
ACTA Nº 1/99 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 1999: 

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, 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, José Luis Correia de 

Azevedo, Alberto de Jesus da Cruz Pereira, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José 

Baltazar de Matos, 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 do Paço Lopes, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Otílio Fradique 

dos Santos Hipólito, Manuel Fernando Lima Meira Torres, José Maria Eiras Azevedo, José 

Eduardo de Sousa Felgueiras, José Artur Saraiva Marinho, José Carvalho da Mota, Sílvio de 

Azevedo Abreu, Fernando Pereira Marques, Jorge Humberto Sousa e Silva, Abílio Cepa 

Cerqueira, Mário Neiva Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria, António Manuel Ferreira Vilaça, e 

António Carlos Vieira da Silva. 

Sendo nove horas e 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 Gualdino Baptista da Silva 

e Victor Manuel da Silva Faria. 

Ausentou-se da reunião o membro Carlos Ferreira, depois de devidamente autorizado. 

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

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: 



Pelo membro Agostinho Neiva foi apresentada a seguinte Moção de Censura: "O Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata vem nos termos do artigo 39º, nº 1, alínea i) do 

Decreto-Lei nº 100/84, propor uma moção de censura ao senhor Vereador Tito Evangelista, a 

fim de permitir a formulação e divulgação de um juízo negativo e reprovativo da sua actuação. 

A actividade política assenta na participação dos cidadãos que confiam o seu poder aos eleitos 

para a prossecução dos interesses locais das populações. Nos últimos tempos, o senhor 

Vereador Dr. Tito Evangelista apresentou várias participações crime sobre o Sr. Alberto 

Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Esposende, denúncias essas apresentadas 

quer no tribunal de Esposende, quer junto do Ex.mo Procurador da República. Todas essas 

denúncias assentam no exercício de funções do Sr. Alberto Figueiredo enquanto Presidente da 

Câmara pelo que é dever desta Assembleia Municipal defender o bom nome e a dignidade do 

órgão Câmara Municipal, bem como do seu presidente. O Grupo Parlamentar do P.S.D. 

esperou, ansiosamente, pelo funcionamento dos tribunais através dos seus mecanismos 

legais, vindo agora propor a esta Assembleia Municipal que recrimine o comportamento de um 

eleito da Câmara Municipal. Importa referir que os processos foram arquivados, 

designadamente: Proc. Inquérito nº 1025/98 – No qual o Dr. Tito Evangelista imputava a prática 

de crime de fraude fiscal, tendo o senhor Procurador Adjunto referido que a denúncia roça os 

limites da denúncia caluniosa, feita com negligência grave. Proc. Inquérito nº 380/98 – Na qual 

a queixa versava na prática de crime de obstrução de justiça e abuso de poder. Proc. Inquérito 

nº 88/97 – No qual a queixa versava sobre a prática de crime de difamação. Existe, ainda, outro 

processo pendente no Tribunal da Relação do Porto para apreciação de recurso interposto por 

aquele participante da decisão de arquivamento de processo pelo Tribunal da Comarca de 

Esposende. Os tribunais vieram dar razão ao Presidente da Câmara Municipal – Alberto 

Figueiredo, pelo que este comportamento do Dr. Tito Evangelista visava a perseguição pessoal 

e a ofensa do bom nome e dignidade do Sr. Alberto Figueiredo, eleito Presidente da Câmara 

Municipal de Esposende, devendo como tal ser recriminado. Apesar desta atitude, é de louvar 

o comportamento dos membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Esposende 

que não acompanharam esse tipo de denúncias, esperando que os tribunais se 

pronunciassem. Aliás, nunca os dirigentes do Partido Socialista acompanharam ou tiveram 

comportamento igual sobre a actuação do Presidente da Câmara Municipal de Esposende, 

apesar do intenso combate político. Este deve-se centrar em programas e opções ideológicas 

para a prossecução do interesse público dos Munícipes do Concelho de Esposende, e não no 

procurar denegrir a imagem, dignidade e bom nome do Presidente da Câmara Municipal, que 

apesar de eleito nas listas do P.S.D. é Presidente de todos os munícipes do Concelho de 

Esposende. Assim, esse comportamento do Dr. Tito Evangelista , Vereador da Câmara 

