
ACTA Nº 3/2000 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2000: 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano dois mil, 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 de 

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, José Agostinho Veloso da Silva, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José 

Baltazar de Matos, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, Manuel Carlos Alves Matos 

Ferreira, Manuel Enes de Abreu, 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, Manuel Fernando Lima Meira Torres, José Maria Eiras Azevedo, 

José Artur Saraiva Marinho, José Carvalho da Mota, Fernando Pereira Marques e Abílio Cepa 

Cerqueira. 

Sendo nove horas e quarenta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para o 

funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão,. 

encontrando-se presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Albino Penteado 

Neiva, em representação desta, por impedimento do Presidente da Câmara. 

Verificou-se, ainda, a presença de Manuel Barros Lopes em representação do Presidente da 

Junta de Freguesia de Apúlia, João Monteiro Ferreira Pérola em representação do Presidente 

da Junta de Freguesia de Esposende e de Aurélio da Silva em representação do Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Chã. 

Verificou-se, a ausência dos seguintes elementos: Manuel Ferreira Vieira, Jorge Humberto 

Sousa e Silva, Mário Neiva Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria e António Manuel Ferreira 

Vilaça. 

Não compareceu inicialmente o membro Sílvio de Azevedo Abreu. 

Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida, bem como de 

várias informações respeitante o processo "Pela Dignificação das Assembleias Municipais" e 



das diversas iniciativas desenvolvidas a nível distrital pelas várias Assembleias Municipais, 

bem como da proposta elaborada pela Associação Nacional de Municípios de alteração da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro. 

Mais comunicou haver intenção da Mesa de dar início ao processo de revisão do Regimento 

deste órgão deliberativo, convidando cada partido a indicar dois elementos que integrarão uma 

comissão para o efeito. 

01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Álvaro Maio apresentou a seguinte proposta de Voto de Pesar: "O Grupo do CDS-PP desta 

Assembleia Municipal vem propor que seja aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento de 

Álvaro Nogueira Valentim que exerceu a função de Vereador no mandato mil novecentos e 

setenta e seis a mil novecentos e setenta e nove na Câmara Municipal de Esposende." 

Seguem-se assinaturas. O grupo do Partido Social Democrata e o grupo do Partido Socialista 

declararam subscrever a presente proposta: 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DE VOTO DE PESAR E DA PRESENTE DELIBERAÇÃO DAR 

CONHECIMENTO À RESPECTIVA FAMÍLIA. 

Juvenal Silva comentou que alguns elementos do seu grupo só ontem receberam cópia dos 

assuntos constantes da ordem de trabalhos, ao que o Presidente da Mesa prestou os devidos 

esclarecimentos. 

Continuando no uso da palavra, Juvenal Silva, referiu que os assuntos em causa foram 

agendados antes de serem submetidos à apreciação da Câmara Municipal, não se sabendo 

então, se essa seria a decisão do órgão executivo. 

Rui Agonia referiu-se ao tratamento dado aos membros deste órgão nas suas actas, que não é 

o mesmo dado aos membros da Câmara Municipal e manifestou o seu desagrado por este 

tratamento diferenciado. 

Sobre este assunto foram tecidos vários comentários por diversos elementos, tendo o 

Presidente da Mesa informado que vai procurar saber qual o tratamento utilizado em outras 

Assembleias Municipais. 

Gualdino Silva referiu uma notícia publicada em periódico de âmbito nacional sobre intenção de 

investimento de empresa estrangeira, que se propõe instalar neste município uma unidade 



industrial para tratamento de metais. Perante o exposto solicitou esclarecimentos sobre a 

posição da Câmara acerca deste assunto. 

Pelo Vice-Presidente da Câmara foi o plenário informado de que nos serviços municipais não 

existe qualquer processo respeitante ao referido assunto. 

Gualdino Silva, retomando o uso da palavra, solicitou que esta Assembleia Municipal seja 

informada sobre o andamento deste processo, se efectivamente o mesmo for apresentado à 

Câmara. 

Juvenal Silva solicitou que, politicamente, este assunto seja tratado da forma mais transparente 

possível, atendendo ao potencial grau de poluição de indústrias deste género. 

Álvaro Maio informou que já existe a vontade política de evitar a instalação no nosso município 

de indústrias poluentes. Mais referiu que o caudal mínimo do Rio Cávado não está a ser 

respeitado e questionou se a Câmara Municipal tomou algum procedimento sobre este 

assunto. Questionou, ainda, se existe algum protocolo sobre a prestação de informação aos 

órgãos de comunicação social sobre os trabalhos deste órgão. 

O Presidente da Mesa prestou esclarecimentos sobre este assunto. 

Relativamente aos outros assuntos o Vice-Presidente esclareceu que a Câmara Municipal 

exige à EDP e à "Águas do Cávado" o débito do caudal ecológico. 

Manuel Enes de Abreu questionou sobre o fornecimento de água, nomeadamente ao Lugar de 

Abelheira, freguesia de Marinhas e para quando o fornecimento de água por parte da empresa 

"Águas do Cávado". 

