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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2010: _________________________________ 
 
---Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Esposende e 
no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal 
de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob a presidência de António Fernando 
Couto dos Santos, na qualidade de Presidente da Mesa da mesma. ----------------------------------- 
 
---A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 
respectivamente Manuel Fernando Torres Arezes e Luzia Fernanda Sá Novais, em substituição 
de Bibiana Secundina Dias Oliveira. ---------------------------------------------------------------------- 
 
---Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros: ----------- 
Manuel Albino Penteado Neiva, 
Manuel Enes de Abreu, 
Berta Filipa Gonçalves Viana, 
Luzia Fernanda Sá Novais em substituição de Bibiana Secundina Dias Oliveira, 
Ana Margarida Ferreira Morgado, 
Georgete Maria Loureiro Viana da Cruz, 
Zélia Susete Rosas Fernandes, 
José Salvador Pereira Torres Ribeiro, 
Manuel Fernando Morgado Carvoeiro, 
Gorete Maria Coutinho da Costa Silva, 
António Manuel Meira da Cruz Queirós 
Maria Isabel Fernandes Dias, 
Armando Luís Lopes Martins, 
António Viana da Cruz, 
Manuel Barros Lopes,  
Manuel Fernando Lima Meira Torres,  
Mário Ferreira Fernandes,  
José Eduardo de Sousa Felgueiras,  
Luís António Sequeira Peixoto,  
António Vendeiro Catarino,  
José Henrique Laranjeira Brito,  
António Martins Neves,  
José Augusto Azevedo Sousa,  
Alfredo de Jesus Santos Cepa em substituição de António Manuel Amorim dos Santos,  
Aurélio Mariz Neiva,  
Jorge Manuel Neto Filipe, e 
Joaquim Carvalho Rosmaninho. 
 
---Sendo dezassete horas e quinze minutos, verificando-se haver “quorum” para o 
funcionamento da Assembleia, pelo Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão, 
encontrando-se presente o Presidente da Câmara Municipal, Fernando João Couto e Cepa, em 
representação desta, bem como dos senhores Vereadores Arqt.º António Benjamim da Costa 
Pereira, Dra. Luzia Filipa Carvalho Miquelino, Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, Eng.ª 
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Maria Raquel Morais Gomes do Vale, Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Ana Mafalda Oliveira Carreira 
Mendanha e Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Não compareceram inicialmente os membros António Maranhão Peixoto, Miguel de 
Almeida Moreira, Orlando Manuel Martins Marques de Lima Rua, Luís António Albuquerque 
Nunes de Sá e Melo, António Carlos Vieira da Silva e Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, 
sendo que, a falta dada até ao momento em que foram presentes na sessão foi por unanimidade 
considerada justificada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, cópia do Balancete do Razão do 
Plano da Geral. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi entregue aos membros da Assembleia, para conhecimento, listagem de execução de 
empreitadas em curso, bem como dados referentes à percentagem de execução das mesmas. --- 
 
 
01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:  
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo sugerido uma pequena 
alteração à Ordem de Trabalhos, por forma a que fossem discutidos e votados em primeiro 
lugar os assuntos cujo teor poderá exigir a intervenção dos serviços técnicos municipais e que, 
por essa razão, logo que votados poderão ser dispensados os funcionários presentes na sessão e 
que aqui se encontram para a eventualidade de se tornar necessário algum esclarecimento. 
A proposta de alteração da Ordem de Trabalhos foi aceite por unanimidade dos presentes.  
 
Interveio seguidamente Penteado Neiva, do Grupo Político do PSD e cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
“Nestas últimas horas, ouvindo, um órgão de comunicação local, ficamos aturdidos com o 
discurso produzido pelo líder da Secção do Partido Socialista de Esposende. 
Fazia um comentário aos documentos previsionais do Município de Esposende para o ano de 
2011. Achamos curioso que os classifique de falta de rigor, de serem instrumentos de 
favorecimento e de haver uma gestão atabalhoada – se calhar enganou-se e perspassou o 
olhar sobre o Orçamentos de Estado do seu Governo. Até parecia, de novo, em campanha 
para a eleição do seu condomínio. 
Não às festas, não às passeatas, não aos investimentos megalómanos, não a novos troços de 
saneamento. Sim à redução disto e daquilo e, se calhar de tudo. 
Já nos habituamos às críticas infundadas, sem consistência e, se calhar, mal intencionadas do 
Senhor Presidente da Secção Esposendense do Partido Socialista. Felizmente não as podemos 
levar a sério pois no momento exacto em que as deveria apresentar – que era no Executivo 
Municipal, quando olhamos para a sua cadeira esta encontrava-se vazia da sua pessoa. 
Porquê se tinha tantas ideias para desenvolver o Município de Esposende? Ainda há poucos 



