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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010: _______________________________________ 
 
---Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, nesta cidade de Esposende e no 
Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de 
Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a presidência de António Fernando 
Couto dos Santos, na qualidade de Presidente da Mesa da mesma. ----------------------------------- 
 
---A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
respectivamente, Manuel Fernando Torres Arezes e Bibiana Secundina Dias Oliveira. ----------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: ----------- 
Manuel Albino Penteado Neiva, 
Manuel Enes de Abreu, 
Berta Filipa Gonçalves Viana, 
António Maranhão Peixoto, 
Ana Margarida Ferreira Morgado, 
Ana Mafalda Oliveira Carreira Mendanha e Silva, 
Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, 
Luís António Albuquerque Nunes de Sá e Melo, 
Georgete Maria Loureiro Viana da Cruz, 
Miguel de Almeida Moreira, 
Zélia Susete Rosas Fernandes, 
José Salvador Pereira Torres Ribeiro, 
Manuel Fernando Morgado Carvoeiro, 
Gorete Maria Coutinho da Costa Silva, 
António Manuel Meira da Cruz Queirós 
Maria Isabel Fernandes Dias, 
Armando Luís Lopes Martins, 
António Viana da Cruz, 
Manuel Barros Lopes,  
Manuel Fernando Lima Meira Torres,  
Mário Ferreira Fernandes,  
José Eduardo de Sousa Felgueiras,  
António Vendeiro Catarino,  
José Henrique Laranjeira Brito,  
António Martins Neves,  
José Augusto Azevedo Sousa,  
António Manuel Amorim dos Santos,  
Aurélio Mariz Neiva,  
Jorge Manuel Neto Filipe,  
Joaquim Carvalho Rosmaninho e  
António Carlos Vieira da Silva. 
 
---Sendo vinte e uma horas e dez minutos, verificando-se haver “quorum” para o 
funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão, 
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encontrando-se presente o Presidente da Câmara Municipal, Fernando João Couto e Cepa, em 
representação desta, bem como os senhores Vereadores Arqt.º António Benjamim da Costa 
Pereira, Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, Prof. Rui Manuel Martins Pereira e Cândido 
Veiga Escrivães. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos:  
 
Orlando Manuel Martins Marques de Lima Rua, e 
Luís António Sequeira Peixoto. 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, cópia do Balancete do Razão do 
Plano da Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, listagem de execução de 
empreitadas em curso, bem como dados referentes à percentagem de execução das mesmas. --- 
 
Por proposta do senhor Presidente da Assembleia Municipal, e tendo presente que um dos 
pontos da ordem de trabalhos é a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de 
Segurança, e tendo ainda presente que, por via de regra, o período da antes da ordem do dia é 
extenso, procedeu-se a uma ligeira alteração da ordem de trabalhos, passando-se de imediato 
ao ponto, 
 
03.01 – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ESPOSENDE - TOMADA DE 
POSSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Assim, tendo presente que já todas as entidades legalmente previstas efectuaram a indicação 
dos seus representantes no Conselho Municipal de Segurança e que estes tomam posse perante 
esta Assembleia Municipal, foi pois presente o respectivo Auto da Tomada de Posse dos 
membros daquele órgão consultivo, tendo-se procedido à verificação da entidade e dos poderes 
de representação de cada um. 
De seguida, foi o mesmo Auto assinado por todos os presentes considerando-se pois investidos 
nas suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente foi retomada a normal ordem dos trabalhos, passando-se ao, 
 
01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ________________________________ 
 
Interveio Manuel Carvoeiro, cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“Há poucos dias, o Conselho de Ministros anunciou que, a partir de 1 de Julho, serão 

introduzidas portagens nas SCUTS do Norte do País, designadamente na A28. O Governo 

pretende concretizar esta sua intencionalidade fazendo da mentira a sua arma. 

E de facto, assim é. Há quatro anos, o Governo PS definiu os critérios para a introdução de 

portagens. Hoje, todos sabemos que esta região não só tem um nível de riqueza bastante 

abaixo da média nacional, como nos últimos tempos ainda viu o seu nível de riqueza diminuir, 

fruto dos números alarmantes de falências, do aumento do desemprego e da pobreza. Por 
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outro lado, as SCUTS que pretendem portajar não têm qualquer alternativa. O Governo sabe 

muito bem que os critérios que definiu não se encontram verificados. Mesmo assim, como 

forma de efectivar a sua pretensão, o Governo nega esta realidade, demonstrando o total 

desrespeito pelas populações e pelos autarcas. 