O Vice-Presidente da Câmara informou que actualmente a parte sul do concelho está a ser 

abastecida pela referida empresa, prevendo-se que a partir de meados do próximo mês este 

fornecimento seja alargado à parte norte do concelho. 

Fernando Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Gandra solicitou que a Câmara 

Municipal submeta à apreciação da Junta de Freguesia de Gandra a intenção de autorizar a 

instalação de industrias potencialmente poluentes na zona industrial de Esposende. 

João Pérola questionou sobre a qualidade da água das praias de Cepães e Suave-Mar, da 

freguesia de Marinhas, que estando muito próximas, apresentam resultados diferentes nas 

análises. 

Gualdino Silva referiu que tal diferença se poderá dever ao facto de o esgoto do bar instalado 

junto à foz do Rio Cávado correr a céu aberto. 



02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 

O Vice-Presidente da Câmara apresentou justificação para o facto de não ser presente a 

informação escrita, pelas razões que expôs. 

Continuando no uso da palavra, procedeu à apresentação das actividades desenvolvidas pelo 

município em diversas áreas. 

Compareceu a partir deste momento o membro Sílvio Abreu, cuja falta até agora foi 

considerada justificada. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva apresentou diversos comentários às actividades referidas. Mais apresentou o seu 

lamento para o facto de na cerimónia de inauguração da sede da Junta de Freguesia de 

Marinhas não ter havido referência às pessoas que deram início à sua construção. Manifestou 

o seu agrado pelo arranque da empreitada da marginal de Fão e questionou sobre as obras do 

"Bar da Praia"; 

Entretanto, ausentou-se definitivamente da sessão, o membro José Agostinho Veloso da Silva, 

depois de devidamente autorizado. 

Juvenal Silva, continuando a sua intervenção, referiu-se aos convites formulados pela Câmara 

para a participação em determinados eventos; 

O Vice-Presidente da Câmara esclareceu que as diversas entidades presentes na referida 

cerimónia de inauguração, apresentaram a sua referência a todas as pessoas envolvidas na 

obra em causa. Mais prestou esclarecimentos sobre os restantes assuntos. 

José Luis Azevedo referiu-se à rede escolar e à Feira do Livro. Mais se referiu ao 

estacionamento junto à Escola Secundária Henrique Medina, para o qual, conforme afirmou, há 

já alguns anos se desenvolveu um concurso de ideias. 

Sobre esta última questão, o Vice-Presidente da Câmara esclareceu que se pretende fazer a 

recuperação e arranjo paisagístico daquele local. 

Manuel Enes de Abreu questionou sobre se a Câmara já tem definido o local para a construção 

da futura escola básica E B 2 e 3. 

O Vice-Presidente informou não ser ainda o momento oportuno para a publicação desse local, 

atendendo a que se trata de um assunto a discutir com o Secretário de Estado da 

Administração Educativa. 



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: 

Pelo Presidente da Mesa foi submetida à apreciação do Plenário a introdução na ordem do dia 

da proposta de Alteração ao Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, bem como o Regimento da Comissão Ecológica, tendo a Assembleia Municipal 

deliberado, por unanimidade dos presentes, aprovar a sua introdução da ordem de trabalhos. 

03.01 - LEITURA E APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: 

Foi presente a acta da sessão anterior, realizada no passado dia vinte e oito de Abril, cuja 

cópia foi distribuida a todos os membros deste órgão: 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

José Luis Azevedo referiu-se ao tratamento dado na acta aos membros desta Assembleia e 

que a mesma acta não refere a presença dos Vereadores. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

03.02 – PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O ANO 2000 – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de revisão ao Plano de Actividades e Orçamento da Câmara 

Municipal, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no passado dia vinte e três do corrente. Fica arquivada cópia da presente 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 explicou o teor da proposta. 

Verificou-se a intervenção de José Luis Azevedo que solicitou alguns esclarecimentos sobre a 

proposta em apreço e referiu que esta revisão se deve a alguma falta de previsibilidade. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM DEZANOVE VOTOS A FAVOR, SEIS VOTOS CONTRA E CINCO ABSTENÇÕES, 

APROVAR A PROPOSTA DE REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA O CORRENTE ANO. 



03.03 – CONCESSÃO DE EXCLUSIVO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

PARCÓMETROS – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO: 

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, de harmonia com sua deliberação tomada 

em reunião realizada no passado dia vinte e três do corrente, no sentido de ser autorizada a 

concessão do exclusivo para a instalação e exploração de parcómetros nesta cidade ao 

consórcio Emparque / Resopre, com sede em Lisboa, nos termos constantes da proposta 

apresentada: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Álvaro Maio perguntou qual o prazo da concessão proposta, bem como colocou outras 

questões sobre este assunto; 

José Luis Azevedo solicitou diversos esclarecimentos e referiu que os elementos da 

Assembleia Municipal deveriam ter sido informados do teor do caderno de encargos e 

programa de concurso, bem como dos locais previstos para a instalação de parcómetros. 

