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ACTA Nº 9/98

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

DE DEZEMBRO DE 1998:

Aos trinta dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito, nesta cidade de Esposende e 

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

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

qualidade de Presidente da Mesa da mesma.

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

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

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

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

de Agonia Pereira, António Maranhão Peixoto, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar 

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

Oliveira Maio, António de Sousa Cepa, José Gualdino Baptista da Silva, José do Paço Lopes, João 

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

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, Abílio Cepa Cerqueira, Mário Neiva Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria, António Manuel 

Ferreira Vilaça e António Carlos Vieira da Silva.

Encontrava-se também presente Alberto de Jesus da Cruz Pereira, entretanto convocado em substituição 

do membro José Agostinho Veloso da Silva, cujo pedido de suspensão de mandato foi deferido em 

sessão de 30 de Setembro do corrente ano.

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: José Luis Correia de Azevedo, Manuel 

Ferreira Vieira, Eduardo Moreira de Melo e Jorge Humberto Sousa e Silva.

Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida, nomeadamente a 

informação sobre a declaração de interesses do senhor Vereador Dr. Manuel Albino Penteado Neiva, do 
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seguinte teor, datada de catorze de Janeiro de mil novecentos e oitenta e oito e da qual a Assembleia 

Municipal tomou conhecimento: "De acordo com o previsto no nº 1 do artº 10º do Decreto-Lei nº 64/93, de 

26 de Agosto, informo V. Ex.cia que me encontro colectado como Profissional Liberal, nas áreas de Editor/

Autor e Agente Mediador de Seguros, não obtendo, no entanto, e desde que sou Vereador, qualquer 

verba do exercício daquelas actividades.

Foi, também, dada a conhecer ao plenário a existência de um ofício da Comissão de Coordenação da 

Região Norte, respeitante à declaração do membro Álvaro Manuel Oliveira Maio, que será distribuida 

cópia a cada um dos grupos partidários.

01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

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

termos regimentais, os seguintes membros:

Juvenal Silva procedeu à leitura da seguinte declaração política: "O Grupo do Partido Socialista desta 

Assembleia, quer afirmar o mais veemente repúdio pela ingrata e incompreensível atitude da maioria 

camarária, da aquando inauguração do troço do I.C. 1, que atravessa o nosso concelho. Fatuidade, 

mesquinhez, ou falta de visão? Será que não perceberam que a referida obra foi a maior e mais 

importante que jamais se fez no concelho de Esposende? Chega de olhar para o umbigo. É tempo de 

pensar mais no interesse do concelho. É com orgulho, que nós socialistas, vemos um governo do P.S. 

resolver um dos problemas que mais preocupavam as gentes deste concelho e do norte de Portugal – a 

conclusão do I.C. 1. Tratou-se do cumprimento de um sonho adiado, pelos governos do P.S.D., que 

chegaram ao desplante, para vexame dos esposendenses, de inaugurar uma ponte sobre o Cávado, sem 

entrada nem saída. Finalmente, com o I.C. 1, abrem-se novas perspectivas para a nossa terra, que passa 

a ter acessibilidades modernas graças ao governo do Partido Socialista, que só com este 

empreendimento, investiu mais dinheiro no concelho de Esposende, que o conjunto de todos os governos 

do P.S.D. de Cavaco Silva. Tivesse Esposende outra maioria camarária, e de certeza este concelho teria 

melhor futuro." Seguem-se assinaturas.

Agostinho Neiva procedeu à leitura da seguinte declaração política: "Estamos do fim do primeiro ano do 

terceiro mandato de gestão PSD e, até porque necessário lembrar, vamos entrar no último ano do 

mandato governativo PS. Ao fazermos uma análise concreta do que foi este ano a nível autárquico 

ficamos contentes. Foi dada cobertura quase total ao Plano proposto e aprovado para este ano. Não foi 

fácil, pois os apoios que o Governo PS prometeu, ou simplesmente os não deu ou, se a certa altura até 

parecia colaborar, abrindo concursos, a seguir deixava-os cair por não proceder à entrega da respectiva 

obra. Não podemos deixar de focar dois factos que demonstram bem o que afirmei. 1. Docas de pesca e 

recreio / barra de Esposende. No último ano de mandato do Governo PSD, assistíamos a um movimento 
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de obras no rio junto à margem da cidade que denunciava a concretização dos anseios das gentes de 

Esposende e que desde sempre me habituei a ouvir. Como grande obra concluída aparece a doca dos 