Municipal de Esposende, violou as regras básicas do bom funcionamento da democracia, 

porquanto pôs em causa direitos fundamentais do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Esposende bem como denegriu a imagem do órgão Câmara Municipal. Nestes termos e ao 

abrigo do artigo 38º, nº 1, alínea i) do Decreto-Lei 100/84,o Grupo Parlamentar do P.S.D. 

propõe que a Assembleia Municipal delibere e aprove um voto de censura ao senhor Vereador 



Dr. Tito Evangelista, recriminando a sua actuação na perseguição pessoal e ofensa do bom 

nome e dignidade do Presidente da Câmara Municipal de Esposende Alberto Figueiredo. Mais 

se propõe, caso a moção de censura seja aprovada, que seja devidamente divulgada na sua 

íntegra nos principais órgãos de comunicação social de âmbito local e nacional, devendo ser 

enviada para todos os órgãos institucionais. Os Membros do Partido Social Democrata na 

Assembleia Municipal de Esposende." Seguem-se assinaturas. 

De imediato, o mesmo membro procedeu à justificação da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva afirmou sentir-se chocado com a presente proposta e solicitou uma interrupção 

da reunião pelo período de dez minutos, a fim de permitir o estudo da mesma proposta, tendo a 

Mesa da Assembleia Municipal deliberado por unanimidade suspender os trabalhos pelo 

período de dez minutos. 

Sendo dez horas e cinco minutos, foram suspensos os trabalhos. 

Pelas dez horas e vinte e cinco minutos retomaram-se os trabalhos, continuando a verificar-se 

a existência de "quorum". 

Retomou o uso da palavra o membro Juvenal Silva, que considera esta Assembleia não ter 

competência para votar moções de censura a cidadãos, dado que a legislação invocada se 

refere à Câmara ou seus membros e relativamente a atitudes políticas. 

O Presidente da Mesa comunicou ser entendimento desta que o articulado referido e base da 

proposta tem todo o fundamento. 

Juvenal Silva reiterou que a Mesa não deve admitir a proposta de Moção de Censura, 

apresentando o seu recurso para o plenário da decisão da Mesa, nos termos previstos no nº 1 

do artº 48º do Regimento. 

Submetido à votação o recurso da decisão da Mesa, a Assembleia Municipal deliberou, por 

maioria absoluta dos presentes, com vinte e um votos a favor e dez votos contra, homologar a 

decisão da mesa e admitir para discussão de votação a proposta de Moção de Censura. 

Rui Agonia comentou a proposta de Moção de Censura e disse não haver motivo para tal 

moção, solicitando que a mesma seja retirada. 

Álvaro Maio questionou qual a hora em que a proposta foi entregue à Mesa, tendo o Presidente 

informado que a Mesa já estava em funcionamento quando aquela foi recebida. 



Continuando no uso da palavra, Álvaro Maio questionou sobre a legalidade de esta Assembleia 

apreciar e votar tal proposta. 

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

exposição: "Senhores Presidentes, caros colegas, meus senhores e minhas senhoras. A 

atitude, mais que os próprios factos, que aqui se procura censurar, levam-me a tomar uma 

posição de repúdio e, quiçá, de vergonha. Esta é uma atitude que não se entende, mais parece 

um acto persecutório, até de duvidosa originalidade, mesquinho, redutor e revelador de um 

comportamento que roça a esquizofrenia colectiva. Afinal, os factos que se querem censurar, 

tiveram lugar em reunião da Câmara? Foi na actuação do executivo Municipal e do Vereador 

enquanto tal que ocorreram os factos em censura? Vamos lá ver! Foi ou não foi? Quais são 

eles afinal? Francamente, o que é que a Assembleia Municipal tem a ver com isto? Não acham 

que estamos a meter-nos onde não somos chamados? Será que daqui por diante vamos 

censurar as pessoas que tenham processos em tribunal? E se o processo que o Sr. Alberto 