Pág.  
ACTA Nº 05/AM * 2010.12.17 

 

3 

meses teve oportunidade de levar à população do concelho as suas ideias, de dizer o que 
queria para a sua terra. Foi pena porque as gentes deste concelho, fartas de críticas 
destrutivas e que não levam a nada, não lhe deram a mínima hipótese. Permitiram, isso sim, 
que usasse uma cadeira ao lado do poder de forma a contribuir com as suas ideias para o 
desenvolvimento sustentável de Esposende. Foi pena e as pessoas não gostaram de o ver 
amuado e abandonar o lugar para que foi eleito. Não é próprio de quem aspira, de novo, a ser 
timoneiro deste barco. 
Vale a pena fazer política e viver a política, o que não compreendemos é como se pode fazer 
política usando a arma do bota-abaixo e de querer subir a qualquer preço.” 
 
Seguidamente interveio Manuel Carvoeiro, do Grupo Político da CDU e cuja intervenção vai 
ser transcrita: 
 
“É necessário e seria falta grave não trazer aqui a Greve Geral dos trabalhadores 
portugueses da passada 4.ª feira dia 24 de Novembro. 
Não só porque foi um acontecimento nacional da maior grandeza. Não só pelas repercussões 
futuras que estamos certos irá ter. 
Trazemo-la aqui também, porque o poder local democrático que aqui tem umas das suas 
“casas” é fruto de Abril como o são: o direito à greve, o direito ao trabalho, o direito à saúde, 
à educação e à cultura para todos, o direito à habitação digna e outros direitos sociais, cuja 
concretização dará cumprimento às aspirações de uma vida melhor, justiça social, digna e 
bem-estar que o 25 de Abril transportava no seu nobre ideário. 
Valores inspiradores de um Portugal “empenho na construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária” como significativamente afirmam o artigo 1.º da CRP. 
Valores que ao longo dos anos vêm a ser postergados e espezinhados. E que hoje vemos ser 
friamente esmagados por políticas do credo neoliberal, inimigas dos trabalhadores e 
serventuárias dos interesses mais egoístas e ilegítimos dos grandes grupos económicos e 
financeiros.  
Seria grave não evocar aqui, hoje, o protesto e revolta de mais de 3 milhões de portugueses, 
nos quais se incluem as largas de dezenas de trabalhadores do nosso concelho, trabalhadores 
a quem este governo e o seu pau-de-cabeleira PSD (ou vice-versa), querem fazer pagar os 
custos de uma crise de que não são responsáveis, para gozo e proveito da banca e sector 
financeiro (espinha vertebral dos tais”mercados”) cuja gula é insaciável. 
Uma greve que deu voz à denuncia e ao protesto contra o roubo (é esta a palavra) de salários 
e direitos – através dos PECs e do Orçamento do Estado – aos trabalhadores e aos mais 
desfavorecidos e fragilizados, sejam o corte superior a mais de mil milhões de euros às 
remunerações na Função Pública, o corte dos abonos de família e outros apoios sociais, o 
aumento do IVA e muitas outras malfeitorias que os vossos partidos (srs e sras do PS e do 
PSD) negociaram cúmplices e de mãos dadas, fizeram aprovar na A.R. 
Trazendo mais sacrifícios, que não tocam a todos, como ninguém ignora. 
É na agiotagem da banca e sector financeiro, é na ajuda para salvar os banqueiros 
responsáveis pelas operações especulativas que os levaram ao alarme ou à falência; nas 
políticas de destruição do nosso aparelho produtivo; é nos gastos desnecessários, nas 
mordomias, que estão as causas do défice e dívida públicos. Mas é sobre os trabalhadores – os 
do Estado e os do sector privado – os reformados, os desempregados, as famílias pobres, que 
vão recair os custos destas políticas. 
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Porque para o BPN, para o BPP não faltaram os milhares de milhões de euros (retirados dos 
nossos impostos); porque os brutais lucros dos grandes grupos continuaram a exibir-se; 
porque os beneficiários desses lucros e dividendos continuam a ser contemplados por imorais 
isenções fiscais; como continuam as suas fugas fiscais facilitadas e estimuladas pelo governo; 
porque o erário público continua a ser esbulhado de muitos milhões na compra de 
submarinos, blindados militares e outros. 
Os sacrifícios recaem sempre nos mesmos. Custos sociais duríssimos que ainda por cima não 
trarão um Portugal melhor, numa economia mais forte, bem pelo contrário: é a recessão, mais 
desemprego, mais miséria e mais endividamento que nos espera. 
Esta Greve Geral foi um grito de dimensão gigantesca. Também em Esposende. Destaco a 
adesão total na Escola de Música de Esposende. 
Aos que querem fazer-nos resignar ao”tem que ser”, foi a resposta clara de recusa de uma 
política e de todas as injustiças e prepotências. Contra o roubo nos salários e pensões. Contra 
os cortes nas prestações sociais, no abono de família ou no subsídio de desemprego. Contra o 
aumento dos preços dos bens e serviços essenciais. Contra a destruição dos serviços públicos 
e a privatização de empresas estratégicas. 
Esta Greve Geral foi uma justa e necessária resposta ao agravamento do desemprego, ao 
alastramento da precariedade, ao empobrecimento de vastas camadas da população. 
Foi uma justa e necessária resposta contra a escandalosa acumulação de lucros por parte dos 
grupos económicos e financeiros. 
Foi uma grandiosa voz colectiva de protesto que encerra também em si uma determinação e a 
esperança. 
Tal como os trabalhadores de todo o País, os trabalhadores do Concelho de Esposende, 
enfrentando muitas dificuldades, obstáculos, pressões veladas ou directas, a precariedade dos 
vínculos em que se encontram e desafiando as consequências da sua opção, mostraram neste 
dia a determinação de prosseguir a luta para defender os seus salários e direitos, travar o 
desastre e alcançar a Mudança de políticas e de políticos… 
E mais que uma esperança, o seu gesto traduziu a firme convicção de que é com a luta que 
Abril vencerá e fará cumprir as suas radiosas promessas. 
Desta Tribuna saudamos os trabalhadores do Concelho de Esposende. 
A sua luta e coragem é um exemplo. A luta vai continuar por um Portugal melhor, mais justo, 
mais desenvolvido.” 
 
