
ACTA Nº 6/99 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1999: 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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, Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, Rui António 

Ferreira de Agonia Pereira, António Maranhão Peixoto, José Luis Correia de Azevedo, Carlos 

Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar de Matos, Francisco Xavier Maio Pereira de 

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

Óscar Hernâni Gomes Viana, António de Sousa Cepa, José do Paço Lopes, João Augusto 

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

José Maria Eiras Azevedo, José Artur Saraiva Marinho, 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. 

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: Juvenal da Silva, José Agostinho 

Veloso da Silva, José Gualdino Baptista da Silva, Manuel Fernando Lima Meira Torres, José 

Eduardo de Sousa Felgueiras, José Carvalho da Mota e Jorge Humberto Sousa e Silva. 

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

01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Pelo senhor Presidente foi proposta a admissão na ordem de trabalhos do seguinte assunto: 

"Associação Terras de Mar – Proposta de Integração do município de Esposende e Estatutos", 

cujo teor foi explicado pelo senhor Presidente da Câmara: 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A INCLUSÃO NA ORDEM DE TRABALHOS DO ASSUNTO PROPOSTO. 

De seguida usaram da palavra os seguintes elementos: 

Maranhão Peixoto, que procedeu à leitura da seguinte declaração, que os membros do Partido 

Socialista e do Partido Popular declararam, subscrever: "Após semanas de tortura, massacres 

e fome, a Interfet entrou em Timor-Leste. E, com ela, a esperança. Dili, como todos sabemos, 

foi tomada sem oposição. A cobardia dos assassinos que espalharam o terror pela população 

indefesa veio à superfície. Tamanho cinismo torna-se incompreensível na espécie humana, 

mas cada vez mais frequente. Já Hobbes dizia que o homem é um lobo para o próprio homem. 

Em Timor matou-se e parece-nos que ainda se mata simplesmente porque o povo timorense 

decidiu votar; usar os eu direito de escolher, o que queria para o seu país. Será que a vida 

humana não vale muito mais do que uns miseráveis palmos de terra? Onde poderá a história 

colocar homens como os soldados indonésios, que, em vez de cumprirem o seu dever, parece 

que sofrem de uma esquizofrenia, eram soldados e milícias? Nós, solidarizamo-nos com os 

timorenses; cremos que o sofrimento vai acabar e como o novo nome indica haverá sol 

nascente. Esposende está representado nas missões humanitárias. Tal é para nós motivo de 

orgulho e satisfação. Somos gente que sente e vive o drama de quem fala, canta e reza na 

nossa língua. Há alguns anos, já Esposende se solidarizou com Timor. Entregou a D. Abílio do 

Nascimento oitocentos mil escudos para a diocese de Baucau. Esperamos que também a essa 

nossa contribuição não lhe tenha acontecido o mesmo que ao resto do território – ser pasto de 

chamas. Resta-nos confiar agora nas forças internacionais. Esperar que elas de facto levem a 

Timor a paz, a tranquilidade e a confiança na bondade do homem." Seguem-se assinaturas. 

Francisco Xavier procedeu à leitura da seguinte declaração, que os elementos do Partido 

Social Democrata e do Partido Popular, declararam subscrever: "Já pouco sobrará por dizer 

sobre Timor. E nada, leoninamente será necessário dizer para assinalar a identificação de 

Portugal com a causa de Timor. A onda de solidariedade que invadiu de norte a sul de 

Portugal, chegou também a Esposende aonde um punhado de homens de coragem, 

pertencentes à Associação dos Bombeiros Voluntários de Esposende, disseram e afirmam: O 

povo de Esposende é solidário; o povo esposendenses está presente em Timor Lorosae. Esta 

Assembleia Municipal que representa o povo de Esposende, manifesta a sua solidariedade 

fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar Timor. Bem hajam companheiros e boa 

sorte." Seguem-se assinaturas: 

José Luis Azevedo procedeu à leitura da seguinte declaração política: "Senhor Presidente, 

senhores deputados desta Assembleia. Os jornais locais e não só, têm publicado algumas 

notícias sobre o abastecimento de água a Esposende que causaram alguma perplexidade. Só 

para citar, refiro-me ao Comércio do Porto do dia três de Setembro passado, página três 