Figueiredo tem contra Tito Evangelista vier a ser arquivado, o que fará esta Assembleia? Vai 

censurar o Sr. Alberto Figueiredo? O que se passa então? Está bem patente o que é... Mas 

será que mesmo no chamado interesse partidário as pessoas têm que anular a sua 

consciência ou negar a sua personalidade? Com medo de quê e de Quem? Como se percebe 

que hoje se condene, aqui nesta sala e publicamente quem cometeu o crime hediondo de 

defender a sua honra? Já ninguém se lembra como tudo isto começou? E o que vão fazer 

agora àquele que, ao que se disse, chegaram a promover uma reunião para impedir que o 

senhor Alberto Figueiredo voltasse à Câmara, porque o Dr. Tito era melhor? Alegremente, 

condenam! Assim como condenarão amanhã os carrascos de hoje... é uma questão de viagem 

no tempo... ao senso do bem comum! E o que farão agora aqueles, pesarosos entusiastas do 

único que os podia representar, um lugarzito para deputado, como galhardamente 

escarrapacharam no jornal da sua juventude? – Condenam! E o que fizeram na hora da brasa, 

em que ninguém ousou sequer manifestar-se? Aguardaram calmamente, à espera de saberem 

o lugar para onde a bandeira dava a sombra! Que moral, que legitimidade tem esta para 

condenar seja o que for? Que dignidade tem quem abana como o vime e não desdenharia as 

sobras do poder, que, como todos, é efémero. O tempo o dirá!". 

Francisco Xavier, usando da palavra, comentou a proposta e reafirmou a posição do Partido 

Socialista de que a mesma é ilegal e solicitou que a moção seja retirada. 

Entretanto, compareceu à sessão o membro Carlos Ferreira. 

José Luis Azevedo apresentou o seu parecer de que a moção não tem suporte legal, devendo 

ser retirada. 



Eduardo melo afirmou que se trata de um caso pessoal entre Alberto Figueiredo e Dr. Tito 

Evangelista e que caso esta moção seja aprovada, o grupo do Partido Socialista tomará as 

atitudes que achar convenientes. 

O Grupo do Partido Social Democrata solicitou o prolongamento do Período de Antes da 

Ordem do Dia, por mais trinta minutos, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por 

unanimidade dos presentes, aprovar a proposta. 

Rui Agonia, usando novamente da palavra, reafirmou as consequências graves que possam 

advir com a aprovação da Moção de Censura e que a pessoa visada deveria ser convocada 

para poder apresentar a sua defesa. 

Álvaro Maio solicitou que a proposta seja retirada, porque não se encontrará correctamente 

elaborada e fundamentada. 

Agostinho Neiva afirmou que foi na qualidade de Vereador que o senhor Dr. Tito Evangelista 

tomou várias atitudes contra o Presidente da Câmara e apresentou as queixas ao tribunal. 

Carlos Ferreira comentou a proposta de moção de censura, salientando que Alberto Figueiredo 

tem direito à defesa quanto às acusações de que tem sido alvo na comunicação social. 

Eduardo Melo salientou que o Grupo do Partido Socialista nunca tomou posição pública quanto 

às conferências de imprensa realizadas pelo Dr. Tito Evangelista, dado entender que se tratará 

de um caso pessoal, mas que se sente solidário com o referido Vereador eleito nas listas do 

Partido Socialista. 

De imediato se passou à votação da Moção de Censura apresentada pelo grupo do Partido 

Social Democrata: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, COM VINTE 

E DOIS VOTOS A FAVOR, DEZ VOTOS CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES, APROVARA 

MOÇÃO DE CENSURA AO SENHOR VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ESPOSENDE, DR. TITO ALFREDO EVANGELISTA E SÁ E, NOS TERMOS DA MESMA 

PROPOSTA, PROCEDER À SUA PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA NOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ÂMBITO LOCAL E NACIONAL E ENVIAR A MESMA A 

TODOS OS ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS. 

Ausentou-se definitivamente da sessão, depois de devidamente autorizado, o membro José 

Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende. 