Neste quadro, é fundamental que os autarcas assumam todas as responsabilidades na 

continuação da contestação a esta medida, não só porque foram arredados do diálogo 

prometido, mas principalmente porque têm um mandato recebido pelo voto das populações 

para as representar e defender os seus interesses e o desenvolvimento dos respectivos 

municípios. 

Perante este Governo do PS que apenas mostra toda a sua força e coragem quando se trata de 

implementação de medidas que atingem os mais desfavorecidos e, ao mesmo tempo, se põe de 

cócoras perante os grandes interesses, não mostrando nenhuma vontade de mexer nos 

escandalosos lucros dos grupos económicos, só a luta, tal como noutros momentos da vida 

nacional, poderá travar e decorrer tal intenção. 

Pode o Povo do nosso concelho contar com a disponibilidade do PCP para continuar a tudo 

fazer no sentido de impedir a concretização desta injusta e lesiva medida do Governo.” 

 
 
Continuando no uso da palavra, apresentou a seguinte Moção: 
 
“O Governo PS concebeu um Programa que designa de Estabilidade e Crescimento - PEC, 

documento que, juntamente com o Orçamento de Estado, contem as coordenadas centrais da 

sua acção. Trata-se de um Plano que irá impor mais sacrifícios aos mesmos de sempre e 

acentuar as injustiças sociais. Este Plano não resolverá, tal como aconteceu com anteriores 

PECs, nenhum dos problemas do País. 

Este não é um programa de estabilidade e crescimento, mas antes um programa de 

instabilidade, de retrocesso e declínio económico. Com este PEC, haverá mais cortes nos 

salários e aumento da idade da reforma na Administração Pública, cortes nas despesas sociais 

e diminuição nas deduções à coleta de IRS, cortes no investimento público e privatização de 

dezenas de empresas estruturantes para a economia nacional. 

Em Esposende, este PEC servirá de justificação para adiar investimentos fundamentais, desde 

logo a construção da Barra. Com este PEC, o Governo encontra o alento e o quadro 

justificativo para a introdução de Portagens nas SCUTS. 

Assim, a Assembleia Municipal de Esposende, reunida em sessão ordinária, manifesta grande 

preocupação quanto à aplicação das medidas contidas no PEC, reclamando, antes, a adopção 

de propostas para a resolução dos problemas do país: aumento dos salários e pensões, defesa 

da produção nacional, mais justiça na política fiscal, combate ao desemprego e apoio aos 

desempregados e reforço do sector empresarial do Estado.” 

 
Interveio seguidamente José Felgueiras, tendo perguntado ao senhor Presidente da Câmara 
como se vai processar a limpeza das praias durante o corrente ano, uma vez que teve 
conhecimento que algumas Juntas de Freguesia estão a ser contactadas para aferir do interesse 
em efectuarem essa limpeza e a Junta de Esposende não teve qualquer contacto, logo ficando 
na dúvida se as praias de Esposende vão ser limpas ou até mesmo consideradas como sendo de 
Marinhas. 
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Tomou a palavra Berta Viana Tendo perguntado ao senhor Presidente da Câmara como está o 
processo de construção dos aprestos dos pescadores de Apúlia, ou seja, se já se obteve alguma 
resposta das entidades que foram consultadas no sentido de dar parecer sobre aquela 
construção e, se sim, como está agora o processo. 
 
Interveio seguidamente Ana Morgado tendo dito que o grupo do PS pretende apresentar uma 
proposta no sentido de que seja criada uma comissão de acompanhamento ao contrato entre a 
EAMb – Esposende Ambiente a a Águas do Ave, uma vez que é sabido que existem partes do 
contrato que não estão a ser cumpridas integralmente, designadamente no que concerne ao 
pagamento de efluentes mínimos, sendo pois de todo vantajoso que esta Assembleia conheça 
como se desenrola a execução deste contrato. 
 
Seguidamente interveio Penteado Neiva tendo apresentado um Voto de Pesar pelo falecimento 
do antigo Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, António Manuel Ferreira Vilaça. 
Continuando no uso da palavra, disse que o grupo político do PSD, como certamente todas as 
populações que são servidas pelas SCUT´s que agora se pretendem portajar, não conseguem 
compreender o desnorte deste Governo e a forma leviana como tem vindo a ser tratado este 
assunto por parte do mesmo, uma vez que os critérios que foram apontados inicialmente como 
sendo a razão de estas vias não terem portagens se mantêm e, agora, é dito que, afinal, a 
situação é diferente. Razão pela qual urge perguntar se estamos perante um Governo de faz de 
conta e que teima em mentir deliberadamente aos portugueses. 
 