Seguidamente tomou a palavra José Felgueiras do Grupo Político do PS, tendo dito 
inicialmente que agradece ao Dr. Carvoeiro pelo facto de ter pretendido fazer entender que a 
greve dos funcionários da Escola de Música de Esposende teve extrema importância na greve 
geral nacional. 
Continuando no uso da palavra, efectuou a seguinte intervenção cujo teor vai ser transcrito: 
 
“É verdade que gosto muito de entrar nesta Casa, participar nesta Assembleia e intervir 
sempre que julgo oportuno, aliás como tenho vindo a fazer ao longo dos anos. Das muitas 
vezes que cá entro, embora nem sempre com a mesma finalidade, há anualmente uma que me 
causa algum constrangimento: a que é coincidente com a discussão e votação do Orçamento. 
Isto, porque continuo a pensar e a defender que um Presidente de Junta, com a especificidade 
que a actual Lei lhe confere, não devia ser chamado a pronunciar-se naquilo que me parece 
ser competência exclusiva de quem foi indigitado para tal. Talvez por ter interiorizado desde o 
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primeiro ano do meu mandato esta posição e porque o andar dos tempos me não demonstrou o 
contrário, continuo convicto da justeza do meu raciocínio: um Presidente da Junta de 
Freguesia, não devia fazer parte da Assembleia Municipal. Não foi para ser membro com as 
mesmas prerrogativas de quem para tal foi eleito por sufrágio popular, que ele se submeteu a 
eleições. Não me venham cá com a história da representatividade e legitimidade democrática, 
porque democrático é o velho e popular aforismo que põe “cada macaco no seu galho”. 
Eu não estou a tentar justificar-me ou fugir a qualquer responsabilidade, porque tenho a 
perfeita noção e sei de antemão que qualquer que seja a minha posição nesta Assembleia, é 
sempre em mim pessoalmente, ou no que eu represento, que ela se fará reflectir. Apesar de 
tudo, o meu percurso ou passagem pela política caseira teve e tem um só objectivo: ser útil à 
minha terra e aos meus conterrâneos, nada mais! 
Não me é fácil tomar decisões, que em termos públicos perecem ir ao arrepio das posições 
definidas pelo meu Partido, isto porque sou e sempre serei muito cioso da minha autonomia, 
ou seja, da minha liberdade. Todavia, acato e respeito as decisões que são tomadas 
maioritariamente, quando faço parte de um qualquer grupo. Por isso, o não estar em 
consonância com os meu camaradas, faz-me sentir mal, porque dá a impressão de que não 
assumo ou sou solidário com as posições do Grupo que integro e pelo qual concorri à 
Presidência da Junta; 
E o inevitável choque dá-se exactamente quando, do outro lado da balança, peso o facto, que 
não esqueço em circunstância alguma, de ter sido eleito por um leque alargado de cidadãos, 
dos quais muitos deles, não se revêem, por ventura, nas posições do meu Partido e aos quais, 
aliás como a todos os outros, devo respeitar. É perante a dificuldade de me libertar destas 
duas premissas que eu reconheço que não sou o chamado “político”, na actual acepção do 
termo, pois não sou capaz de abdicar ou redefinir os meus princípios básicos e postura social 
em favor de qualquer atitude mesmo circunstancial que, para além de efémera seja ainda 
castradora da minha liberdade e da minha maneira de ser. 
Eu sei que é um problema pessoal, de personalidade até, com o qual lido mal, porque, na 
realidade ele apresenta-se-me como um dilema. Ainda por cima, vem sempre à baila neste 