Continuando-se dentro do Período de Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o membro 

Juvenal Silva, que procedeu à apresentação da seguinte exposição política: "O período de 



Carnaval, em concelho à beira mar plantado, continua. ‘Assiste-se ao desfile de mascarados, 

bufos, tartufos, marionetas, arlequins, delfins, quiçá, outros afins’. As ‘marionetas’ apresentam-

se treinadinhas, obedientes e obrigadas. Numa angústia de orfandade, fazem que fazem sem 

fazer, rodopiando como ’baratas tontas’, e quando não sabem o que dizer, inventam 

‘historinhas’, para desviar as atenções da sua inutilidade. Certas gentes ainda não se 

aperceberam que o Carnaval já passou. Parece brincadeira, mas em Esposende, a maioria 

camarária está confortavelmente instalada a gastar o dinheiro dos contribuintes, na criação de 

‘tachos e mordomias’, construindo uma ‘teia’ imensa sem razões de interesse público. Os 

recursos disponíveis, gerados por taxas, tarifas e impostos elevadíssimos, estão a ser 

absorvidos para sustentar a imensa máquina camarária, em vez de serem canalizadas para 

obras de interesse público. Esposende está a ser vítima da falta de visão estratégica para o 

desenvolvimento global, por parte da maioria que nos governa há uma década. Sempre o P.S. 

tem procurado defender os interesses do concelho alertando e exigindo da maioria acções 

concretas. Infelizmente, os esposendenses, brevemente irão sentir na pele e no bolso, as 

consequências nefastas da falta de capacidade da maioria camarária, para administrar o 

concelho. Cobram-se aos munícipes, taxas, tarifas e impostos pelo máximo, e em troco 

prestam-se serviços mínimos. A contribuição autárquica tem a taxa máxima. Em contrapartida 

as infraestruturas urbanísticas (rede de água, saneamento, pavimentação de ruas, passeios, 

gás canalizado, t.v. cabo, iluminação pública, jardins e espaços verdes, parques infantis, etc.), 

bem como, segurança, rede de transportes, infraestruturas de ensino, de saúde, etc., ou não 

existem ou têm qualidade média ou baixa. A maioria continua sem resolver inúmeros e graves 

problemas que afectam o concelho. O acordo com a EDP que garante um caudal ecológico 

permanente no Rio Cávado após a entrada em funcionamento das captações da empresa 

‘Águas do Cávado, S.A.’ continua por fazer. Será que esta maioria ainda não se apercebeu da 

gravidade das consequências da falta desse acordo? Mudar de maioria em Esposende, já não 

é uma questão de opção política, é uma necessidade de sobrevivência. O Grupo do P.S. na 

Assembleia Municipal." Seguem-se assinaturas. 

Francisco Xavier comentou a decisão de a Câmara Municipal não apresentar candidatura à 

atribuição de "Bandeira Azul da Europa" para as praias do concelho. 

02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

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

presentes. 

O senhor Presidente da Câmara procedeu à explicação, na generalidade, dos assuntos 

constantes da mesma informação e acrescentou que o Presidente da Câmara eleito pediu 

continuação da suspensão do mandato por mais noventa dias e que o processo de 

revitalização da zona de Ofir se encontra bastante atrasado, pelo facto de aguardar parecer do 



Instituto de Conservação da Natureza. No entanto tem conhecimento de que em breve se dará 

início ao processo. 

Usaram da palavra os seguintes membros: 

João Vilarinho referiu que da informação se constata o interesse da Câmara Municipal em 

resolver os problemas ambientais, mas nada se verifica quanto à poluição do Rio Cávado, 

dada a ligação da rede de saneamento à rede de águas pluviais, conforme afirmou. Propôs a 

constituição de uma comissão eventual para se verificar a referida ligação. Mais comentou o 

uso do parque de estacionamento junto ao mercado municipal, por parte de autocarros de 

empresa privada. 

O senhor Presidente da Câmara comunicou que mandará averiguar a veracidade da existência 

das ligações referidas. 

Eduardo Melo salientou que a Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende se destina 

à defesa das dunas e do ambiente em geral e não está vocacionada para a realização de obras 

de pavimentação de acessos às praias. 

Juvenal Silva questionou o Presidente da Câmara sobre o Regulamento de Publicidade que foi 

declarado inconstitucional e sobre o qual o Presidente da Câmara afirmou que o Executivo 

desconhecia o assunto, tendo o mesmo membro afirmado que tal assunto foi apreciado em 

reunião do executivo, conforme consta da acta nº 16/98. 

José Luis Azevedo comentou que as decisões da Câmara Municipal, do senhor Presidente e 

dos senhores Vereadores, no uso das competências delegadas e sub-delegadas não são 

transmitidas aos membros da Assembleia Municipal. Mais se referiu à questão levantada pelo 

membro Juvenal Silva, relativamente ao regulamento de publicidade, apresentando 

sucintamente o processo que deu origem a tal declaração de inconstitucionalidade e que ainda 

não se encontra encerrado. 