Pescadores, de que faltava apenas a construção da Lota e pavimentar a zona envolvente. Na zona onde 

iria funcionar a doca de recreio, caminhava-se a passos largos para a sua conclusão e já se haviam gasto 

largos milhares de contos. Da barra falava-se de projectos e custos. Uma coisa seria certa; não passaria 

pela cabeça de ninguém que, depois de tanto dinheiro gasto em docas, a Junta Autónoma de Portos, ao 

não fazer a barra poria em risco a obra já feita. Não sei o que pensar neste momento mas, ao ver que, 

por proposta do Sr. Deputado Alberto Figueiredo, ao inscrever em PIDAC a verba de 100.000.000$00 

para reatamento das obras paradas há três anos nas docas e barra de Esposende, proposta apoiada e 

apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República e que em Comissão foi 

simplesmente chumbada com os votos favoráveis do PSD e PP, abstenção do PC e votos contra do PS. 

Enquanto esta situação se mantiver, certamente que Esposende vai ter uma Doca de Pesca abandonada 

onde o muito que já se gastou e que, durante uma pseudo inauguração se viu e que até era lindo, que 

tinha perspectivas de agradáveis ajardinados e dependências para apoios da Pesca, tudo se começa a 

degradar. É triste ver o abandono a que a Direcção-Geral de Portos votou a obra já realizada. A doca de 

recreio não foi acabada e se assim continuar vai ficar pior do que estava o velho cais aí existente. Da 

barra nem se fala!... Talvez para, mais uma vez brincar connosco, à proposta chumbada do Sr. Deputado 

Alberto Figueiredo, os Deputados Socialistas escreveram em PIDAC para as obras da barra 10.000.000

$00. 2. I.C. 1 – Obra de inegável valor para toda esta zona, que há muitos anos deveria estar feita, foi 

motivo de demonstração de mau gosto em termos de relacionamento do Governo com as populações de 

Póvoa de Varzim, Barcelos e Esposende. Vejamos: Na distância entre o Porto e Viana do Castelo, 

apenas o troço entre Apúlia e Rio Neiva não estava entregue aos concorrentes. Faz-se a cerimónia e, 

pasme-se, o local escolhido foi o Governo Civil de Viana do Castelo e o Autarca presente era o 

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Obra exclusiva do concelho de Esposende, distrito 

de Braga. As obras iniciam-se e, durante a sua execução, são destruídos caminhos, estradas municipais, 

obrigam-se as populações ao sacrifício de suportar os incómodos que tais obras provocam. Em reuniões 

constantes entre responsáveis da JAE, das empresas que executavam as obras, Juntas de Freguesia e 

Câmara Municipal, iam sendo levantados todos os problemas que se previam vir a acontecer. Parecia 

correr tudo num mar de rosas, só que estas eram rosas virtuais e espinhos reais. Inaugura-se a obra e 

Esposende, Barcelos e Póvoa de Varzim não são convidados. Se isto não bastasse vem agora o resto. 

Ninguém está disposto a repor os caminhos, a reconstruir as estradas. A JAE diz não ter dinheiro para 

fazer a ligação Palmeira – Barcelos e completar o nó de Antas com a ligação a Forjães. Já não falo no 

mau gosto das rotundas e material utilizado na ligação à cidade de Esposende. Quer isto dizer que 

Esposende é bom como ponto de passagem. Suporta tudo, concerta os estragos e... talvez queiram que 

se ria ou bata palmas. Estou convencido que o Grupo PS de Esposende fez tudo o que pôde para que 

Esposende não fosse castigado. Constata-se que infelizmente os seus anseios não foram atendidos. 

Solidarizo-me com as suas frustrações. Quando o Governo era liderado pelo PSD, aproveitamos ao 

máximo a oportunidade e, felizmente as obras vêm-se. Mudou o Governo para PS e, criadas as 

expectativas de que os Socialistas de Esposende iriam fazer pressão para que Esposende pudesse 
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desafogadamente caminhar na senda do progresso que se vinha a sentir. Concluímos que se devem 

sentir desolados." Segue-se assinatura.

Relativamente a esta última intervenção, nomeadamente em relação à barra da foz do Rio Cávado e 

docas de pesca e recreio, teceram alguns comentários os senhores José Eduardo Felgueiras, Presidente 

da Junta de Freguesia de Esposende, Juvenal Silva e Álvaro Maio.