mês, do qual passei a não gostar muito de há alguns anos para cá devido à sentimentaleira 
farisaica e folclórica da chamada solidariedade social, que nesta época tem o seu auge, 
caindo a pique logo a seguir a ela e durante todo o ano, embrulhada no novel conceito de 
“cidadania solidária”, que pelos vistos é como o meu dilema: só vem ao de cima pelo Natal!!! 
É engraçado: Como nós somos todos solidários, quando pouco temos para dar!...  
Porque será? Posso dizer-vos que sei o que é a miséria e até a fome! Não porque tivesse 
passado por elas; felizmente, mas porque conheci e vivi com quem em muitos dias do ano nem 
uma triste malga de caldo tinha para dar aos filhos! Mas a tão badalada solidariedade, termo 
que só a partir da luta do Leck Walesa, o dos estaleiros de Gdansk, entrou no nosso 
vocabulário, não se usava, mas actuava sob o manto da verdadeira caridade, sem grandes 
espaventos! Claro que os tempos são outros, mas os estômagos de quem tem fome, ralham da 
mesma maneira! … Mas também não partilho da ideia de dar tudo a quem muitas vezes não 
quer dar nada em troca, que embora me pareça ser como um negócio da China para quem só 
recebe, nem os chineses que agora são ricos, vão nessa chinesice… É que tal como eles, eu 
acho que o que se lhes deve dar é a cana e ensiná-los a pescar… Por isso, revolta-me ver os 
televisivos especialistas do “é preciso dar”, a exaltar as excelsas qualidades solidárias dos 
portugueses, quando bem podiam consultar o consagrado oráculo nacional, que, qual anjo da 
guarda dos desprotegidos e desvalidos da fortuna e que está logo ali à mão e tem a receita 
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“política” para todas as mazelas da sociedade portuguesa em particular, e da humanidade em 
geral. 
Amargurado, como tenho andado, lembrei-me de lhe mandar uma carta, coisa pouca, aliás, só 
com uma perguntinha, aquele que é o mais cotado da praça, cuja missa tem vasta audiência 
dominical. 
- Sr. Prof. Acha que nesta altura, de contenção forçada, devo fazer como o Augusto Canário e 
em vez de me chatear, passo a trautear o “Popó da Namora”? 
Resposta rápida e concisa, aliás como é timbre do ilustre vate e modelo acabado de isenção 
comunicacional: 
- Mantenha-se atento e dance conforme a música. Deixe-se de cantigas… 
Perante este proverbial e douto despacho, eu, que também já andava ensimesmado com o 
cancelamento da cerimónia de assinatura do Protocolo para a Cidadania e Igualdade de 
Género, não sei se o humano se do alimentício, com a falta de açúcar e de chá que por aí 
grassa, acabei por meter a marcha-atrás e ficar em ponto-morto, como o Popó da namorada 
do Canário e reflectir nas intenções que o Orçamento para 2011 apresenta, no que diz 
respeito a alguns projectos que beneficiarão em muito esta minha terra, e com os quais estou 
inteiramente de acordo. 
Como homem de fé que sou e por acreditar o que o futuro será melhor do que o passado que 
nos trouxe até aqui, e porque também colaborei e tenho colaborado com entusiasmo com quem 
gizou tais projectos para a minha Freguesia – Vila de Esposende – e ainda, por não querer 
desrespeitar o sentido prático do parecer do preopinante e egrégio Professor, o que poderia 
desencadear a ira de incontroláveis forças cósmicas, como Presidente da Junta de Esposende, 
não contribuirei honestamente, para que a minha Terra – a Vila de Esposende possa vir a ser 
penalizada, por qualquer actuação dúbia da minha parte. 
Bom Natal e um Bom Ano, para todos!” 
  
