
ACTA Nº 3/99 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 1999: 

Aos trinta dias do mês de Junho 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, Alberto de Jesus da Cruz 

Pereira, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, 

Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Eduardo Moreira de Melo, Álvaro 

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

Lopes, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Victor Manuel da Silva Faria, Otílio Fradique 

dos Santos Hipólito, José Maria Eiras Azevedo, José 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, 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, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Rui António Ferreira de Agonia 

Pereira, José Baltazar de Matos, Manuel Fernando Lima Meira Torres e António Manuel 

Ferreira Vilaça. 

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

Pelo senhor Presidente da Mesa e após explicação apresentada pelo senhor Presidente da 

Câmara, foi proposta a alteração da ordem de trabalhos, passando o período de antes da 

ordem do dia, para depois do período da ordem do dia, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. 



01 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

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

todos os elementos presentes. O senhor Presidente da Câmara explicou mais 

pormenorizadamente os assuntos constantes da referida informação. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva questionou sobre a Escola Superior de Arte e Design (ESAD), reclamação à 

Junta Autónoma de Estradas (JAE), relatório da Inspecção Geral da Administração do Território 

(IGAT), Plano Director Municipal (PDM) e a informação sobre diversas candidaturas. Referiu, 

ainda, o estado da Rua da Nogueira, cuja recuperação poderia ter sido candidatada. 

Álvaro Maio questionou sobre a ESAD, inspecção ordinária, reclamação à JAE, modernização 

administrativa e cedência de salas nos Paços do Município para os partidos da oposição. 

José Luis Azevedo questionou sobre o teor da informação escrita e criação de polo de ensino 

superior. Mais apresentou, verbalmente, o seguinte requerimento: "Requeiro que me seja 

entregue uma cópia do relatório da IGAT." 

Eduardo Melo questionou sobre o licenciamento de construções na área de servidão da 

Estação Rádio-Naval de Apúlia. 

José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, questionou sobre o 

polo do ensino superior e a situação da escola básica. 

Fernando Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Gandra, solicitou que urgentemente, 

a Câmara reivindique as obras necessárias relacionadas com o IC 1. 

A todas as questões o senhor Presidente da Câmara prestou os necessários esclarecimentos. 

02 - 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: 

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

MUNICIPAIS – INFORMAÇÃO: 

Foi presente, para conhecimento, a seguinte proposta aprovada por deliberação do Executivo 

Municipal, em sua reunião realizada em vinte e um do corrente: "Em 30 de Dezembro a 

Assembleia Municipal de Esposende, sob proposta da Câmara, aprovou o Regulamento e 

Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais. No Capítulo XVI, artº 85º do referido 



regulamento define-se que ‘Nas construções a erigir em lotes de loteamentos licenciados antes 

da entrada em vigor do presente regulamento aplicar-se-ão as taxas em vigor para a matéria 

aquando do licenciamento do loteamento, com as devidas actualizações anuais calculadas nos 

moldes constantes do artº 10º do presente regulamento’. Sendo intenção da Câmara Municipal 

despenalizar as construções a erigir em loteamentos, dado que já se fará um esforço na 

infraestruturação, bem como sendo intenção incentivar a construção de indústrias nas zonas 

industriais, verifica-se que houve um erro material na execução do artigo supra citado, uma vez 

que não é especificado que o mesmo se refere a loteamentos urbanos. Assim, proponho, que 

seja aprovada a alteração ao referido artigo, o qual passará a ter a seguinte redacção: ‘Nas 

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

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

licenciamento do loteamento, com as devidas actualizações anuais calculadas nos moldes 

constantes do artigo 10º do presente Regulamento’. Segue-se data e assinatura: 

O senhor Presidente explicou o teor da proposta. 

Verificou-se a intervenção do membro José Luis Azevedo. 

Por proposta da Mesa, o presente assunto foi retirado a fim de ser devolvido à Câmara 

Municipal, para efeitos de rectificação da respectiva deliberação. 

O membro Juvenal Silva requereu a suspensão dos trabalhos pelo período de seis horas, a fim 

de melhor apreciarem os processos que se seguem, tendo a Assembleia Municipal deliberado, 

por maioria absoluta dos presentes, com sete votos a favor e vinte e cinco votos contra, rejeitar 

a proposta. 