Baltazar Matos questionou sobre a referência à rede de gás natural e que se deveria passar a 

exigir projectos de especialidade sobre a instalação de rede de distribuição dentro dos prédios 

particulares. 

Álvaro Maio afirmou que se deveria proceder à publicação das actas da Câmara Municipal. 

Mais referiu o estado da pavimentação da estrada que vais da E.N. 103-1 ao lugar de Goios, 

freguesia de Marinhas. 

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: 

03.01.01 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E QUADRO DE PESSOAL – 

PROPOSTA: 

De harmonia com a deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião ordinária realizada 

no passado dia quinze do corrente, foi presente uma proposta de organização dos serviços 

municipais, que apresenta o seguinte preâmbulo: "A actual estrutura orgânica, bem como o 

respectivo quadro de pessoal do Município de Esposende resultam de uma alteração publicada 

no Diário da República de 29 de Abril de 1997. Sendo certo que não se torna necessário 

proceder a actualizações anuais, entende-se contudo que é chegado o momento de proceder a 

uma avaliação mais profunda da organização dos serviços municipais, considerando as 

necessidades sentidas no quotidiano por forma a adapta-lo às exigências crescentes 

supervenientes de diversas alterações legislativas que se têm traduzido num crescendo das 

atribuições dos municípios, bem como possibilitando uma adaptação a novos modelos de 

decisão e funcionamento, os quais exigem também novos modos de redimensionamento e 

racionalização dos recursos humanos capacitando uma eficácia e eficiência crescente de modo 

a melhor servir os interesses dos munícipes. Assim, no uso da faculdade do disposto no 

Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Abril, na nova redacção que lhe foi conferida pela Lei nº 44/85, 

de 13 de Setembro, e ao abrigo das competências conferidas pela alínea a) do nº 3 do artº 51º 

do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, propõe-se a reformulação da actual estrutura 

orgânica, bem como a alteração do quadro de pessoal, com vista a uma melhor adequação dos 

serviços municipais à realidade funcional da Câmara Municipal de Esposende." Fica arquivada 

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

que aqui se dá como transcrita: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Usaram da palavra os seguintes membros: 

Juvenal Silva apresentou a seguinte proposta: "Numa análise simplista à proposta de 

‘reformulação da actual estrutura orgânica’ dos serviços municipais e de alteração do 

respectivo quadro de pessoal, atendendo essencialmente à justificação produzida e que 

fundamenta a ‘revolução’ que se pretende, constata-se haver uma intenção de absoluto 

desrespeito ou de ignorância dos princípios gerais sobre gestão de pessoal da Administração 

Pública, na qual, obviamente, as autarquias locais se incluem. Estranhamente não constava do 

plano de actividades para 1999, aprovado pela maioria da Assembleia, qualquer programa 

plurianual sobre a gestão de efectivos, que servisse de suporte às propostas agora 

apresentadas e que, naturalmente estavam subjacentes ao aumento das verbas previstas no 

Orçamento, cuja razão era a reclassificação das carreiras dos funcionários, quando se conclui 



que ‘afinal havia outra’. A ‘avaliação profunda da organização dos serviços municipais’ de que 

fala o preâmbulo da proposta, não existe, pois tratar-se-ia de um diagnóstico, porventura, 

importante para análise, mas que seriamente implicaria uma melhor e mais equitativa 

‘racionalização dos recursos humanos’. A preocupação no redimensionamento operado, foi 

apenas no sentido de ajustar a estrutura orgânica aos interesses de alguns, sem prosseguir a 

plena ocupação dos efectivos existentes, evitando situações de carácter excedentário visíveis, 

apostando na mobilidade dos recursos humanos existentes e não ao recrutamento 

indiscriminado para funções que não se destinam à satisfação directa do interesse geral ou ao 

exercício de poderes de autoridade. E, por isso se fala, como justificação para esta 

‘autorização de pagamento de promessas’ na eficiência crescente de modo a servir os 

interesses dos munícipes’ esquecendo-se que as novas propostas – Estrutura e Quadro de 