Interveio seguidamente Manuel Enes cuja intervenção vai ser transcrita: 
 
“Decorridos que são seis meses de exercício de funções, do actual Executivo Camarário e 

como tal parecer ter acabado o seu estado de graça, se me permite, talvez seja tempo de se 

perguntar se o Senhor Presidente da Câmara, está satisfeito com a equipa que escolheu para o 

acompanhar para este novo mandato. 

Pergunto isto, porque foi uma resposta que o Senhor Presidente nunca deu, quando decidiu 

substituir, toda a sua anterior equipa, e uma pergunta que muitas vezes foi feita até pelos seus 

próprios colegas de Partido. 

Depois, porque se tem constatado que é muito Senhor Presidente: 

O Senhor é que dá entrevistas, o Senhor é que dá respostas, justifica, põe a pedra, anuncia o 

livro, etc, etc. 

Mais parece que Executivo, Executivo é apenas o Senhor Presidente. 

Também queria perguntar ainda ao Senhor Vereador Rui Pereira, se também ele está 

satisfeito com os seus colegas de Partido e deputados nesta Assembleia Municipal. 

Isto porquê? 

Porque aquando da discussão do Plano Estratégico do Desenvolvimento do Turismo do 

concelho de Esposende que se realizou neste mesmo local, sensivelmente há um mês, não 

fossem os deputados do PS e do CDS, e o senhor Vereador ficaria a discutir sozinho, com as 

apresentadoras, o referido plano. 

Apesar de terem sido convocados todos os senhores deputados municipais e todos os senhores 

Presidentes da Juntas de Freguesia, apenas dois deputados e dois Presidentes de Junta do 

PSD, compareceram. 

Ora, isto pode ter um significado. Ou eles não gostam mesmo desse Plano, e falta-lhes 
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coragem para o denunciar, ou eles, não acreditam que o Senhor seja capaz de o levar a efeito, 

e isto, nós gostaríamos de saber, se possível pela sua pessoa, aqui e perante todos.” 

 
Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, tendo dito que as 
intervenções que tem havido neste período de antes da ordem do dia o estão a deixar um pouco 
confuso, uma vez que a interpretação que faz do regimento deste órgão não torna 
compreensível a generalidade das intervenções que foram efectuadas, razão pela qual, também 
vai fazer uma interpretação lata do regimento e perguntar ao senhor Presidente da Câmara se 
pretende dar resposta, neste período, às questões que lhe foram colocadas. 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que o faria no período da sua informação à Assembleia. 
 
Interveio Manuel carvoeiro tendo dito que se torna necessário fazer um reparo à intervenção do 
deputado Manuel Enes uma vez que o deputado Manuel Carvoeiro também esteve presente na 
sessão de apresentação do Plano Estratégico de Turismo. 
 
Interveio novamente Manuel Enes tendo dito que se referiu à sessão de discussão do Plano e 
não à de apresentação, que ocorreram em dias diferentes. 
 
Interveio Mário Fernandes tendo dito que ele próprio, enquanto Presidente da Junta de 
Freguesia de Curvos, esteve presente na sessão, razão pela qual deve ser feito esse reparo à 
intervenção do deputado Manuel Enes. 
 
Sendo vinte e uma horas e cinquenta minutos, e tendo presente que existem assuntos para ser 
votados neste período de antes da ordem do dia, os trabalhos foram interrompidos por cinco 
minutos, tendo sido retomados pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
encontrando-se presentes todos os membros que se encontravam no momento em que os 
trabalhos foram interrompidos. 
 
Seguidamente passou-se à votação dos assuntos: 
 
A MOÇÃO APRESENTADA POR MANUEL CARVOEIRO FOI REJEITADA, COM 3 
ABSTENÇÕES DOS DEPUTADOS DO CDS-PP, 1 VOTO FAVORÁVEL DA CDU E 30 
VOTOS CONTRA DO PSD E DA PS. 
O PSD apresentou a seguinte declaração de voto: “O grupo político do PSD vota contra a 
Moção apresentada, uma vez que a mesma encerra em si um conjunto de pressupostos que 
extravasam o âmbito de actuação desta Assembleia Municipal.”. ------------------------------------ 
 
