DA CRUZ, DE ANTAS – RECONHECIMENTO DE 

EMPREENDIMENTO COMO DE INTERESSE LOCAL: 



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

realizada no passado dia quinze do corrente, proposta de reconhecimento de interesse local 

para as obras de ampliação ao estabelecimento de restaurante, sito no Lugar da Reguenga, 

freguesia de Antas, deste concelho: 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à apresentação da proposta. 

Não se verificou qualquer intervenção. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA E CONSIDERAR O EMPREENDIMENTO COMO DE INTERESSE 

LOCAL. 

03.10 – ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL DE ESPOSENDE – INDICAÇÃO 

DE REPRESENTANTE: 

Foi presente um ofício do Director da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, do 

seguinte teor: "Em conformidade com o estipulado no nº 2 da alínea g) do artigo 9º do Decreto-

Lei nº 357/87, que cria a Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, solicitamos a V. 

Ex.cia a indicação de um representante da instituição da qual é responsável, de forma a dar 

cumprimento ao estipulado legalmente. Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Mesa procedeu à apresentação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

O Grupo do PSD apresentou a seguinte proposta: "O Grupo do PSD nesta Assembleia propõe, 

como representante da Assembleia Municipal de Esposende no Conselho Geral da APPLE o 

senhor Dr. António Maranhão Peixoto." Segue-se data e assinatura: 

José Luis Azevedo apresentou a seguinte proposta: "Propomos a criação da Comissão 

Ecológica desta Assembleia, com a seguinte composição: três membros indicados pelo Partido 

Social Democrata; um membro indicado pelo Partido Socialista; e um membro indicado pelo 

Partido Popular." Seguem-se assinaturas. 

De imediato Agostinho Neiva pediu suspensão dos trabalhos pelo período de cinco minutos, 

que foi aceite por unanimidade dos presentes. 

Retomados os trabalhos, Agostinho Neiva declarou que o grupo do Partido Social Democrata 

aceita a proposta do grupo do Partido Socialista, devendo ser a Comissão, depois de 

constituída a indicar o seu representante. 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DO GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA E CRIAR A COMISSÃO 

ECOLÓGICA, DEVENDO CADA GRUPO PARTIDÁRIO PROCEDER À INDICAÇÃO DO SEU 

REPRESENTANTE. 

MAIS DELIBEROU QUE SEJA A COMISSÃO AGORA CRIADA A INDICAR À ÁREA DE 

PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL DE ESPOSENDE, O SEU REPRESENTANTE PARA 

O CONSELHO GERAL DAQUELA ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA. 

04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 

senhor Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público, tendo-se 

inscrito os senhores Fernando Américo Losa Magalhães, residente na freguesia de Marinhas, 

desta cidade; Ramiro Viana, residente em Fão; Justino Mouquinho da Costa, residente em 

Fonte Boa e Belmiro Viana, residente em Fão, que usaram da palavra nos termos do 

Regimento. 

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 dezassete horas e trinta minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada 

encerrada a presente sessão. 