‘Primeiro Plano’, notícia intitulada ‘Douro e Cávado ainda chegam para as necessidades – 



reservas de água no norte sem problemas apesar da seca’, onde se diz: ‘(...) hoje em dia, 

ambos os concelhos (Póvoa de Varzim e Vila do Conde) são abastecidos pela água bem mais 

pura do alto Cávado, actualmente parte do sistema que é gerido pela empresa Águas do 

Cávado. O mesmo sistema que, dados os problemas com a intrusão de água salgada do mar 

da zona final do mesmo rio, tem estado a servir o concelho de Esposende e a acudir 

ocasionalmente, às necessidades de Famalicão (...)’. Por outro lado, o ‘Farol de Esposende’, 

na sua edição de vinte e quatro de Setembro passado, página dois, diz: ‘(...) está prevista para 

a primeira quinzena de Outubro o abastecimento da rede pública de água do concelho a partir 

das captações das Águas do Cávado. Com esta inovação está também previsto um aumento 

de custo de água aos consumidores esposendenses, pois os Serviços Municipalizados, que 

tinham água gratuita, passarão a pagá-la a mais cinquenta escudos o metro cúbico ao novo 

fornecedor. Teremos uma rede de abastecimento maior, abarcando todo o concelho, mas com 

o precioso líquido mais caro e ainda com possíveis nefastas consequências para o nosso rio. 

Ainda ninguém explicou, cabalmente, o que acontecerá ao caudal quando as captações do 

Cávado funcionarem em pleno.’ É também, surpreendente que, desde o ano passado, algumas 

fontes, têm informado, estarem os municípios da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde a serem 

abastecidos desde o Verão de 1998 e que o de Esposende já está a ser abastecido com águas 

captadas em Areias de Vilar. Tudo isto, por ser contraditório e por implicar com questões 

cruciais à qualidade de vida dos munícipes, não pode deixar de preocupar-nos- Sobretudo pelo 

silêncio do Executivo sobre a matéria. Queríamos saber quem e desde quando está a ser 

abastecido pelas Águas do Cávado, entenda-se pelas captações de Areias de Vilar?; Qual o 

preço da água desde o início do abastecimento quais as previsões de subida desse preço para 

os consumidores?; Porque é que o município de Esposende não está a ser ainda abastecido 

pelas ‘Águas do Cávado’, se é que não está? Quais são os sistemas de abastecimento, 

actualmente existentes no município de Esposende (Marachão, Bouro e Antas), que passarão 

a ser abastecidos pelas captações de Areias de Vilar?; Que partes do município não serão 

abrangidas agora, ou seja, quando for estabelecida a ligação, e até quando?; Participando 

Esposende na empresa ‘Águas do Cávado, S.A.’ com a mesma percentagem que outros 

municípios abastecidos há um ano a esta parte pelas captações de Areias de Vilar. Porquê o 

atraso? Em que se baseia a discriminação?; Que taxas, preços e tarifas vão ser praticadas em 

Esposende?; Quando é que os cinquenta por cento da população residente que não é 

abastecida com água da rede pública vai ter esse problema resolvido?; E os cinquenta por 

cento que não estão ligados à rede de saneamento público?; Esposende vai passar a publicar 

periodicamente nos órgãos de comunicação, como fazem outros municípios, os resultados das 

análises à água de abastecimento público?; Porque é que no mês de Agosto não são feitas, 

desde há um ano, análises físico-químicas à água de abastecimento público de Esposende?; 

Porque é que – não sendo verdade – aparecem os sistemas do Bouro e do Marachão como 

único sistema, nas análises realizadas em Esposende?; Para quando pretende o PSD viabilizar 

uma comissão da Assembleia Municipal que, entre outras incumbências, acompanhe estas 



questões de crucial importância para toda a população do município de Esposende?" Segue-se 

assinatura. 

Sobre esta exposição, foram colocadas algumas questões pelos membros Óscar Viana e João 

Vilarinho. 

Às questões levantadas respondeu, na generalidade, o senhor Presidente da Câmara. 

De novo usou da palavra o membro José Luis Azevedo, questionando sobre se é intenção da 

Câmara proceder à publicação dos resultados de análises da água e sobre os diversos 

parâmetros utilizados e não utilizados, bem como a sua periodicidade. 

Manuel Vieira questionou sobre a situação do "Bar da Praia", junto à foz do Rio Cávado. 