Colocado a votação o Voto de pesar, o qual foi subscrito por todos os grupos políticos, A 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES 
APROVAR UM VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ANTÓNIO 
MANUEL FERREIRA VILAÇA, BEM COMO ENVIAR AOS RESPECTIVOS 
FAMILIARES MAIS DIRECTOS AS SUAS CONDOLÊNCIAS ATRAVÉS DO ENVIO DA 
PRESENTE DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------- 
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02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ______ 
 
Foi presente a informação escrita do Presidente da Câmara, ____________________________ 
 
Após lhe ter sido concedida a palavra, interveio Manuel Carvoeiro, tendo dito que se regozija 
com a organização do evento denominado “Luso Galaico de BTT”, que ocorreu este fim de 
semana e que é uma excelente montra de Esposende, desde logo pelo elevado número de 
participantes que consegue activar. 
Seguidamente perguntou ao senhor Presidente da Câmara se continua a estar prevista a 
construção de um Centro Social na Freguesia de Fonte Boa, dado ter agora sido ali construído 
um Centro Paroquial com uma valência parcialmente idêntica. 
Perguntou ainda se a Câmara Municipal está a pensar em tomar alguma atitude relativa à falada 
intenção do Governo em encerrar a Escola de Forjães. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que não entende muito bem a 
questão que foi colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Esposende uma vez 
que, tal como nos últimos anos, quem efectua a limpeza das praias de Esposende é a EAmb – 
Esposende Ambiente uma vez que sempre foi assumido que seria essa empresa municipal e 
efectuar a limpeza das praias nas áreas onde assume a limpeza urbana, ou seja, manter-se-á 
como sempre. 
Continuando, e em resposta à questão colocada pela Dra. Berta Viana, disse que a ARH já deu 
parecer favorável, e sem reservas, sendo que o PNLN deu também parecer favorável mas com 
reservas, tendo sido necessário proceder a alterações ao projecto uma vez que os equipamentos 
teriam de ser assentes em área não betonada. 
Disse ainda que as alterações ao projecto já foram efectuadas e, neste momento, só se está a 
aguardar a aprovação da candidatura ao PROMAR uma vez que a Câmara foi posteriormente 
informada que só seria possível obter financiamento se não fossem efectuados trabalhos antes 
da aprovação da candidatura, razão pela qual, apesar de estar tudo pronto, ainda não se avançou 
com os trabalhos, tendo a Câmara Municipal pedido a maior celeridade na apreciação daquela 
candidatura. 
Relativamente ao Centro Paroquial de Fonte Boa, disse que a obra estava projectada como 
sendo um Centro com valências de índole social, paroquial e cultural, obra esta que seria 
levada a efeito pela Paróquia e não pela Câmara Municipal, embora tivesse o apoio desta, 
contudo, tendo presente que o terreno onde se pretendia implantar o equipamento era exíguo, 
foi aceite a reformulação do projecto e ali será só construído o Centro Paroquial com a valência 
cultural e está-se já a procurar um terreno onde possa ser implantado outro edifício com essa 
valência social. 
Disse também que a Câmara Municipal não tem conhecimento de qualquer intenção do 
Governo em encerrar a escola de Forjães, contudo, caso venha a haver essa intenção espera que 
todas as forças políticas representadas nos órgãos municipais tenham uma atitude unânime de 
demonstrar repúdio por essa solução. 
Continuando no uso da palavra, disse que estranha a proposta da Dra. Ana Morgado, uma vez 
que o Vereador do PS na Câmara Municipal, na sua declaração de voto acerca do Relatório e 
Contas da EAmb referiu que se encontrava perfeitamente esclarecido acerca do contrato e 
acerca do que é cobrado a Esposende e, esta proposta, parece que não existe comunicação entre 
o grupo político do PS nesta Assembleia e o Vereador do mesmo partido na Câmara Municipal. 
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Disse também que o PS tem demonstrado sempre uma postura de desconfiança e crítica acerca 
das empresa Águas do Ave e Águas do Cavado, se calhar esquecendo-se de que, ao fazê-lo, 
está a criticar o Governo PS, uma vez que aquelas empresas são detidas maioritariamente pela 
Águas de Portugal e esta pelo Estado. 
Referindo-se à intervenção do senhor Manuel Enes disse que não vai estar a explicar quais 
foram as razões que o levaram a trocar de equipa, até porque em tempo útil já teceu suficientes 
comentários sobre o assunto no local devido, sendo certo que não pode concordar com a 
afirmação de que é o único membro do executivo que dá entrevistas, até porque bastará 
verificar quantas entrevistas foram dadas pelos actuais Vereadores em seis meses e compará-
las com as que foram dadas ao longo do anterior mandato para tirar as conclusões contrárias ao 
que é afirmado. 
Referindo-se às sessões de apresentação e discussão do Plano Estratégico de Turismo, disse 
que, tomando em conta as intervenções que foram agora feitas, parece que se vai tornar 
necessário passar a haver lista de presenças para depois dirimir as diferenças de opinião acerca 
de quem esteve e quem não esteve. 
Deu a conhecer o facto de Esposende ter obtido quatro bandeiras azuis, tantas quantas as que 
foram candidatadas, bem como se referiu ao facto de não se ter ainda pronunciado 
publicamente sobre a decisão tomada em Conselho de Ministros sobre as portagens na A28 
uma vez que, no mesmo dia em que essa decisão foi tomada os municípios terem sido 
convocados para a tal reunião com o senhor secretário de Estado das Obras Públicas e dos 
Transportes e com o senhor Ministro, razão pela qual pretende esperar para ouvir o que lhes vai 
ser dito sobre esta matéria. 
Continuando, disse que fazia aqui apelo ao que em tempos disse aquando da discussão do 
Plano de Ordenamento do PNLN acerca da intenção do ICN de se divorciar da tomada de 
posição em áreas que embora abrangidas pela zona de intervenção do parque mas consideradas 
aglomerado urbano. Já na altura disse que essa intenção constituía um absurdo, mas verificou 
que efectivamente a intenção foi levada por diante e, talvez agora a entenda uma vez que, para 
o local próximo onde foi erigida a casa que deu imensa polémica foi apresentado um projecto 
para construção de uma outra moradia. Ora, como agora o PNLN já nem tem sequer de ser 
ouvido, já não terá de dar três pareceres favoráveis como o fez no anterior processo e a decisão 
caberá em exclusivo à Câmara. Nessa medida, pese embora tenha uma informação técnica 
favorável, informação esta que foi dada exclusivamente do ponto de vista técnico, procurou no 
RGEU e RGUE todos os termos e todas as situações que pudessem conduzir ao indeferimento 
da pretensão uma vez que, tal como dantes, continua a não concordar com a construção 
naquele local. Assim, indeferiu o pedido e, por essa razão, foi agora intentada acção contra a 
Câmara e contra ele próprio no sentido de ser anulado o despacho de indeferimento. 
 