Pessoal – nada têm a ver com os interesses dos munícipes, pelo contrário torna os serviços 

municipais mais pesados, demasiadamente burocratizados, e logicamente sem efectividade 

organizacional, pois deixa de haver um relacionamento político com o ambiente que contribua 

para a aceitação e legitimação dos serviços prestados. Verifica-se com estas alterações que o 

Presidente da Câmara e os Vereadores se demitem da superintendência sobre a gestão dos 

serviços e respectivas actividades municipais, entregando essa responsabilidade, que 

legalmente pertence aos autarcas como contrapartida pela autonomia das decisões, aos 

dirigentes, nomeadamente a duas unidades orgânicas supervisoras (departamentos) e a oito 

centros coordenadores intermédios (divisões), não se sabendo ao certo se os postos de 

controle (secções) são quinze ou apenas três, porque na realidade o artº 10º quando 

descrimina a forma como passarão a organizar-se os serviços municipais refere-se a quinze, 

para depois na especificidade transformar nalguns casos as secções em sectores, enquanto 

noutros mantém as unidades definidas, sem que se refira expressamente à chefia. Entre as 

secções ou sectores vislumbram-se unidades orgânicas sem definição e institucionalização 

hierárquico-funcional que lhes sirva de suporte legal, ‘dirigidas por pessoal de carreira Técnica 

ou Técnica Superior a designar pelo Presidente da Câmara, sob orientação do Chefe de 

Divisão’. Para a direcção dos serviços municipais devem, nos termos previstos na lei, existir 

cargos de direcção e chefia, e estes não podem ser criados ‘sem a existência da 

correspondente unidade orgânica devidamente estruturada’, o que não acontece, por exemplo, 

na Divisão Administrativa e Financeira, ao nível dos Serviços Administrativos e dos Serviços 

Financeiros. O quadro de pessoal em vigor, desde Abril de 1997, não faz parte da proposta de 

alteração agora proposto, desconhecendo-se se há ou não lugares a extinguir, sendo certo que 

os lugares a criar, pela lógica, não correspondem na totalidade aos números referidos na 

mesma proposta de alteração. O exemplo mais flagrante é o facto de na proposta, que se 

submete à apreciação da Assembleia Municipal, se indicar a existência de dois lugares vagos, 

na categoria de Director de Departamento; três lugares preenchidos e cinco vagos na categoria 

de Chefe de Divisão, sendo certo que os dois lugares de Director são a criar, o que não é 

referido, e que há, igualmente, lugares de Chefe de Divisão a criar, porque na estrutura 

orgânica anterior havia somente três Divisões e agora propõem-se oito, o mesmo sucedendo, 



pelo menos, com os lugares das carreiras de Conservador, Engenheiro Biológico, Técnicos 

superiores de (Contabilidade, Comunicação e Desporto),Engenheiro Geógrafo, Engenheiro 

Técnico Agrário, Técnico de Relações Públicas, Conselheiro de Consumo, Monitor de Museus, 

Polícia Administrativa Municipal, etc. Não houve a preocupação de informar convenientemente 

os órgãos municipais competentes e estranha-se que o executivo não se tenha preocupado 

com estes ‘lapsos’ que naturalmente não ajudam a analisar seriamente as propostas que 

considera como suas, pois lhe deu o seu aval. Verifica-se, também, que nalgumas carreiras, 

em especial no grupo de pessoal técnico-profissional, o critério estabelecido para promoção é, 

à partida cerceador dessa hipótese, pela limitação do número de lugares existentes no topo da 

carreira, não sendo por esse facto um incentivo à motivação dos recursos humanos, quando 

noutras carreiras de dotação global essa situação não se verifica, não havendo igualdade de 

oportunidades para funcionários da mesma Câmara. Neste sentido propõe-se que a 

Organização dos Serviços Municipais e o Quadro de Pessoal sejam rejeitados, com 

fundamento nas razões deduzidas, recomendando-se à Câmara Municipal a elaboração de um 

estudo sério sobre os serviços municipais, com a preocupação de introduzir regras que 

garantam a racionalidade e operacionalidade da estrutura, travando a tendência para o 

crescimento inflacionado dos encargos com pessoal, cujos limites a própria lei estabelece 

(Dec.-Lei nº 116/84, de 6 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 44/85, de 13 de 

Setembro). O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Esposende." Seguem-se 

assinaturas. 