O senhor Presidente da Câmara informou que em próxima sessão deste órgão será agendado 

para apreciação o assunto referido. 

Agonia Pereira referiu-se à questão da água, nomeadamente a sua qualidade e condições de 

fornecimento, sugerindo que se dê o devido esclarecimento à população. Mais se referiu a uma 

notícia publicada em órgão de comunicação social deste município, que conforme alega, não 

corresponderá à decisão tomada sobre o Pinhal de Ofir e constituição de Comissão por esta 

Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente da Mesa informou que tomará as devidas providências com vista à 

reposição da verdade. 

Óscar Viana prestou alguns esclarecimentos sobre esta questão. 

João Vilarinho questionou sobre a aquisição de terrenos para as instalações do parque 

desportivo desta cidade; sobre as distinções municipais, atribuídas este ano e sobre a situação 

do saneamento. 

Às diversas questões respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

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

explicação mais pormenorizada. 

Colocaram questões os seguintes membros: 



Óscar Viana questionou sobre a situação da foz do Rio Cávado, a inspecção da IGAT e seu 

relatório, impacto visual da ETAR junto à ponte de Fão, realização do parque de 

estacionamento de Ofir na vila de Fão, situação de prédio em Fão que ameaça ruína; 

Francisco Xavier manifestou o seu apoio à posição tomada pela Câmara sobre o Centro de 

Saúde de Apúlia; 

José Luis Azevedo questionou sobre a informação relativa ao IC 1. Afirmou considerar 

importante a modernização administrativa e questionou para quando a publicação do boletim 

informativo. Mais questionou sobre a qualidade da água; 

Eduardo Melo afirmou que em breve se procederá à abertura do Centro de Saúde de Apúlia; e 

comentou as obras necessárias no IC 1. 

Às diversas questões suscitadas respondeu e prestou esclarecimentos o senhor Presidente da 

Câmara. 

03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

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

assuntos, constantes da agenda de trabalhos: 

03.01 – DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO – INFORMAÇÃO: 

Foi presente, para conhecimento, de harmonia com a deliberação do órgão executivo, tomada 

em reunião realizada no passado dia dois do corrente, a seguinte informação da Divisão de 

Administração Geral, relacionada com a alteração nos montantes relativamente aos quais pode 

ser dispensado o contrato escrito nas despesas públicas com locação, empreitadas de obras 

públicas, prestação de serviços e aquisição de bens, bem como a contratação pública relativa à 

prestação de serviços, locação e aquisição de bens móveis, alteração essa operada por força 

da revogação do D.L. nº 55/95, de 29 de Março e entrada em vigor do D.L. nº 197/99, de 8 de 

Junho: "Na vigência do D.L. n.º 55/95, de 29 de Março, diploma que estabelecia o regime de 

realização de despesas públicas com locação, empreitadas de obras públicas, prestação de 

serviços e aquisição de bens, bem como a contratação pública relativa à prestação de serviços, 

locação e aquisição de bens móveis, e, de acordo com o disposto no art.º 12º, não era exigida 

a celebração de contrato escrito quando: 1 – As empreitadas de obras públicas fossem de valor 

igual ou inferior a 5.000 contos; 2 – As aquisições de serviços ou bens fossem de valor igual ou 

inferior a 2.500 contos; 3 – Se tratasse de bens que estivessem prontos a ser entregues 

imediatamente e as relações contratuais se extinguissem com a entrega – sem prejuízo da 

existência de eventuais garantias; 4 – Se tratasse de despesas provenientes de revisões de 

preços de empreitadas ou de aquisição de serviços. De acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 

105º daquele diploma os órgãos deliberativos poderiam conceder aos órgãos executivos 



autorização genérica para dispensa de celebração de contrato escrito nos casos em que o 

valor dos contratos não excedesse 20.000 contos. No seguimento desta possibilidade legal a 

Assembleia Municipal deliberou em sua sessão extraordinária de 30 de Janeiro de 1998 

autorizar genericamente a dispensa de contrato escrito para as empreitadas de obras públicas 

e aquisição de bens e serviços cujo valor não excedesse 20.000 contos. Contudo, em 8 de 