Rui Agonia apresentou algumas observações sobre este processo, nomeadamente os 

parâmetros utilizados na apreciação das propostas. 

Juvenal Silva apresentou diversos comentários sobre o assunto em questão e realçou o seu 

agrado pela forma como o membro Rui Agonia apresentou os seus comentários ao presente 

processo. Questionou sobre a existência de estudos respeitantes aos encargos para os 

munícipes que trabalham diariamente na sede do concelho. 

Ausentou-se da sessão Sílvio Abreu. 

José Luis Azevedo apresentou alguns comentários sobre esta proposta de concessão. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM DEZASSETE VOTOS A FAVOR, DEZ VOTOS CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES, DAR 

A SUA AUTORIZAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL PARA PROCEDER À CONCESSÃO DO 

EXCLUSIVO PARA A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS NA CIDADE DE 

ESPOSENDE AO CONSÓRCIO EMPARQUE / RESOPRE, COM SEDE EM LISBOA E DE 

HARMONIA COM, A PROPOSTA APRESENTADA. 

03.04 - TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – TAXA 

ESPECÍFICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES – PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO: 



Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, de harmonia com sua deliberação tomada 

em reunião realizada no passado dia vinte e três do corrente, no sentido de ser aprovada uma 

alteração à Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais. Fica arquivada cópia da 

presente 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 explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva questionou sobre algumas variáveis constantes da fórmula em apreço; 

José Luis Azevedo comentou a proposta e questionou se já houve munícipes que liquidaram 

taxas ao valor actualmente em vigor; 

Rui Agonia colocou igual questão e qual o número de processo que se encontram em 

condições de serem emitidas as respectivas licenças; 

Apresentaram, ainda, diversos comentários à proposta os membros Carlos Ferreira, Álvaro 

Maio, Juvenal Silva e Rui Agonia. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E OITO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. 

JOSÉ LUIS AZEVEDO APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO, SUBSCRITA 

PELOS ELEMENTOS DO PARTIDO SOCIALISTA: "Apesar de votarmos favoravelmente a 

presente proposta, não podemos deixar de imputar a responsabilidade à Câmara Municipal 

pela falta de previsibilidade das consequências da aplicação da fórmula anterior, após o dia um 

de Janeiro e a data da entrada em vigor da nova fórmula, ora aprovada." Seguem-se 

assinaturas. 

03.05 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - ALTERAÇÃO AO 

QUADRO DE PESSOAL – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta da Câmara Municipal, de harmonia com sua deliberação tomada 

em reunião realizada no passado dia vinte e três do corrente, no sentido de ser aprovada uma 

alteração ao Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Fica 

arquivada cópia da presente 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 explicou o teor da proposta. 



Verificou-se a intervenção de Rui Agonia, que apresentou alguns comentários ao assunto em 

apreço. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO. 

03.06 – REGIMENTO DA COMISSÃO ECOLÓGICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ESPOSENDE – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO: 

Foi presente, para ratificação, a proposta de regimento da Comissão ecológica desta 

Assembleia Municipal, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à 

minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante. 

O membro Maranhão Peixoto procedeu á leitura da seguinte declaração: "O presente 

documento é produto de mais de dez horas de trabalho da Comissão nomeada para a 

Redacção da Proposta de Regimento da Comissão Ecológica desta Assembleia. Além do labor 

individual de cada um dos seus membros, realizaram-se três reuniões no escritório do senhor 

Dr. José Luis Correia de Azevedo, a quem agradecemos toda a disponibilidade e atendimento, 

no dia 24 de Fevereiro e dias 2 e 16 de Março, do corrente ano, como está registado em actas. 

Em meu nome pessoal e do grupo parlamentar ao qual pertenço, permitam-nos uma palavra de 

forte apreço e gratidão aos senhores Dr. José Luis Correia de Azevedo e Álvaro Manuel 

Oliveira Maio, pela compreensão, dedicação e empenhamento na elaboração deste 

documento. É um documento inovador, equilibrado e que pretende reflectir uma nova 

sensibilidade para as questões ambientais, cujo esforço de todos é essencial e sempre exíguo. 

Propomos um enquadramento que possa gerar uma simbiose com toda a sociedade civil e que 

promova a participação da população estudantil em particular. Em suma, pensamos transmitir 

uma nova mensagem e que sejamos capazes de a trabalhar dentro do quadro democrático, 

constitucional e institucional visando sempre a qualidade de vida no nosso município. Por fim, 

informamos que ainda não fomos convocados, como representantes desta Assembleia 

Municipal para qualquer reunião do Conselho Geral da Área de Paisagem Protegida do Litoral 

de Esposende (APPLE)." 

O Presidente da Mesa apresentou o seu louvor ao empenho manifestado pela Comissão na 

elaboração do respectivo regimento. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

RATIFICAR O REGIMENTO DA COMISSÃO ECOLÓGICA. 

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. 

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. 