Interveio Berta Viana tendo perguntado ao senhor Presidente se a Câmara Municipal alterou a 
sua posição acerca da disponibilidade para suportar integralmente o custo com os armazéns dos 
pescadores de Apúlia, uma vez que o senhor Director Geral das Pescas veio dizer no 
Parlamento que quem da parte do Ministério está tudo pronto e a Câmara vem dizer que 
aguarda decisão sobre a candidatura do PROMAR por forma a receber 75% do investimento 
que vai efectuar. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara tendo dito que deve haver algum mal entendido, uma 
vez que o que sempre disse, e disse-o também ao membro do Governo com quem reuniu, é que 
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a Câmara Municipal, pese embora não tenha nenhuma obrigação de o fazer, iria suportar os 
encargos com a construção dos armazéns e, do lado do Governo foi então dito que, já que a 
Câmara Municipal demonstrava esse disponibilidade, então seria dada abertura a que se 
efectuasse e fosse aprovada uma candidatura ao PROMAR para que fosse suportado por aquele 
programa parte do investimento, pelo que, seria inconsciência não aproveitar essa 
comparticipação. O que acontece é que a Câmara sempre teve ideia formada de que a 
candidatura poderia decorrer mesmo já com os trabalhos a serem executados, contudo foi-lhe 
transmitido que só haveria comparticipação se os trabalhos não se iniciassem antes da 
aprovação da candidatura, razão pela qual se aguarda decisão nessa candidatura já apresentada. 
 
Interveio José Felgueiras tendo pedido ao senhor Presidente da Câmara Municipal para 
explicar bem como e quem tem de dar parecer no processo de obras a que fez alusão, ou seja, 
se antes o PNLN tinha de dar parecer e agora já não tem. 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que, aquando do anterior projecto, o PNLN ainda tinha 
de dar parecer e deu três pareceres, todos eles favoráveis. Contudo, com o actual plano de 
ordenamento deixou de ter de dar parecer nas áreas consideradas de aglomerado urbano, 
mesmo que sejam áreas abrangidas pelo Parque, o que é o caso. 
 