Relativamente aos assuntos seguintes, o membro José Luis Azevedo referiu que, na sua 

opinião, não foram distribuídos elementos informativos suficientes. 

Sobre os mesmos assuntos, verificou-se a intervenção dos seguintes membros: Juvenal Silva, 

Alberto Pereira, Álvaro Maio e Carlos Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Palmeira de 

Faro. 

02.02 – SUPERFÍCIES – SOCIEDADE COMERCIAL DE IMÓVEIS, DE MATOSINHOS – 

PROCº 70/99: 

Foi presente o processo de licenciamento em epígrafe, respeitante ao pedido de licenciamento 

de Parque temático agro-turístico, na Quinta da Seara, sita no lugar de Eira d’Ana, freguesia de 

Palmeira de Faro, deste concelho. Está junta a seguinte informação da Divisão de Gestão 

Urbanística: "Trata-se da requalificação da parte rústica da Quinta da Seara, que será 

destinada a Parque Temático. De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM, a pretensão 

insere-se parcialmente em ‘Espaços Agro-Florestais’ e ‘Espaços Agrícolas Protegidos’. Tem 



pareceres de CCRN – favorável; CRRA – favorável. Face ao exposto, poderá ser deferida a 

pretensão, devendo no entanto ser dado cumprimento à alínea d) do nº 1 do artº 30º do 

Regulamento do PDM, isto é, a aprovação ser feita pela Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara." Segue-se assinatura. Está, também, junta a seguinte proposta do senhor 

Vereador Dr. Albino Neiva, que obteve a concordância do Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia vinte e um do corrente: "O Concelho de Esposende, ao apresentar 

uma candidatura ao PITER, pretende, acima de tudo, criar uma nova dinâmica de 

desenvolvimento, por forma a criar complementaridades dos vários equipamentos turísticos 

existentes ou a criar neste concelho. Os proprietários da Quinta da Seara, localizada em 

Palmeira de Faro, no âmbito do referido Programa PITER, pretendem instalar aí um Parque 

Temático Agro-Turístico, o qual trará uma valia muito forte para o desenvolvimento do turismo 

esposendense e, sem dúvida, será um factor de desenvolvimento do interior do concelho. 

Assim julgamos de extrema importância que este empreendimento seja declarado de interesse 

turístico para o concelho de Esposende, indo ao encontro do estipulado na alínea d) do nº 1 do 

artº 30º do regulamento do PDM." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E SEIS VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, 

APROVAR A PROPOSTA E CONSIDERAR O PRESENTE EMPREENDIMENTO COMO DE 

INTERESSE TURÍSTICO CONCELHIO, DE HARMONIA COM O PREVISTO NA ALÍNEA d) 

DO Nº 1 DO ARTIGO 30 DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL. 

02.03 – ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, DE BARCELOS – PROCº 489/97: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao pedido de licenciamento de construção de 

edifício destinado a picadeiro, no Lugar de Jouve, freguesia de Rio Tinto, deste concelho. Está 

junta a seguinte informação da Divisão de Gestão Urbanística: "Trata-se da construção de um 

edifício destinado a Picadeiro. De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM, localiza-se 

em ‘Espaços Agrícolas Protegidos’ e na Carta de Condicionantes em R.A.N. Tem pareceres de 

CRRA – favorável; Delegação de Saúde – favorável. Face ao exposto, poderá ser deferida a 

pretensão, devendo no entanto ser dado cumprimento ao estabelecido na alínea d) do nº 1 do 

artº 30º do Regulamento do PDM, isto é, a aprovação ser feita pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara." Segue-se assinatura. Está, também, junta a seguinte proposta do senhor 

Vereador Dr. Albino Neiva que obteve a concordância do Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia vinte e um do corrente: "O Concelho de Esposende, ao apresentar 

uma candidatura ao PITER, pretende, acima de tudo, criar uma nova dinâmica de 

desenvolvimento, por forma a criar complementaridades dos vários equipamentos turísticos 

existentes ou a criar neste concelho. Uma das áreas que merecem uma grande atenção é a da 

animação turística e produto turístico que, neste caso é o da equitação. Os proponentes do 



Centro Hípico de Lazer e Desporto, localizada em Rio Tinto, no âmbito do referido Programa 