Carlos Ferreira referiu-se à comemoração do centenário da Comarca de Esposende, chamando a 

atenção para a necessidade da reclassificação do Tribunal Judicial de Esposende e apresentou a 

seguinte proposta: "O Grupo do Partido Social Democrata eleito e com assento nesta Assembleia 

Municipal de Esposende, motivado pela prossecução dos interesses públicos da nossa comunidade, 

conhecendo o estado do Tribunal da Comarca de Esposende apresenta a seguinte proposta: 1º - Que 

esta Assembleia delibere sobre a necessidade da criação do Terceiro Juízo na Comarca de Esposende; 

2º - Que esta Assembleia delibere sobre a necessidade da classificação do Tribunal Judicial da Comarca 

de Esposende como Tribunal de Acesso Final; 3º - Que se comunique ao Ministério da Justiça das 

deliberações." Seguem-se assinaturas:

Sobre estas propostas verificou-se a intervenção dos membros Juvenal Silva, Álvaro Maio e novamente 

Carlos Ferreira.

Entretanto, pelo Presidente da Mesa foi sugerido que se comemore condignamente o vigésimo quinto 

aniversário da revolução de 25 de Abril de 1974, criando-se, para o efeito, uma comissão. Sobre este 

assunto verificou-se a intervenção de Álvaro Maio, sugerindo que seja convidado o Partido Comunista 

Português a integrar a mesma comissão. Submetida à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta e criar a comissão para a comemoração do vigésimo 

quinto aniversário do "25 de Abril".

Relativamente à proposta apresentada pelo membro Carlos Ferreira, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade dos presentes, aprovar a proposta e que a mesma seja transmitida ao Ministério da 

Justiça.

02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Foi presente a informação escrita do senhor Presidente da Câmara, entretanto distribuida a todos os 

membros presentes. Pelo senhor Presidente foram, também, explicadas sucintamente as questões 

relativas à inauguração do Itinerário Complementar número 1 (I.C.1) e não apresentação de candidatura 

à atribuição de Bandeira Azul da Europa.
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Entretanto, pelo membro Álvaro Maio foi sugerido que se comunicasse à população em geral relatório a 

elaborar sobre o cumprimento dos critérios necessários das praias do concelho de Esposende. Rui 

Agonia referiu que a não apresentação de candidatura só trará prejuízo para o concelho, sugerindo que, 

pelo contrário, se elabore a candidatura e se faça tudo ao alcance para a obtenção da Bandeira Azul; 

Juvenal Silva salientou a sua concordância para com as afirmações do membro Rui Agonia e que a 

atitude da Câmara será de comodismo.

O senhor Presidente da Câmara, continuando a sua intervenção, salientou que se encontra a decorrer 

nesta autarquia uma inspecção ordinária, a cargo da Inspecção Geral da Administração do Território. 

Mais referiu o envio de brinquedos para o município de S. Domingos, da República de Cabo Verde, com 

quem o município de Esposende se encontra geminado, salientando o empenho das crianças e 

professores pela solidariedade manifestada. Referiu, também, a recente inauguração da Resulima.

Relativamente à informação escrita do senhor Presidente da Câmara, verificaram-se as seguintes 

intervenções:

Álvaro Maio referiu-se ao IC 1 e seu acesso a Esposende, nomeadamente a sua precária sinalização; 

Mais se referiu à toponímia da cidade, cujas placas não estarão actualizadas e, ainda, à remessa de 

brinquedos para Cabo Verde, cuja comissão de geminação não participou activamente no assunto;

 

Alberto Pereira questionou se os senhores Inspectores abririam um período destinado ao público;

Francisco Xavier referiu-se à abertura do IC 1, à não candidatura à Bandeira Azul da Europa e ao envio 

de brinquedos para Cabo Verde;

Gualdino Silva questionou o senhor Presidente da Câmara sobre quais são os trabalhos no IC 1 que 

estarão mal executados;

Rui Agonia afirmou considerar louvável o envio de brinquedos para Cabo Verde e solicitou que nos 

próximos anos, a Câmara Municipal distribua brinquedos às crianças do nosso concelho;

Agostinho Neiva salientou que a iniciativa da recolha de brinquedos foi das escolas do concelho.

O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas.

03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

file://///192.168.1.250/c$/Programas/Apache%20Group/...tas/documentos/ASSEMBLEIA/1998/09_AM_30DEZ_1998.html (5 of 17)03-10-2005 16:23:29



ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESP...ENDE, REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 1998:_____________

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

constantes da agenda de trabalhos:

Pelo senhor Presidente da Mesa foi solicitada autorização para a introdução do ponto nove - Habitação 

Social de Fão, sendo admitido por maioria absoluta dos presentes, com 28 votos a favor, três votos 

contra e uma abstenção.