Interveio Ana Morgado tendo dito que não existe qualquer falha de comunicação entre os 
deputados municipais eleitos pelo PS e o vereador também eleito por esse partido, antes pelo 
contrário. É pelo facto de o senhor vereador Dr. Pedro Saleiro ter constatado que há partes do 
contrato que não estão a ser cumpridas, independentemente desse não cumprimento ser mais 
vantajoso ou não para o Município, que seria vantajoso haver essa comissão de 
acompanhamento para que a Assembleia soubesse exactamente o desenrolar e a execução do 
contrato. 
 
Interveio o senhor Presidente tendo dito que os membros da Assembleia Municipal, como 
sempre e nessa qualidade ou mesmo na de munícipe, podem sempre consultar a documentação 
administrativa existente nesta Câmara e, por conseguinte, também poderão aferir do grau de 
cumprimento daquele como de outros contratos. 
 
Seguidamente retomou-se o, 
 
03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ___________________________________________ 
 
03.02 – ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------ 
 
Foi presente a acta da sessão deste órgão, realizada no passado dia vinte e cinco de Fevereiro e 
cuja cópia foi distribuída por todos os seus elementos: ------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA SESSÃO. 
Abstiveram-se o senhor Presidente e a senhora segundo secretário da Assembleia Municipal 
por, conforme declaram, não terem estado presentes. -------------------------------------------------- 
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03.02 – CORRESPONDÊNCIA DIVERSA – PARA CONHECIMENTO. -------------------- 
 
Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida, tendo neste 
momento referido que, deram entrada no Parlamento duas propostas a pedir a suspensão da 
decisão do Governo em encerrar Unidades de Saúde, como a de Belinho, pelo que, tendo sido 
ambas as propostas aprovadas e pelo facto de serem de cariz diferente, o Governo terá aqui um 
problema de aplicação das decisões tomadas. ----------------------------------------------------------- 
 
 
03.04 – REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE 
ESPOSENDE - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL. ----------------------- 
 
Foi presente na sessão a versão final do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de 
Esposende. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual 
faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 31 VOTOS A 
FAVOR, APROVAR O REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA. 
Votaram contra os três deputados municipais eleitos pelo CDS-PP, tendo apresentado a 
seguinte declaração de voto que a seguir se transcreve e que fizeram questão de indicar que é 
extensiva aos pontos seguintes da ordem de trabalhos. 
 
“O Grupo Municipal do CDS, vota contra os pontos 03.04 a 03.07 inclusive, da ordem de 

trabalhos da reunião ordinária de 26 de Abril de 2010, uma vez que, não foi cumprido quanto 

à convocatória da Reunião em causa, como aliás vem sendo prática reiterada o estatuído no 

n.º4 do artigo 18.º do Regimento da Assembleia Municipal do Município de Esposende, em 

manifesta e gritante violação do estatuído no dito diploma, aprovado para o exercício deste 

mandato. 

As convocatórias tem vindo, desde o inicio do presente mandato, a ser enviadas de acordo com 

a antecedência prevista no n.º1 e n.º2 do artigo 18.º do Regimento, nelas constando 

expressamente o dia, a hora, o local e a agenda de trabalhos, no entanto, vêm sempre 

desacompanhadas das fotocópias dos documentos relacionados com os assuntos constantes do 

período da ordem do dia em manifesta violação ao disposto no n.º 4 do dito normativo. 

Assim, desde já se requer ao Senhor Presidente desta Assembleia Municipal, se digne 

diligenciar e ordenar a regularização da presente situação relativamente ás próximas 

convocatórias, sob pena de nos vermos forçados a pugnar pela nulidade da sua convocatória, 

em manifesto prejuízo do normal decurso dos trabalhos, mecanismo do qual iremos lançar 

mão caso não seja escrupulosamente cumprido o n.º 4, do artigo 18.º do Regimento. 