PITER, pretendem instalar aí um Centro Equestre, com valências de animação turística, o qual 

trará uma mais valia muito forte para o desenvolvimento do turismo esposendense e, sem 

dúvida, será um factor de desenvolvimento do interior do concelho. Assim julgamos de extrema 

importância que este empreendimento seja declarado de interesse turístico para o concelho de 

Esposende, indo ao encontro do estipulado na alínea d) do nº 1 do artº 30º do regulamento do 

PDM." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E SEIS VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, 

APROVAR A PROPOSTA E CONSIDERAR O PRESENTE EMPREENDIMENTO COMO DE 

INTERESSE TURÍSTICO CONCELHIO, DE HARMONIA COM O PREVISTO NA ALÍNEA d) 

DO Nº 1 DO ARTIGO 30 DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL. 

02.04 – QUINTA DE CURVOS – SOCIEDADE AGRÍCOLA, S.A., DE FORJÃES – PROCº 

87/99: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao pedido de licenciamento de hotel e parque 

temático agro-florestal, a realizar na Quinta de Curvos, sita no Lugar de Cerqueiral, freguesia 

de Forjães, deste concelho. Está junta a seguinte informação da Divisão de Gestão 

Urbanística: "Trata-se do restauro e remodelação do edifício principal da Quinta de Curvos, que 

está destinada a hotel, bem como a implantação de um parque temático. De acordo com a 

Carta de Ordenamento do PDM, a pretensão insere-se em ‘Espaços agrícolas protegidos’. Tem 

pareceres de CCRN – favorável; GIPP – favorável; CRRA – favorável. Face ao exposto, poderá 

ser deferida a pretensão (implantação do parque temático), devendo no entanto ser dado 

cumprimento ao estabelecido na alínea d) do nº 1 do artº 30º do Regulamento do PDM, isto é, 

a aprovação ser feita pela Assembleia Municipal, 2sob proposta da Câmara." Segue-se 

assinatura. Está, também, junta a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva, que 

obteve a concordância do Executivo Municipal em reunião realizada no passado dia vinte e um 

do corrente: "O Concelho de Esposende, ao apresentar uma candidatura ao PITER, pretende, 

acima de tudo, criar uma nova dinâmica de desenvolvimento, por forma a criar 

complementaridades dos vários equipamentos turísticos existentes ou a criar neste concelho. A 

Quinta de Curvos, localizada em Forjães, insere, em si, toda uma história centenária (vide 

Memória Histórica inserida no processo de licenciamento), que faz dela uma das quintas 

referenciais do Minho. No âmbito do referido Programa PITER, os seus proprietários 

pretendem instalar aí um complexo turístico com um conjunto de equipamentos de hotelaria, 

conforme a memória descritiva do processo, o qual trará uma mais valia muito forte para o 

desenvolvimento do turismo esposendense e, sem dúvida, será um factor de desenvolvimento 

do interior do concelho. Assim julgamos de extrema importância que este empreendimento seja 



declarado de interesse turístico para o concelho de Esposende, indo ao encontro do estipulado 

na alínea d) do nº 1 do artº 30º do regulamento do PDM." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E SEIS VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, 

APROVAR A PROPOSTA E CONSIDERAR O PRESENTE EMPREENDIMENTO COMO DE 

INTERESSE TURÍSTICO CONCELHIO, DE HARMONIA COM O PREVISTO NA ALÍNEA d) 

DO Nº 1 DO ARTIGO 30 DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL. 

RELATIVAMENTE A ESTAS DELIBERAÇÕES, O MEMBRO JUVENAL SILVA APRESENTOU 

A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra, por não nos ter sido facultada pela 

maioria qualquer informação sobre este projecto. Protestamos pela forma superficial como o 

senhor Presidente desta Assembleia, agendou o presente assunto na ordem de trabalhos, sem 

um mínimo de elementos que nos permitissem uma correcta análise e votação. Na nossa 

opinião, poder-se-á inferir deste procedimento, que o senhor Presidente comporta-se mais 

como um executor das ‘ordens’ da maioria camarária, do que como um defensor da dignidade 

e prestígio da Assembleia Municipal." Seguem-se assinaturas. 