03.01.01 - HABITAÇÃO SOCIAL DE GANDRA - PROCº Nº 1/93 - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO:

Foi presente uma proposta de alteração ao loteamento de habitação social de Gandra, conforme 

deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião realizada no passado dia 12 de Novembro:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

Verificaram-se as seguintes intervenções:

José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, questionou se a necessidade 

das três famílias referidas não poderiam ser resolvida com a manutenção da sua residência naquela 

freguesia de Gandra;

Entretanto, ausentou-se definitivamente da reunião, após a devida autorização, o membro José Baltazar 

de Matos.

Fernando Pereira Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, referiu que as pessoas em 

causa só mudarão de lugar, dado que o empreendimento se situa no Lugar da Lagoa da freguesia de 

Gandra;

Rui Agonia recomendou que no futuro se comunique à Assembleia Municipal a posição das Assembleias 

e Juntas de Freguesia.

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

E SEIS VOTOS A FAVOR E QUATRO ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE GANDRA.

03.01.02 - CONTRIBUIÇÃO PREDIAL AUTÁRQUICA URBANA - PROPOSTA PARA 

O ANO DE 1998:
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Foi presente uma proposta, da Câmara Municipal, de harmonia com deliberação aprovada em reunião de 

16 do corrente, no sentido de ser fixada a taxa de um vírgula três por cento para a Contribuição Predial 

Autárquica Urbana, para o ano de mil novecentos e noventa e oito:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

Verificaram-se as seguintes intervenções:

Álvaro Maio referiu que no texto da proposta consta "...a Assembleia Municipal tem vindo a fixar durante 

vários anos..." deveria constar "...desde que o PSD tem maioria na Câmara Municipal".

Juvenal Silva apresentou a seguinte proposta: "Considerando que os munícipes irão ser no próximo ano 

fortemente castigados com o pagamento de elevadíssimas taxas; Considerando que o aumento de 

receitas orçamentais previsionais referentes à Contribuição Autárquica para o ano de 1999 é de cerca de 

58%; Propomos que a taxa de Contribuição Autárquica a aplicar no ano referente a prédios urbanos seja, 

como foi defendido pelo nosso vereador em reunião de Câmara, de 1,00%." Seguem-se assinaturas:

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

E DOIS VOTOS A FAVOR, SETE VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA DA 

CÂMARA MUNICIPAL E FIXAR EM UM VÍRGULA TRÊS POR CENTO A TAXA DA CONTRIBUIÇÃO 

PREDIAL AUTÁRQUICA URBANA PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO.

FACE À PRESENTE VOTAÇÃO FICA PREJUDICADA A PROPOSTA APRESENTADA PELO GRUPO 

DO PARTIDO SOCIALISTA.

03.01.03 – PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O ANO DE 1999 - PROPOSTA:

Foi presente a proposta de Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal, para o ano de 1999, 

conforme deliberação do Executivo, tomada em reunião realizada no passado dia 16, 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 apresentou a proposta.

Verificaram-se as seguintes intervenções:

Juvenal Silva apresentou proposta de alteração aos documentos em causa;
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Rui Agonia salientou que os Planos de Actividades deveriam colmatar as necessidades das freguesias, 

teceu alguns comentários à proposta e que se deveria investir mais em turismo e indústria;

Álvaro Maio apresentou o seu lamento pelo facto de ninguém ter sido ouvido para a elaboração das 

presentes propostas;

Francisco Xavier comentou a situação da Escola Primária de Esposende, das Extensões de Saúde do 

concelho, nomeadamente a de Fão;

Entretanto, o Presidente informou o Grupo do Partido Socialista de que a Mesa rejeitou a admissão da 

proposta apresentada por Juvenal Silva, atendendo a que contraria o disposto no nº 2 do artº 39º do 

Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, podendo a mesma ser transformada em proposta recomendação.

José Maria Eiras, Presidente da Junta de Freguesia de Curvos, salientou que este ano o senhor 

Presidente da Câmara realizou reuniões com as Juntas de Freguesia para a elaboração das propostas de 

Plano de Actividades e Orçamento.

Juvenal Silva apresentou a seguinte proposta-recomendação à Câmara Municipal, depois da respectiva 

reformulação: "O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Esposende apresenta as 

seguintes propostas de alteração à proposta camarária de Plano de Actividades para o ano de 1999: 

010208 – Escola Primária de Esposende – dotação de 20.000 contos; código 050202 – Elaboração de 

Planos de Pormenor – eliminar; 110107 – Aquisição de terrenos – dotação de menos 100.000 contos; 

100107 – Arranjo da Frente da Praia Apúlia – dotação de 40.000 contos; 05.04.06 – Avenida Marginal de 

Fão – dotação de 60.000 contos. Esta proposta não altera os valores globais da dotação do Plano de 

Actividades, já que os reforços ou criação de novas rubricas são compensados pela anulação total ou 

parcial de outras, em igual montante." Seguem-se assinaturas.