Rui Agonia comentou que a presente proposta não apresenta justificação para tão profundas 

alterações e que esta questão deveria ser devidamente estudada, de harmonia com as 

necessidades da autarquia e solicitou ao senhor Presidente da Câmara que a proposta seja 

reformulada, pela razões que apresentou. 

O senhor Presidente da Câmara apresentou justificação para a actual reestruturação dos 

serviços, não obstante se ter verificado uma em mil novecentos e noventa e sete. 

Maranhão Peixoto comentou a proposta e apresentou a seguinte recomendação: 

"Recomendamos à Câmara Municipal que retire da proposta apresentada de Organização dos 

Serviços Municipais, no referente às carreiras de Técnico Superior de Biblioteca e 

Documentação e de Técnico Superior de Arquivo, a categoria de estagiários, pois a mesma 

não integra estas carreiras específicas que são, actualmente, regidas pelos Decretos-Lei nº 

247/91, de 10 de Julho e Decreto-Lei nº 276/95, de 25 de Outubro." Segue-se assinatura. 

Álvaro Maio referiu-se à alteração realizada em 1997 e que não é previdente a Câmara 

Municipal apresentar esta proposta sem ser acompanhada de justificação. Mais referiu que 

esta Assembleia Municipal não é informada dos custos que esta alteração implica. 



José Luis Azevedo declarou subscrever as intervenções dos membros Juvenal Silva e Rui 

Agonia e comentou que da proposta não consta que os funcionários tenham sido ou não 

ouvidos e que da mesma não constam vários princípios a que os serviços públicos estão 

sujeitos. Mais afirmou que a necessidade de reestruturação dos serviços deve ser devidamente 

analisada e estudada. 

Francisco Xavier teceu vários comentários à proposta. 

José Luis Azevedo apresentou a seguinte proposta: "Propomos que seja retirada, sujeita a 

debate e apreciação duma Comissão Eventual desta Assembleia que informará a Assembleia 

em ulterior sessão sobre o mesmo assunto." Segue-se assinatura. 

Álvaro Maio referiu-se à falta de fundamentação para a proposta, bem como dos custos 

inerentes à mesma. 

Ausentaram-se da sessão os membros Joaquim Peres Filipe, Baltazar Matos, Sílvio Abreu e 

Manuel Fernando Torres. 

José Luis Azevedo, usando novamente da palavra, insistiu na falta de informação para 

fundamento da proposta e na relação de custos com pessoal relativamente ao ano de mil 

novecentos e noventa e oito. 

Eduardo Melo comentou os possíveis custos inerentes ao quadro proposto, se preenchido na 

totalidade. 

Submetida à votação a proposta apresentada pelo membro José Luis Azevedo, foi a mesma 

rejeitada, tendo obtido sete votos a favor, vinte e um votos contra e uma abstenção. 

De imediato se procedeu à votação da proposta apresentada pela Câmara Municipal. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E DOIS VOTOS A FAVOR E SETE VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA 

DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E RESPECTIVO QUADRO DE PESSOAL, 

COM A RECOMENDAÇÃO APRESENTADA PELO MEMBRO ANTÓNIO MARANHÃO 

PEIXOTO. 

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

Partido Socialista na Assembleia Municipal de Esposende vota contra pelas razões já 

apresentadas pelo Vereador do P.S. na Câmara Municipal – Dr. Tito Evangelista, e as 

constantes da proposta que formulamos a esta Assembleia, que irresponsavelmente não a 

considerou. Exigimos da maioria que explique aos munícipes de Esposende a necessidade e o 

interesse de contratar a tempo inteiro e para o quadro de Engenheiro Biológico, Engenheiro 



Técnico Agrário, Técnico Superior de Comunicação, e, Conselheiro de Consumo, só para 

referir algumas das exóticas novidades. O Grupo do Partido Socialista na Assembleia 

Municipal." Seguem-se assinaturas. 

RUI AGONIA PROFERIU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto contra por não 

encontrar a proposta devidamente apetrechada, nomeadamente em relação à anuência ou 

discordância dos trabalhadores, técnicos e operários da Câmara Municipal." 

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 Justino Mouquinho, de Fonte Boa, 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 UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

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

sessão. 