Tomou seguidamente a palavra Jorge Filipe do Grupo Político do PSD, cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
“A freguesia de Palmeira de Faro é das que mais tem crescido no concelho de Esposende. 
Como referencial, nos censos de 1991, Palmeira tinha cerca de 1700 habitantes e hoje, 
passados 20 anos, a sua população quase que duplicou estando muito próxima dos 3400 
habitantes. 
Este forte crescimento demográfico implicou a criação de um conjunto de infra-estruturas 
básicas, para dar resposta às necessidades primárias da freguesia 
Foram privilegiadas as áreas da Educação (com requalificação do parque escolar), Ambiente 
(com prolongamento das redes domiciliárias de Abastecimento de Agua e Saneamento) e a 
Estrutura viária (com reperfilamento de ruas e abertura de novas vias). 
Foram também muito importantes as acções desenvolvidas na área Social, e é aqui que surge 
e tem um papel determinante o Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro 
(CICS), associação que numa fase inicial se dedicava em exclusivo à divulgação, através do 
Grupo Folclórico de Palmeira de Faro, dos usos e costumes das suas gentes. 
Contudo, a rápida evolução social da freguesia, provocada por um crescimento demográfico 
sem precedentes, levou a que novas respostas fossem necessárias e que, na linha do que 
acontecia um pouco por todo o concelho, fossem criadas valências de apoio à população, 
fazendo com que, em Outubro de 1997, o CICS tomasse um novo rumo, assumisse novas 
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responsabilidades e começasse a desempenhar um papel fundamental no apoio às famílias 
nomeadamente no acolhimento dos seus filhos durante o horário laboral e no seu transporte 
entre casa e a escola. 
Começou em instalações provisórias, que ainda hoje se mantêm em 6 espaços diferentes e que 
atingem custos na ordem dos 2 mil euros de rendas mensais.  
Desde o seu início o CICS celebrou acordos com a Segurança Social, transformou-se em IPSS 
e pôs em funcionamento as valências de: Creche; Complemento de horário; CATL do 1º, 2º e 
3º Ciclo e um Centro de Convívio para Idosos. 
A Instituição tem hoje cerca de 180 utentes e 28 funcionários. 
Em 1998, iniciou-se o processo para a construção de um Centro Social e, a partir dessa data, 
tudo se fez para o tornar uma realidade. 
Promoveram-se várias candidaturas, desde o PIDDAC ao programa PARES, que com toda a 
publicidade Governamental, com os milhões de euros propagandeados, veio trazer uma nova 
esperança, esperança que rapidamente se esvaneceu e sempre com a mesma resposta “falta de 
cabimento orçamental”. 
Foi este fechar de portas que levou a que o presidente da Câmara Municipal de Esposende 
reconhecendo a extrema necessidade deste equipamento social, assumisse o compromisso de 
financiar a sua construção. 
É pois desta forma que a Junta de Freguesia de Palmeira de Faro e todos os palmeirenses se 
congratulam com a recente aprovação de um contrato-programa a celebrar entre a Câmara 
Municipal e o CICS, contrato-programa esse que permitirá finalmente concretizar uma velha 
aspiração e uma grande necessidade da freguesia: a construção do Centro Social de Palmeira 
de Faro. 
Quero por isso, perante esta Assembleia, agradecer em nome da população de Palmeira de 
Faro, em especial das crianças e dos idosos, à Câmara Municipal, na pessoa do seu 
presidente e dos seus vereadores, este precioso e significativo apoio concedido. 
Agradecemos aos partidos políticos que votaram favoravelmente em reunião de Câmara a 
concessão deste apoio ao Centro Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro. 
Ao Partido Socialista, que apesar de encher a boca com o Estado Social votou contra este 
apoio, queremos apenas dizer que lamentamos que não sejam capazes de colocar os interesses 
das populações acima dos interesses partidários e políticos. 
Na hora certa a população de Palmeira de Faro saberá agradecer a quem lhe quer bem.” 
 