A todas as questões respondeu o senhor Presidente da Câmara e apresentou vários comentários à 

proposta apresentada pelo Partido Socialista.

Relativamente à proposta de Orçamento, foi o mesmo apresentado sucintamente pelo senhor Presidente 

da Câmara, não se tendo verificado qualquer intervenção.

Ausentou-se da reunião o membro Rui Agonia.

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

E QUATRO VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A 

PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE MIL 
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NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE.

Regressou à reunião o membro Rui Agonia.

MAIS DELIBEROU, TAMBÉM POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE E QUATRO 

VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE.

Ausentou-se da reunião o membro Francisco Xavier.

Relativamente à proposta-recomendação do Grupo do Partido Socialista, a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria absoluta dos presentes, rejeitar a mesma, com quatro votos a favor, vinte e dois 

votos contra e quatro abstenções.

José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende apresentou a seguinte 

declaração de voto: "Foi num acto como este, faz agora mais ou menos um ano, que pela primeira vez 

me encontrei a discutir um Plano e Orçamento da Câmara Municipal, como Presidente da Junta de 

Freguesia de Esposende. Na declaração de voto que então formulei, referi e justifiquei porque optava 

pela abstenção; e fundamentei essa minha posição no facto de a Junta de Freguesia que então 

começava a representar, não ter sido ouvida nem achada ao tempo, nas questões que lhe diziam 

directamente respeito. Vaticinei na altura, que caso a atitude da Câmara se modificasse no futuro, a 

minha posição perante a realidade do momento, ditaria o sentido do meu voto. Senhor Presidente, 

ilustres deputados: A Junta de Freguesia de Esposende, vê finalmente neste Plano, ainda que nem todos, 

alguns dos seus mais prementes objectivos contemplados com dotações de verbas que denotam, no 

mínimo, a intenção de se entrar numa via de realização das suas expectativas. Tal facto, seria por si só, 

um forte motivo para que o nosso voto mudasse coerentemente de rumo. Porém, não vemos incluídos 

outros pontos não menos importantes como a construção de uma Escola Primária, assunto de premente 

acuidade já que a Direcção da Escola Secundária denunciou o Protocolo existente com a DREN quanto à 

cedência das instalações do Ciclo, correndo-se o risco de no próximo ano lectivo não haver instalações 

para o Ensino Básico. Por tal facto opto pela abstenção. No que respeita ao Orçamento, tenho a declarar 

que antes de tudo, impõe-se-me uma forte consciência cívica e política na defesa da população desta 

minha cidade, que tudo indica, irá ser altamente penalizada por um absurdo aumento de taxas que lhe 

afectará com toda a certeza a já depauperada economia familiar. Assim, não o posso aceitar, e voto 

contra." Segue-se assinatura.

Juvenal Silva apresentou a seguinte declaração de voto: "O Grupo do Partido Socialista na Assembleia 

Municipal de Esposende, vota contra o Orçamento para o ano de 1999, pelas seguintes razões: Trata-se 

de um orçamento com um exagerado e inaceitável aumento previsional de tarifas, o que só pode 
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significar uma de duas coisas: Ou a orçamentação das receitas é completamente fantasiosa destinada a 

dar cobertura ao aumento de despesas correntes, ou os munícipes vão ser fortemente penalizados com 

aumentos de taxas. Senão vejamos, entre as receitas previstas no orçamento do corrente ano, e as 

previstas no orçamento para 1999, os aumentos são desta monta: As taxas sobem globalmente 70%, a 

Contribuição Autárquica sobe 58%, a SISA sobe 47%, as taxas de loteamentos e obras sobem 89%... 

Entretanto as despesas correntes sobem descontroladamente. As despesas de pessoal subirão de 1998 

para 1999, 39,14%, apesar de a Câmara privatizar serviços e transferir competências para as Juntas de 

Freguesia, as despesas com pessoal, incompreensivelmente, continuam a crescer. O aumento de 

receitas correntes resultantes do importante reforço de transferência de verbas para as autarquias 

concedido pelo Governo (Fundo de Garantia Municipal – FGM) cerca de 10% para o próximo ano, está a 

ser gasto com despesas correntes, porventura, supérfluas. Estas são algumas das muitas razões que nos 

obrigam a votar contra." Seguem-se assinaturas.