Não é admissível que o Regimento desta Assembleia tido como “letra morta” e pelo seu 

incumprimento se prejudique o cabal cumprimento do mandato dos Deputados Municipais, 

democraticamente eleitos, mas cujo desempenho fica irremediavelmente comprometido com a 

violação grosseira do Regimento, violação essa contra o qual não nos resignaremos.” 
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03.05 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO A 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA 
VERSÃO FINAL. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 22 de Abril de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final do 
Regulamento de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 31 VOTOS A 
FAVOR E 3 VOTOS CONTRA DO CDS-PP, APROVAR A ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL EM APREÇO. ------------------------------------------------------- 
 
 
03.06 – JUNTA DE FREGUESIA DE RIO TINTO - POSTURA DE TRÂNSITO - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL. ------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 01 de Abril de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a versão final da 
postura de trânsito da freguesia de Rio Tinto. Fica arquivada cópia da mesma junto à minuta da 
acta da presente Sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 31 VOTOS A 
FAVOR E 3 VOTOS CONTRA DO CDS-PP, APROVAR A REDACÇÃO FINAL DA 
POSTURA DE TRÂNSITO DE RIO TINTO. ---------------------------------------------------------- 
 
 
03.07 – CÂMARA MUNICIPAL - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REFERENTES AO ANO DE 2009 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------------------------ 
 
Foi presente na sessão o relatório de Actividades e documentos de prestação de Contas da 
Câmara Municipal, respeitante ao ano de dois mil e nove. Está junto o seguinte despacho do 
senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de vinte de Abril de dois mil e dez: 
 
“De acordo com o que decorre do preceituado no artº 53º/2 c) da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, apreciar e votar os 

documentos de prestação de contas, apreciação esta que, conexionada com o disposto no artº 

49º do mesmo diploma, terá que ocorrer na sessão de Abril daquele órgão deliberativo. 

A competência para elaborar e aprovar o relatório de Actividades e os Documentos de 

Prestação de Contas é cometida à Câmara Municipal, como decorre do disposto no artº 64º/2 

e) do mesmo diploma legal acima indicado, contudo, o artº 65º/1, também do mesmo texto 

legal, permite que a competência em apreço seja delegada pelo órgão executivo no seu 

presidente, o que veio a ocorrer, como consta de deliberação da Câmara Municipal tomada 

em sua reunião de 29 de Outubro de 2009. 

Assim, no uso de competência delegada, APROVO o relatório de Actividades e os Documentos 
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de Prestação de Contas da Câmara Municipal referentes ao ano de 2009, tudo conforme 

documentos em anexo. 

Mais determino que os mesmos sejam remetidos à Assembleia Municipal para o normal 

exercício, por parte desta, da competência já acima referida, proponde-se àquele órgão 

deliberativo que, para cumprimento do estabelecido no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54 –

A/99, de 22 de Fevereiro – POCAL – aprove o Resultado Líquido do Exercício, pelo valor 

positivo de 663.934,58 € (Seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e quatro euros e 

cinquenta e oito cêntimos), seja aplicado da seguinte forma: 

a)  Reservas Legais - €  33.196,73 (5%) 

b) Reservas Livres - € 630.737,85 (95%)”. Segue-se data e assinatura.  
Fica arquivada cópia da presente proposta e seus documentos anexos junto à minuta da acta da 
presente sessão, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito: --------------- 
 
No período de discussão do presente assunto o senhor deputado municipal Manuel Carvoeiro, 
interveio tendo dito que, tendo presente a complexidade, importância e dimensão dos 
documentos agora em análise, faz suas as palavras da senhora Dra. Berta Viana, pois não é 
aceitável que o documento que se pretende ver discutido e votado na sessão de segunda feira à 
noite seja entregue na sexta durante a tarde impedindo que seja analisado com a profundidade 
devida, razão pela qual vai votar contra. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a lei impõe prazos distintos para a 
entrega da convocatória e para a entrega dos documentos, contudo, não foi essa a razão pela 
qual estes foram atrasados tardiamente, mas que esse facto se ficou a dever, exclusivamente, a 
um problema informático na digitalização dos documentos para sue envio em suporte 
electrónico, o qual foi efectuado no final do dia de quinta feira. 
Disse ainda que a Câmara Municipal não pretende, de modo algum, furtar este ou outros 
documentos à discussão e análise da Assembleia Municipal pelo que, caso sintam a 
necessidade de o fazer, mostra abertura para que seja marcada uma sessão extraordinária deste 
órgão somente para a discussão e votação dos documentos agora em análise. 
 