JOSÉ LUIS AZEVEDO APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votei contra 

a proposta de declaração de interesse público turístico para o concelho, pelo seguinte: a) 

Qualquer declaração de interesse público carece de ser fundamentada; b) A proposta 

apresentada a esta Assembleia carece, em absoluto, de fundamentos; c) razão porque votei 

contra." Segue-se assinatura. 

PELO SENHOR PRESIDENTE DA MESA FOI APRESENTADA A SEGUINTE DECLARAÇÃO 

DE VOTO: "Voto a favor porque considero serem de grande interesse para o concelho todos os 

investimentos propostos. É com novos investidores e os seus investimentos na nossa terra que 

tudo poderá ir mudando e o concelho beneficiando em nome, empregos e também receitas. Os 

documentos sobre estes assuntos, como sempre, estão disponíveis na Secretaria dos Paços 

do Concelho e seria de facto impraticável proceder-se à reprodução de determinados 

processos. Na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal sempre procedeu de uma 

forma isenta e pugnou pela dignificação do órgão Assembleia Municipal, sempre forneceu a 

todos os membros todos os elementos possíveis e em muitos casos para além do que é 

exigível." Segue-se assinatura. 

Pelo senhor Presidente da Câmara foi solicitada autorização para se ausentar definitivamente 

da sessão, tendo-se, então, retirado, depois de autorizado. 

De imediato se passou ao "Período de Antes da Ordem do Dia", conforme alteração à ordem 

de trabalhos, anteriormente aprovada: 



Ausentou-se da sessão o membro João Vilarinho. 

03 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Foram presentes propostas de Voto de Pesar, uma apresentada pelo grupo do Partido Popular 

e, conforme declararam, subscrita pelos outros grupos partidários e do seguinte teor: "Tendo 

esta Assembleia Municipal tido conhecimento do falecimento do senhor Augusto Pinto Vilarinho 

Rodrigues, ex-autarca deste concelho de Esposende e pai do actual membro do CDS-PP nesta 

Assembleia Municipal João Vilarinho, propomos este Voto de Pesar pelo falecimento daquele 

que durante mais de vinte ano serviu o Concelho de Esposende como Vereador, membro desta 

Assembleia Municipal e exercendo também as mais diversas funções na Junta e Assembleia 

de Freguesia de Esposende, bem como ao homem que profissionalmente serviu até aos 

últimos momentos da sua vida as gentes deste concelho, e que foi funcionário deste município. 

Que do presente voto, depois de aprovado, seja dado conhecimento á respectiva família" 

Segue-se data e assinatura. 

Outra, apresentada pelo Grupo do Partido Socialista e subscrita pelos outros grupos 

partidários, conforme declararam e do seguinte teor: "O Grupo do Partido Socialista na 

Assembleia Municipal de Esposende, sensibilizado pela morte de Augusto Vilarinho Rodrigues, 

cidadão digno, profissional competente e dedicado, autarca e dirigente associativo deste 

concelho, propõe um voto de pesar, que deverá ser comunicado à família." Seguem-se 

assinaturas. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR AS PROPOSTAS DE VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE FAMILIAR DO 

MEMBRO DESTE ÓRGÃO, JOÃO AUGUSTO PINTO VILARINHO RODRIGUES. 

MAIS DELIBEROU QUE DESTA DELIBERAÇÃO SEJA DADO CONHECIMENTO À 

RESPECTIVA FAMÍLIA. 

Regressou à sessão o membro João Vilarinho. 

Pelo Presidente da Mesa foi, sucintamente, dado conhecimento da proposta de regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança, bem como da proposta da respectiva composição e que 

proximamente será submetido à apreciação deste órgão. 

Mais informou que relativamente ao relatório da IGAT, este se encontra disponível, para 

consulta, na Câmara Municipal. Informou, ainda, que do mesmo não serão fornecidas cópias, 

dado o seu carácter sigiloso. 