Agostinho Neiva informou que o Grupo do Partido Social Democrata apresentará declaração de voto 

sobre este assunto, aquando da votação do Plano de Actividades e Orçamento dos Serviços 

Municipalizados.

Pelo Presidente da Mesa foi sugerida a suspensão dos trabalhos, que seriam reiniciados pelas catorze 

horas. A presente proposta foi aprovada por maioria absoluta dos presentes, sendo de imediato 

suspensos os trabalhos.

Retomados os trabalhos, pelas catorze horas e vinte minutos, verificando-se haver "quorum", deu-se de 

imediato entrada na apreciação do ponto seguinte da ordem de trabalhos, constatando-se a ausência de 

José Baltazar de Matos e Francisco Xavier, além das faltas verificadas no período da manhã:

03.01.04 – PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA O ANO DE 1999 - 

PROPOSTA:

Foi presente a proposta de Plano de Actividades e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 1999, conforme deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião 

realizada no passado dia 16, 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 apresentou a proposta.

Verificaram-se as seguintes intervenções:
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Juvenal Silva apresentou várias considerações sobre a forma como se executa a cobrança de débitos 

dos fornecimentos de água;

Álvaro Maio comentou a futura ligação da rede à "Águas do Cávado", que implicará aumento das tarifas.

O senhor Presidente da Câmara respondeu às várias questões levantadas.

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

E UM VOTOS A FAVOR E CINCO VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA DE PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE.

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O Grupo do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra o Plano de Actividades e Orçamento dos S.

M.A.S. para o ano de 1999, pelas seguintes razões: O Plano de Actividades e Orçamento dos S.M.A.S. 

confirma as nossas piores previsões. As obras decorrem mal e lentamente. Basta atentar no facto de as 

obras de saneamento a norte do concelho continuarem a um ritmo insuficiente, com uma taxa de 

execução inferior a 50%. Dado que se iniciaram há perto de quatro anos, e de acordo com as previsões 

efectuadas pelos S.M.A.S. deveriam encontrar-se em fase de conclusão. Votamos contra, porque embora 

os S.M.A.S. pratiquem tarifas elevadas, segundo a previsão orçamental ora apresentada, prevê para o 

próximo ano um acréscimo tarifário no montante global médio de 40%. O referido aumento é brutal, e 

segundo os S.M.A.S. justifica-se pela entrada em funcionamento do fornecimento de água em alta ao 

município, pela empresa ‘Águas do Cávado’. Referem ainda os S.M.A.S. que irá ser estudada uma tarifa 

única para todos os consumidores dos concelhos abastecidos com água proveniente da dita empresa. 

Contudo, de todos os concelhos que serão abastecidos pela empresa ‘Águas do Cávado’, a saber 

Esposende, Barcelos, V. N. de Famalicão, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Santo Tirso e Maia, o 

concelho de Esposende é aquele que tem menor índice de poder de compra. Ou seja, será a população 

de Esposende a mais sacrificada com as tarifas a criar na sequência do fornecimento de água em alta 

pela empresa ‘Águas do Cávado’. Acresce que, ainda não foi assegurado um contrato entre o município e 

a E.D.P., que garanta a existência em qualquer altura do ano de um caudal ecológico em todo o curso do 

Rio Cávado. Não consta que haja um contrato entre a E.D.P. e o Estado, o que nos preocupa 

sobremaneira, pois a E.D.P. poderá não ser por muito tempo uma empresa com maioria de capitais 

públicos, e já não é hoje uma empresa pública. Assim, a lógica de empresa privada da E.D.P., que 

controla as barragens na bacia do Cávado, onde se encontra armazenada a grande quantidade de água 

desta bacia, poderá colocar sempre, e em primeiro lugar, como critério de gestão da água disponível, a 

produção de energia eléctrica e não a utilização da água para abastecimento e manutenção de caudal 

ecológico no rio. Trata-se de um assunto que ganha extraordinária importância para Esposende, concelho 

situado na foz do rio, pela entrada em funcionamento da empresa ‘Águas do Cávado’ e consequente 

captação de grandes quantidades de água. Além disso, discute-se a entrada de outros concelhos no 
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sistema de abastecimento da referida empresa, para além dos sete referidos. Esposende poderá ser 

gravemente afectado se não forem tomadas medidas imediatas que garantam os nossos interesses. Se a 

entrada de mais concelhos no referido sistema de abastecimento de água, poderá não se grave se se 

tratarem de concelhos que pertençam à bacia do Cávado e já retiram água deste rio, o mesmo não se 

poderá dizer de concelhos que pertencem a outras áreas geográficas e ligados a outras bacias 

hidrográficas, pois se passarem a ser abastecidos por água retirada do Cávado na prática cria-se uma 

espécie de transvase de uma bacia para outra. A solidariedade dos concelhos da bacia do Cávado para 

outros ligados a outras bacias, como são os casos de V. N. de Famalicão, Santo Tirso, Póvoa de Varzim, 