Tomou a palavra Manuel Enes do Grupo Político do PS tendo dito que considera pouco 
diplomático que se venha a esta Assembleia fazer comentários sobre notícias publicadas 
referentes a textos de alguém que não se encontra presente, não só porque o texto da notícia 
pode não coincidir exactamente com o teor do discurso proferido, quer pelo facto de, esse 
discurso só ter sido proferido porque o dirigente do PSD de Esposende não ter aceite, em 
devido tempo, discutir esse tema. 
 
Continuando no uso da palavra apresentou um voto de pesar: 
 
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Manuel Cerqueira Nunes da Silva, pai do ex-
deputado municipal João Maria de Sousa Nunes da Silva: 
 
“Em virtude do recente falecimento do pai do ex-deputado municipal desta Assembleia, Sr. 



Pág.  
ACTA Nº 05/AM * 2010.12.17 

 

8 

João Nunes, propomos que seja aprovado um Voto de Pesar, pelo doloroso acontecimento, e 
que tal deliberação seja dado conhecimento à família.” 
 
Interveio seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal tendo dito que este órgão 
e nesta casa existe democracia e nada impede, seja a quem for, de fazer os comentários 
políticos que muito bem entender, desde que cumpridas as regras democráticas. 
 
Foi dada seguidamente a palavra a Maranhão Peixoto do Grupo Político do PSD que 
apresentou dois votos de pesar: 
 
Voto de Pesar pelo falecimento do senhor José da Silva Sá, sogro do senhor António Manuel 
Amorim dos Santos, Presidente da Junta de Mar: 
 
Voto de Pesar pelo falecimento da senhora Noémia Alves Amorim, mãe do senhor António 
Manuel Amorim dos Santos, Presidente da Junta de Mar: 
 
“Apresentamos Votos de Pesar pelo falecimento do Senhor José da Silva Sá, no passado dia 
23 de Setembro, e da senhora Noémia Alves Amorim, no dia de hoje, respectivamente sogro e 
mãe do Senhor Presidente da Junta de Mar, António Manuel Amorim dos Santos. 
Que destas deliberações seja dado conhecimento à Família.” 
  
 
Colocados a votação os assuntos cuja inclusão foi aceite no período de antes da ordem do dia, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR UM 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PAI DO EX DEPUTADO MUNICIPAL 
SENHOR JOÃO NUNES. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR DOIS 
VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO, RESPECTIVAMENTE, DO SOGRO E DA 
MÃE DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MAR. -------------------- 
 
 
02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ______ 
 
Foi presente a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara. 
 