Junho do corrente ano foi publicado o D.L. n.º 197/99, o qual veio revogar o D.L. n.º 55/95 e o 

regime então em vigor, produzindo efeitos a partir do dia 7 do corrente mês de Agosto. De 

acordo com o disposto no D.L. n.º 197/99, o qual estabelece pois o novo regime de realização 

de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, diploma que, em tudo o que 

não contrarie o regime do respectivo contrato administrativo, é também aplicável às 

empreitadas de obras públicas (ex vi art.º 4º, n.º 1 a)), a não exigibilidade de contrato escrito 

fica agora limitada ao montante de 10 000 contos, como decorre do disposto no art.º 59º, n.º 1 

a). Então, e de acordo com os princípios normativos ora vigentes, já não tem aplicabilidade, por 

falta de suporte legal, a autorização genérica dada pela Assembleia Municipal em 30 de 

Janeiro do ano transacto relativa à dispensa de contrato escrito até 20.000 contos. Assim, 

tendo presente que, nos termos do disposto no art.º 48º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto só a 

partir de 35.000 contos é que os contratos estão sujeitos a visto pelo Tribunal de Contas, só 

não é exigida a forma escrita, para além da aquisição de bens e serviços ao abrigo de 

contratos públicos de aprovisionamento, naqueles contratos que, cumulativamente, sejam de 

valor inferior a 35.000 contos, cuja relação contratual se extinga com a entrega dos bens ou da 

prestação do serviço, sem prejuízo de eventuais garantias, e quando a prestação de serviços 

ou a entrega dos bens ocorra integralmente no prazo de 20 dias a contar da adjudicação, como 

decorre do disposto no art.º 59º, n.º 2. Para além dos contratos que, verificadas estas 

condições, não lhes é exigida a redução à forma escrita, também será possível dispensar essa 

forma àqueles contratos em que, a segurança pública, interna ou externa o aconselhe, seja 

necessário dar execução imediata às relações contratuais e apenas na medida do estritamente 

necessário, em resultado de acontecimentos imprevisíveis e por motivos de urgência imperiosa 

desde que as circunstâncias invocadas não sejam, em caso algum, imputáveis às entidades 

adjudicantes, como decorre do disposto no n.º 1 do art.º 60º. Por último, cumpre também 

informar V. Exª de que a dispensa de contrato escrito para aqueles contratos que ao abrigo do 

disposto no artigo atrás referido pode efectivamente ser dispensada é competências do órgão 

competente para autorizar a despesa (vd. Art.º 60º, n.º 4). Nestes termos deixo à consideração 

superior." Segue-se assinatura: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03.02 – PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ESPOSENDE – REVISÃO – DESPACHO DO 

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRAÇÃO DO 

TERRITÓRIO – INFORMAÇÃO: 



De harmonia com a deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião realizada no 

passado dia nove do corrente, foi presente uma informação do Chefe da Divisão Administrativa 

e Financeira, indicando que foi publicado na II Série do Diário da República nº 204, datado de 

um do corrente, o Despacho nº 17.085/99, do Gabinete do Secretário de Estado da 

Administração Local e Ordenamento do Território, relativo à constituição da comissão técnica 

para a revisão do Plano Director Municipal de Esposende, do qual junta cópia: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da informação. 

Usaram da palavra os membros José Luis Azevedo e Agonia Pereira, que apresentaram, na 

generalidade, as suas opiniões para a elaboração da revisão do Plano Director Municipal. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

Ausentaram-se da sessão os membros João Vilarinho, Sílvio Abreu e Eduardo Melo. 

03.03 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ 500.000 

CONTOS – PROPOSTA: 

De harmonia com a deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião realizada no 

passado dia nove do corrente, foi presente a seguinte informação do Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira: "Pela presente e relacionado com o assunto em título, cumpre-me 

informar V. Ex.cia do seguinte: 1 – Com a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento 

para o ano de 1999 a Assembleia Municipal concedeu autorização à Câmara Municipal para 

contrair um empréstimo até quinhentos mil contos, dos quais duzentos mil seriam para obras 

de saneamento básico (água e esgotos) de Forjães, Vila Chã e Curvos e os restantes trezentos 

mil seriam para aquisição de terrenos, como consta do ponto três dos pedidos de autorização à 

Assembleia Municipal constantes do Plano de Actividades. 2 – No seguimento dessa 

autorização a Câmara Municipal procedeu ao respectivo processo de concurso tendo sido 

deliberado em vinte e nove de Julho adjudicar o referido empréstimo ao Banco Português de 