Vila do Conde e Maia, deve ficar-se pela situação actual, que já é generosa. Mais não! O Plano de 

Actividades e Orçamento dos S.M.A.S., denota desde logo, e claramente, falta de capacidade para uma 

prosaica tarefa de execução de obras. Mas mais do que isso, denota uma total falta de visão estratégica 

para o futuro, por parte da maioria camarária, nomeadamente para uma área essencial e estratégica, que 

é da água, bem como para os recursos hídricos, ambientais, ecológicos, piscícolas e turísticas deste 

concelho. Com a actual maioria antevemos uma situação difícil e sombria para o futuro. É preciso mudar 

de política. Por isso votamos contra." Seguem-se assinaturas.

AGOSTINHO NEIVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos favoravelmente 

porque: demonstra, tal como os Planos e Orçamentos dos anos de mandato PSD, uma fiabilidade de 

coerência cuja eficácia já foi testada em dois actos eleitorais. Tal como era desejado, começamos a ver a 

vertente social e desportiva a predominar, o que certamente se vai fazer sentir em benefícios imediatos 

das populações." Segue-se assinatura.

03.01.05 – REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO 

LIMITADA – PROPOSTA:

Foi presente a proposta de regulamento em epígrafe, de harmonia com deliberação da Câmara 

Municipal, tomada em reunião realizada no passado dia 16. Fica arquivada cópia da proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

Verificou-se a intervenção do membro Álvaro Maio que questionou sobre a forma como as presentes 

propostas foram submetidas à apreciação pública, dado que só foram publicadas no Diário da República.

À questão respondeu o senhor Presidente da Câmara.

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

E TRÊS VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR NA 
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ESPECIALIDADE, GENERALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, A PROPOSTA DE REGULAMENTO 

DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA.

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O Grupo do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra o Regulamento das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada, pelas seguintes razões: Porque o inquérito público levado a efeito 

pela Câmara Municipal, pela primeira vez, ficou-se, somente, pela publicação do Regulamento no Diário 

da República. Porque não foram publicados editais em jornais do concelho anunciando o inquérito público 

para que a população pudesse exercer o seu direito de participar activamente na respectiva discussão e 

dar o seu sábio contributo. Porque esta atitude da maioria camarária demonstra falta de respeito pelos 

direitos dos munícipes, desprezando-os e desprezando as mais elementares regras democráticas." 

Seguem-se assinaturas.

03.01.06 - REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS LICENÇAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS - PROPOSTA:

Foi presente a proposta de regulamento em epígrafe, de harmonia com deliberação da Câmara 

Municipal, tomada em reunião realizada no passado dia 16. Fica arquivada cópia da proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

O membro Alberto Pereira apresentou a seguinte proposta-recomendação: "Considerando que o 

articulado do artº 16º e 21º do Regulamento de Taxas e Licenças não está correcto, nem de acordo com 

a legislação geral em vigor, proponho que sejam corrigidos da seguinte forma: a) O artigo 16º terá a 

seguinte redacção: ‘A alteração do alvará inicial nos termos dos nºs 4 e 5 do artigo 36º do Decreto-Lei nº 

448/91, de 20 de Novembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 29 de Novembro’; b) 

O artigo 21º: ‘Aquando da prorrogação das obras nos termos do nº 7 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 

445/91, de 20 de Novembro,’; c) O artigo 25º: ‘A respectiva licença de utilização só será emitida após 

realização de vistoria ou nos termos do nº 4 do artigo 26º do Decreto-Lei nº 250/94, a requerer pelo 

interessado e após concluídas as obras’." Segue-se assinatura.