Interveio Manuel Carvoeiro tendo questionado sobre quais são em concreto os apoios que a 
Câmara Municipal e a EAmb dão às escolas que têm bandeira verde. 
Continuando no uso da palavra disse que nos passados dias 24 e 25 de Novembro decorreu em 
Viana do Castelo um encontro da sociedade Polis Litoral Norte, no qual foi entregue à senhora 
Ministra do Ambiente uma proposta para as intervenções que se prevêem efectuar nas zonas de 
Pedrinhas e de Cedovém. 
Nessa media questionou se houve algum contacto prévio daquela sociedade com os 
proprietários dos prédios sitos naquelas áreas para os auscultar sobre o projecto que está 
previsto para as mesmas. 
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Seguidamente interveio Manuel Enes tendo questionado se o que está indicado no denominado 
“Projecto Cidades” é aquilo que se pensa ser o futuro, uma vez que, basta olhar para 
Esposende, nomeadamente na zona agora requalificada, e não existe um único banco de jardim 
à sombra, nem um único espaço verde. 
Continuando disse que a Câmara Municipal deveria criar uma bolsa de manuais escolares em 
vez de dar subsídios para a aquisição de livros a famílias carenciadas. 
Perguntou ainda se os restaurantes localizados na zona de Apúlia, na área de intervenção do 
Polis vão ser demolidos ou se vão ser reedificados. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia tendo dito que existem inúmeros 
exemplos por toda a Europa onde o modelo de troca ou bolsa de manuais foi usado, contudo 
em todos ou na generalidade deles, está a ser abandonado uma vez que as editoras criaram um 
género de guia dos manuais e que quem os adquire são as famílias com mais posses, retirando 
assim o sucesso que se pretendia com o modelo, o qual era, em todos os casos, da 
responsabilidade dos Governos e não das autarquias locais. 
 
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal o qual referiu que, as bandeiras 
verdes é uma iniciativa da denominada Bandeira Azul da Europa e que o que a Câmara e a 
EAmb têm dado é apoio logístico.  
Continuando disse que já no manifesto eleitoral do PSD estava prevista a criação de bolsas de 
manuais e só não se avançou com a medida porque houve também um projecto de idêntica 
natureza desenvolvido pelo Governo. 
Disse ainda que, quanto a Pedrinhas e Cedovém, lamenta, em primeiro lugar que não haja a 
mesma preocupação com S. Bartolomeu do Mar e que, tudo o que está previsto em matéria de 
demolições para aquelas zonas já o está desde 1999 com o Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira, razão pela qual a Câmara Municipal já em devido tempo, e com maior acutilância 
aquando da discussão pública do Regulamento do Parque Natural do Litoral Norte veio a 
público e junto das instâncias com poder sobre a matéria, exercer influência no sentido de 
melhorar as soluções então previstas. Disse ainda que, foi mercê dessas tomadas de posição por 
parte da Câmara Municipal que se conseguiu que se mantivessem ali certas valências, como a 
restauração – não naqueles edifícios mas noutros a construir e com construção mais adequada à 
zona sensível em que se inserem – apoios de pesca e preservação de algumas construções que 
se venham a considerar de valor arquitectónico ou de interesse cultural, de forma a que se 
venham a tornar valências de interesse público. Disse ainda que a Câmara Municipal não 
defenda a manutenção da valência habitacional naquela zona e que houve efectivamente 
contactos prévios com os proprietários dos prédios localizados naquelas zonas e com o autor do 
projecto que foi entregue à senhora Ministra, mas o que está a acontecer é que parece haver 
uma certa avidez de protagonismo público até porque nesse grupo estão pessoas que nem são 
proprietários, o que não pode deixar de ser curioso. ---------------------------------------------------- 
 
 
03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ___________________________________________ 
 
03.01 – ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------- 
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Foi presente a acta da sessão deste órgão, realizada no passado dia vinte e sete de Setembro e 
cuja cópia foi distribuída por todos os seus elementos: ------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA SESSÃO REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO. 
Verificaram-se quatro abstenções por, conforme foi declarado, não terem estado presentes 
naquela sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.02 – CORRESPONDÊNCIA DIVERSA – PARA CONHECIMENTO. -------------------- 
 
Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida. ------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------- 
 
De seguida procedeu-se à discussão e votação dos assuntos com a alteração da ordem proposta 
e como aprovado, pelo que, foi a seguinte a ordem dada: 
 
 
03.05 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS 
E LIMPEZA PÚBLICA – PROPOSTA. --------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 25 de Novembro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a alteração 
do Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Durante o período de discussão do presente assunto Manuel Enes interveio tendo dito que, 
nesta como em situações idênticas, os documentos deveriam conter especificamente o que vai 
ser alterado e a versão final com as alterações introduzidas.  
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM SEIS ABSTENÇÕES 
DO GRUPO POLÍTICO DO PARTIDO SOCIALISTA, APROVAR A ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA NOS 
PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA. ---------------------------------------------- 
 