Investimento e aprovado o respectivo contrato em dois de Setembro. 3 – Analisado o artº 23º 

da Lei das Finanças Locais (vd. Lei nº 42/98, de 6 de Agosto), designadamente o seu nº 5, 

constata-se que o pedido de autorização à Assembleia Municipal para contratação de 

empréstimos de médio e longo prazo é, por força desta nova lei, obrigatoriamente 

acompanhado de informações sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições 

de crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município. 4 

– Assim, pelo supra exposto, deixo à consideração de V. Ex.cia a remessa do presente 

processo à Assembleia Municipal para aprovação, sendo que, nos termos da alínea e) do nº 2 

do artº 39º da Lei das Autarquias Locais (DL 100/84, de 29 de Março, na nova redacção da Lei 

nº 18/91, de 12 de Junho), compete à Câmara Municipal efectuar tal pedido de aprovação à 

Assembleia Municipal." Segue-se assinatura: 



O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da informação. 

Usaram da palavra os membros Agonia Pereira e José Luis Azevedo, que comentaram o 

procedimento adoptado para o presente processo. 

José Luis Azevedo procedeu à leitura da seguinte intervenção: "Nos termos da Lei das 

Finanças Locais (artº 23º) o pedido de autorização para contracção de empréstimo deve ser 

presente à Assembleia Municipal, acompanhado das propostas de, pelo menos, três 

instituições de crédito e mapa da capacidade de endividamento do município. Tal pedido 

pressupõe uma análise das propostas por parte do órgão deliberativo, bem como as condições 

de financiamento, tendo em vista a indispensável autorização e consequente celebração do 

respectivo contrato. Verifica-se, entretanto, que o contrato foi celebrado antes da Assembleia 

Municipal se pronunciar sobre o assunto (30/08/99), ou de se ter manifestado quanto à sua 

autorização, pese embora o tenha feito genericamente, aquando da aprovação do Plano de 

Actividades para o corrente ano, o que, de acordo com o prescrito na disposição legal referida, 

não tem qualquer validade (deveria inclusive ser anulada) porque se trata de um acto praticado 

sem observância de formalidades legais. Só em dez de Setembro, depois do contrato 

celebrado é que os serviços alertam para a necessidade da autorização da Assembleia 

Municipal, apesar de não ser, na sua opinião, taxativa tal obrigatoriedade – que a lei impõe -, 

pois deixam à consideração do Executivo tal pedido. A minuta do mesmo contrato é aprovada 

pela Câmara Municipal, em catorze de Setembro. Quanto à escolha da entidade bancária, 

refira-se, a propósito, que as propostas foram analisadas pela Comissão nomeada pela 

Câmara para aquisição de serviços, fornecimentos e empreitadas de obras públicas 

(constituidas por dois engenheiros civis e um arquitecto) que se socorreu, dada a 

especificidade da matéria, do parecer do Chefe da Divisão de Administração Geral e com base 

no qual se pronunciou favoravelmente quanto à proposta apresentada pelo Banco Português 

de Investimento (BPI), por na sua opinião, ser a mais vantajosa para a Câmara Municipal, face 

às condições apresentadas. Para além de outras incongruências facilmente detectáveis no 

processo, constata-se que, afinal, o único critério que serviu de base à escolha do BPI- opção 

pela taxa de juro fixa – não foi contemplado no contrato outorgado, não se cumprindo assim a 

deliberação do Executivo de vinte e nove de Julho último que, especificamente refere que a 

adjudicação do empréstimo ao BPI é feita ‘nos termos da sua proposta e de acordo com as 

informações técnicas...’, sendo que uma destas informações – a pedido do Presidente da 

Câmara – do Gabinete de Assessoria Económica aponta claramente para outra solução – a 

taxa variável – que é, afinal, contrária ao deliberado no início de Setembro. Sintomático é o 

facto do Executivo ter deliberado e assinado o contrato, sem informação dos Serviços 

Financeiros, datada de um de Setembro, sobre a capacidade de endividamento da autarquia. 