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

E TRÊS VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES, APROVAR NA 

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

E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM A INTRODUÇÃO DA 

PROPOSTA APRESENTADA PELO GRUPO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA.
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JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O Grupo do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra o Regulamento e Tabela de Taxas, 

Licenças e Outras Receitas Municipais, pelas seguintes razões: Porque o inquérito público levado a efeito 

pela Câmara Municipal, pela primeira vez, ficou-se, somente, pela publicação do Regulamento no Diário 

da República. Porque não foram publicados editais em jornais do concelho anunciando o inquérito público 

para que a população pudesse exercer o seu direito de participar activamente na respectiva discussão e 

dar o seu sábio contributo. Porque onera os munícipes, substancialmente, sem que estes se tivessem 

apercebido. Porque apenas são beneficiados os grandes operadores e especuladores imobiliários, 

nomeadamente os promotores de grandes loteamentos. Porque esta atitude da maioria camarária 

demonstra falta de respeito pelos direitos dos munícipes, desprezando-os e desprezando as mais 

elementares regras democráticas." Seguem-se assinaturas.

03.01.07 - REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE - PROPOSTA:

Foi presente a proposta de regulamento em epígrafe, de harmonia com deliberação da Câmara 

Municipal, tomada em reunião realizada no passado dia 16. Fica arquivada cópia da proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

Verificaram-se intervenções dos membros Gualdino Silva, José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta 

de Freguesia de Esposende e José Artur Saraiva Marinho, Presidente da Junta de Freguesia de Fão:

ÀS questões respondeu o senhor Presidente da Câmara.

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

E TRÊS VOTOS A FAVOR, DOIS VOTOS CONTRA E QUATRO ABSTENÇÕES, APROVAR NA 

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

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE.

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O Grupo do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra o Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Município de 

Esposende, pelas seguintes razões: Porque o inquérito público levado a efeito pela Câmara Municipal, 

pela primeira vez, ficou-se, somente, pela publicação do Regulamento no Diário da República. Porque 
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não foram publicados editais em jornais do concelho anunciando o inquérito público para que a população 

pudesse exercer o seu direito de participar activamente na respectiva discussão e dar o seu sábio 

contributo. Porque esta atitude da maioria camarária demonstra falta de respeito pelos direitos dos 

munícipes, desprezando-os e desprezando as mais elementares regras democráticas." Seguem-se 

assinaturas.

03.01.08 - REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE - 

PROPOSTA:

Foi presente a proposta de regulamento em epígrafe, de harmonia com deliberação da Câmara 

Municipal, tomada em reunião realizada no passado dia 16. Fica arquivada cópia da proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita:

O senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta.

Verificaram-se a intervenção Juvenal Silva, que questionou sobre se o anterior regulamento era 

inconstitucional.

O senhor Presidente da Câmara informou que oficialmente a Câmara Municipal não tem conhecimento de 

que o referido regulamento seja inconstitucional.

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

E TRÊS VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR NA 

GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, APROVAR NA GENERALIDADE, 

ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, A PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE 

DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE.

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O Grupo do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra o Regulamento de Publicidade do 

Município de Esposende, pelas seguintes razões: Porque o inquérito público levado a efeito pela Câmara 

Municipal, pela primeira vez, ficou-se, somente, pela publicação do Regulamento no Diário da República. 

Porque não foram publicados editais em jornais do concelho anunciando o inquérito público para que a 

população pudesse exercer o seu direito de participar activamente na respectiva discussão e dar o seu 

sábio contributo. Porque onera os munícipes. Porque com o presente Regulamento não e resolvido o 

problema dos que estiveram sujeitos a um Regulamento inconstitucional e foram obrigados a pagar taxas 

ilegais, sem que até esta data a maioria camarária tivesse decidido reembolsá-los. Porque esta atitude da 

maioria camarária demonstra falta de respeito pelos direitos dos munícipes, desprezando-os e 

desprezando as mais elementares regras democráticas." Seguem-se assinaturas.
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03.01.09 – HABITAÇÃO SOCIAL DE FÃO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO:

Foi presente proposta da Câmara Municipal, conforme deliberação tomada em reunião de 23 do corrente, 

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

da qual faz parte integrante:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta.

Verificaram-se as seguintes intervenções:

Rui Agonia reiterou novamente que tal assunto deveria ser acompanhado de parecer da Junta ou 

Assembleia de Freguesia respectiva.

O senhor Presidente da Câmara informou que a Junta de Freguesia de Fão tem conhecimento da 

presente proposta.

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

E SEIS VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE FÃO.

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, não se tendo verificado 

qualquer inscrição.

Rui Agonia questionou o senhor Presidente da Câmara sobre se tem conhecimento de obras a realizar na 

Ponte de Fão.

O senhor Presidente da Câmara respondeu que a Junta Autónoma de Estradas tem intenção de 

desclassificar a Estrada nacional 13 naquele troço e que a Câmara Municipal procurará que sejam 

realizadas obras de melhoramento.

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.
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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 dezasseis, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente sessão.
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