Não se verificou qualquer intervenção no sentido da necessidade de nova sessão para o efeito. 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR OS 
DOCUMENTOS FINAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL 
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2009. 
Votaram contra os 3 deputados municipais eleitos pelo CDS-PP e o deputado municipal eleito 
pela CDU, tendo este dito que a intervenção que fez no período da discussão do assunto passa a 
constituir a sua declaração de voto. 
Abstiveram-se os 4 deputados municipais eleitos pelo PS e presentes na sessão, tendo 
apresentado a seguinte declaração de voto: 
 
“O Grupo Político Municipal do Partido Socialista absteve-se sob a Prestação de Contas 

relativas ao ano de 2009, pelos seguintes motivos: 

Em primeiro, por não ser possível analisar, em apenas três dias de fim de semana 150 páginas 
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desse conteúdo, e menos ainda verificar o que o Revisor Oficial de Contas dizia sobre as 

mesmas, principalmente quando esse parecer nos é entregue e por email, no próprio dia desta 

Assembleia. 

Não pode haver desculpa para isto, sobretudo quando é sabido que sempre estas contas têm 

que ser apresentadas no mês de Abril, como tal esta tarefa já deveria ter sido minimamente 

acautelada, ou ainda que tinham até final do mês para o fazer, se assim quisessem. 

Em segundo por mais uma vez se provar que o Senhor Presidente da Câmara dá pouca 

importância a este assunto, talvez porque aprove sozinho, considere que nada haverá a dizer 

sobre elas. 

Engano seu, pois a crer naquelas que em anos anteriores foram apresentadas, também nestas 

ouviram algum reparo, uma correcção, muitas dúvidas, coisa que não quis ouvir, e assim as 

apresentou. 

Mas nós Partido Socialista, porque entendemos que as contas sejam de uma Autarquia, seja 

da mais pequena empresa deste planeta, são sempre importantes, muito importantes, mas 

como essa possibilidade nos foi aqui vedada, tendo em conta o modo e o tempo como elas nos 

foram entregues, abstemo-nos de emitir qualquer opinião sobre elas, reservando-nos até 

melhor oportunidade.” 
 
 
03.08 - ASSUNTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GERAL: _________________________ 
 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que é com enorme 
preocupação que constata que existe um claro ataque ao euro por parte dos países do norte da 
Europa, países que pretendem fazer uma clara colagem da situação da Grécia com a situação de 
Portugal, Itália e de Espanha, sendo inclusive prática comum na Alemanha o uso da sigla 
PIDES para identificar este grupo, facto que já mereceu um claro repúdio público. 
Disse ainda que tem de haver coragem e humildade para que se admita que a situação de 
Portugal não é famosa, mas que não pode nem deve de todo ser comparada com a situação que 
é vivida pela Grécia e que não deve unicamente o Governo português vir tapar o sol com a 
peneira e dizer que o que dizem não corresponde à verdade. 
A situação é má, mas temos de ter a coragem de afirmar que temos condições para a ultrapassar 
e de afirmar que teremos de tomar medidas muito duras para a ultrapassar. 
Não bastará nem deverá o Governo vir dizer que a oposição está a ser chata, quando de facto 
lhe estão a ser dadas todas as condições para governar e para tomar as medidas que entende 
serem necessárias, bastando para tanto ver que foi aprovado quer o Orçamento de Estado, quer 
o PEC. 
 
 
04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ______________________________ 
 
De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 
Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público, tendo-se inscrito o 
senhor Manuel Melo, da Assembleia de Freguesia de Apúlia, tendo dito que amanhã vai haver 
sessão daquele órgão e, como tal e porque os pescadores de Apúlia não estão efectivamente 
informados acerca da situação dos armazéns, questiona se pode lá informar do teor do que foi 
hoje aqui dito sobre o assunto. 
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Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que as sessões deste órgão 
são públicas e, consequentemente, o que aqui é dito também é público e pode ser usado na 
precisa medida do que efectivamente tiver sido dito. 
 
Interveio seguidamente o Presidente da Assembleia das Associações de Pais de Esposende, 
tendo dito que entregou convite para a sessão de discussão sobre o tema da violência nas 
escolas que vai decorrer na próxima sexta feira, e informando que, sendo um tema actual e de 
extrema importância, convida pois todos aqueles que possam estar presentes.  
 
 
---Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 
minuta, para efeitos imediatos, pelo que, nada mais havendo a tratar, foi a mesma minuta 
elaborada e, depois de lida, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo 
aprovada por UNANIMIDADE DOS PRESENTES. --------------------------------------------------- 
 
 
---Sendo vinte e três horas e cinco minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada encerrada a 
presente sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
O Presidente da Assembleia, 

 
 

___________________________ 
 
 

O Primeiro Secretário, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Segundo Secretário, 
 
 

___________________________ 
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