Nas deliberações a tomar pela Assembleia sobre este assunto, propomos que sejam feitas 

nominalmente, permitindo responsabilizar todos aqueles que, tomando conhecimento das 

ilegalidades cometidas, persistam dolosamente em concordar com as mesmas, pela ligeireza 



com que o assunto é tratado, pondo em causa o interesse público do município." Seguem-se 

assinaturas de três elementos do grupo do Partido Socialista. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE E TRÊS 

VOTOS A FAVOR E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ QUINHENTOS MIL CONTOS JUNTO DO BANCO 

PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, NOS TERMOS E CONDIÇÕES PROPOSTOS POR 

AQUELA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO CONSTANTES DE ANEXO À SUA CARTA COM A 

REFERÊNCIA "BIN DEZASSEIS BARRA NOVENTA E NOVE", DE NOVE DE FEVEREIRO DE 

MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE, CUJO TEOR AQUI SE DÁ POR 

INTEGRALMENTE REPRODUZIDO, FICANDO ARQUIVADA CÓPIA JUNTO À MINUTA DA 

ACTA DA PRESENTE SESSÃO DA QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE. 

DADO QUE, A REQUERIMENTO DO GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA, A VOTAÇÃO FOI 

NOMINAL, VERIFICOU-SE O SEGUINTE SENTIDO DE VOTO: ANTÓNIO FERNANDES 

RIBEIRO – A FAVOR; MANUEL MARIZ NEIVA – A FAVOR; JOSÉ MANUEL DO CASAL 

ALMEIDA – A FAVOR; AGOSTINHO PENTEADO NEIVA – A FAVOR; MANUEL JOAQUIM 

MARQUES PERES FILIPE – A FAVOR; RUI ANTÓNIO FERREIRA DE AGONIA PEREIRA – A 

FAVOR; ANTÓNIO MARANHÃO PEIXOTO – A FAVOR; JOSÉ LUIS CORREIA DE AZEVEDO 

– ABSTENÇÃO; CARLOS ALBERTO FERNANDES RIBEIRO PEREIRA – A FAVOR; JOSÉ 

BALTAZAR DE MATOS – A FAVOR; FRANCISCO XAVIER MAIO PEREIRA DE SOUSA – 

ABSTENÇÃO; MANUEL FERREIRA VIEIRA – A FAVOR; MANUEL CARLOS ALVES MATOS 

FERREIRA – A FAVOR; ÓSCAR HERNÂNI GOMES VIANA –ABSTENÇÃO; ANTÓNIO DE 

SOUSA CEPA – A FAVOR; JOSÉ DO PAÇO LOPES – A FAVOR; VICTOR MANUEL DA 

SILVA FARIA – A FAVOR; OTÍLIO FRADIQUE DOS SANTOS HIPÓLITO – A FAVOR; JOSÉ 

MARIA EIRAS AZEVEDO COSTA – A FAVOR; JOSÉ ARTUR SARAIVA MARINHO – A 

FAVOR; FERNANDO PEREIRA MARQUES – A FAVOR; ABÍLIO CEPA CERQUEIRA – A 

FAVOR; MÁRIO NEIVA LOSA – A FAVOR; CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA – A 

FAVOR; ANTÓNIO MANUEL FERREIRA VILAÇA – A FAVOR; ANTÓNIO CARLOS VIEIRA DA 

SILVA – A FAVOR. 

03.04 – ASSOCIAÇÃO TERRAS DE MAR – PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE ESPOSENDE E ESTATUTOS: 

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

realizada em dezanove de Outubro de mil novecentos e noventa e oito, proposta de integração 

do município de Esposende na Associação Terras de Mar, acompanhada dos respectivos 

estatutos. 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta, não se tendo verificado qualquer 

intervenção. 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE NA ASSOCIAÇÃO TERRAS 

DE MAR. 

MAIS DELIBEROU, NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, 

APROVAR OS ESTATUTOS DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CUJO TEOR AQUI SE DÁ COMO 

TRANSCRITO, FICANDO ARQUIVADA CÓPIA JUNTO À MINUTA DA ACTA DA PRESENTE 

REUNIÃO, DA QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE. 

04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

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

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

inscrito os cidadãos Aristides Sousa, na sua qualidade de Director do Centro de Saúde deste 

concelho, e Martinho Abreu Rodrigues Ferreira, de Marinhas, que usaram da palavra nos 

termos do Regimento. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 

minuta, para efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da presente sessão, que, depois de lida, 

foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

Sendo treze horas e quinze minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada 

a presente sessão. 