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

na Assembleia Municipal de Esposende, lamenta e denuncia o estado de inoperância da 



Câmara Municipal: 1. Os Planos de Ordenamento do Território continuam por concluir, não 

obstante o respectivo prazo contratual estar já largamente ultrapassado; 2. As obras de 

saneamento, nomeadamente nas Marinhas, estão por concluir sem que se tenha cumprido a 

execução financeira estabelecida com os fundos comunitários (Fundo de Coesão e Programa 

Operacional do Ambiente) e a E.T.A.R. não funciona; 3. As ruínas da Escola Primária de 

Esposende (edifício camarário) envergonha qualquer esposendense; 4. O Cortinhal, em Fão, 

após pomposa inauguração, mantém-se por concluir; 5. O novo Centro de Saúde de Apúlia 

encontra-se há muito por acabar, mau grado as péssimas condições do existente, penalizando 

os utentes; 6. O largo de S. Roque em Forjães sofreu, finalmente, ‘intervenção urbanística’, foi 

transformado em importante estaleiro de empreiteiro; 7. A Habitação Social de Antas (Lugar do 

Monte) continua por fazer; 8. A rede de água e saneamento de Belinho nunca mais entram em 

funcionamento; 9. Em Mar o campo de futebol mantém-se, anacrónica e irresponsavelmente, 

em cima das dunas; 10. O prometido gimnodesportivo de Vila Chã, nem projecto possui; 11. A 

Sede da Junta de Freguesia de Curvos, aguarda o apoio exigível da Câmara para a sua 

conclusão; 12. A estrada Palmeira / Vila Chã, transformou-se num ‘atalho de buracos’ por 

incapacidade da Câmara junto da J.A.E.; 13. A Habitação Social em Gemeses continua uma 

utopia; 14. Em Gandra para além de uma zona industrial feita em ‘Câmara Lenta’, a autarquia 

pactuou com saídas do I.C. 1 sinuosas e perigosas; 15. O Parque de Campismo de Fonte Boa, 

incompreensivelmente, continua a existir somente no P.D.M.; 16. Rio Tinto continua a ser a 

freguesia enjeitada do concelho de Esposende. A Câmara nada investe, nomeadamente nos 

caminhos agrícolas que tão carenciados estão. Este enunciado constitui uma pequena 

amostragem da inoperância da maioria camarária. Não apresentamos mais, porque, esta 

Assembleia não disporia de tempo útil para tanto. Lamentamos, finalmente, que o nosso 

concelho não tenha estratégia de desenvolvimento, e continue sem rumo." Segue-se 

assinaturas. 

Francisco Xavier apresentou a sua congratulação pela realização, em Esposende, do 

Campeonato Nacional de Estrada em ciclismo. Mais referiu diversas situações menos dignas, 

que constata na cidade de Esposende, declarando não se congratular com o mau trato da 

marginal de Esposende, que não dignifica esta cidade. 

José Artur, Presidente da Junta de Freguesia de Fão, falou sobre a inauguração do largo do 

Cortinhal, naquela vila. 

Eduardo Melo falou sobre a situação dos pescadores do concelho e manifestou o seu regozijo 

por despacho do Governo que suspendeu a aplicação na área da Capitania de Viana do 

Castelo, do artigo único da Portaria nº 58/89, de 28 de Janeiro. 

Álvaro Maio teceu várias considerações sobre o voto de pesar respeitante ao falecimento do 

senhor Augusto Vilarinho. 



José Luis Azevedo comentou a situação da Escola Básica 2, 3 de Esposende, seus acessos e 

estacionamentos, bem como o futuro da rede escolar deste município. Mais comentou o 

atendimento ao público na Câmara Municipal, referindo existir afixada uma cópia de Circular 

indicando a não existência de Livro de Livro de Reclamações. A esta última questão, o membro 

Alberto Pereira disse já ter constatado informação afixada sobre a existência de Livro de 

Reclamações. 

Maranhão Peixoto apresentou diversos comentários às intervenções anteriormente verificadas. 

José Eduardo Felgueiras perguntou se o protocolo com a EDP sobre as águas do rio Cávado já 

foi assinado. 

O presidente da Mesa informou o plenário que transmitirá todas as questões colocadas, ao 

senhor Presidente da Câmara. 

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 o senhor Júlio Eduardo Pereira de Melo, de Apúlia, que usou 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 MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO MEMBRO FRANCISCO XAVIER E O VOTO CONTRA 

DO MEMBRO JOSÉ LUIS AZEVEDO, TENDO ESTE APRESENTADO A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO DE VOTO: "Declaro que votei contra a acta porque o senhor Presidente da 

Assembleia impôs limitações à expressão na intervenção de membros desta Assembleia." 

Segue-se assinatura. 

Sendo treze horas, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente 

sessão. 