 
03.06 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
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tomada em 25 de Novembro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a alteração 
do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais do 
Município de Esposende. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente 
sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------- 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que a alteração apresentada 
decorre essencialmente da publicação do Decreto-Lei nº 194/2009 e das orientações dadas 
nesta matéria pela entidade reguladora – ERSAR. 
Referiu que se tem vindo a discutir se aquelas orientações são vinculativas ou não e, pese 
embora a generalidade das pessoas tenha concluído que não são vinculativas, facto é que, como 
decorre daquele diploma, é a esta entidade que compete assegurar a sustentabilidade dos 
sistemas pelo que, tendo presente as disposições contidas nos artigos 13º a 62º e 72º a ERSAR, 
tendo as entidades gestoras de elaborar regulamentos que irão colher parecer da entidade 
reguladora, como será de esperar, esses regulamentos terão de estar conforme as 
recomendações emitidas pela mesma, designadamente no que concerne ao tarifário a aplicar. 
Continuando disse ainda que o projecto de alterações ao regulamento esteve em discussão 
pública durante o período de trinta dias úteis e não houve uma única proposta de alteração ou 
sugestão apresentada. 
Referiu que o aumento que se vai verificar nos valores finais a pagar pelos clientes do serviço é 
ligeiro. 
Disse que tem vindo a ler muitos artigos sobre a matéria e na generalidade desses artigos 
escritos pela comunidade cientifica, portanto insuspeitos, é aconselhado vivamente que seja 
efectuada pressão para a contenção dos consumos, incluindo através do aumento dos valores 
finais a pagar, como de resto foi sugerido por entidades como a QUERCOS. 
Nessa medida, como referiu, o que se pretende não é um aumento de receita mas sim uma forte 
contenção nos consumos, razão pela qual as contas da EAmb para o ano de 2011 não prevêem 
aumento de receitas mas sim um equilíbrio que seja motivado por essa contenção e se vier a 
verificar-se algum aumento de receita esta será aplicada certamente no aumento da área de 
abrangência das redes, o que certamente agradará às pessoas e a quem as representa ao nível do 
poder local, nomeadamente os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. 
Continuando no uso da palavra disse ainda que cerca de 85% dos clientes da EAmb gastam por 
mês mais em telemóveis do que em consumo de água da rede e que, 17% dos consumidores da 
EAmb, que consomem por mês 15.000 litros de água, o que equivaleria a comprar no 
supermercado um valor de 9.000,00 € de água, terão um aumento na factura final por mês 
equivalente ao custo de um maço de tabaco. 
Disse também que 19% dos clientes da EAmb, que consomem cerca de 10.000 litros de água 
por mês, o que equivaleria a comprar no supermercado um valor de 6.000,00 € de água, terão 
um aumento na factura final por mês equivalente ao custo de meio maço de cigarros e que64% 
dos clientes da EAmb, que consomem cerca de 5.000 litros de água por mês, o que equivaleria 
a comprar no supermercado um valor de 5.000,00 € de água, terão um aumento na factura final 
por mês equivalente ao custo de três cigarros. 
Continuando no uso da palavra apelou aos partidos que, quando fizerem comunicados públicos 
tenham cuidado na forma como os fazem, desde logo porque esses comunicados podem ir 
parar às mãos de crianças e, como alguns vão cheios de erros ortográficos, não será certamente 
um bom exemplo do uso do português. 
Disse que na política, apesar de opiniões contrárias que possam surgir e que são salutares, não 
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deve nunca haver falta de respeito pelos adversários políticos, o que infelizmente não é o que 
tem acontecido ultimamente neste concelho onde inclusive se tem vindo a colocar em causa a 
própria honestidade das pessoas. 
Ainda no uso da palavra disse que, enquanto for presidente da câmara municipal, tudo fará para 
que as pessoas tenham nas torneiras de sua casa água de qualidade e em quantidade necessária 
para o uso essencial e que, nessa medida, nunca enquanto tal haverá nenhum munícipe que 
fique sem água por ter falta de dinheiro para a pagar, razão pela qual existe a denominada tarifa 
social, contudo, como referiu, ele enquanto cidadão, se tiver de prescindir de algo para ter água 
na torneira, certamente que o fará, seja de acesso à Internet, do gozo de férias, ou outros bens 
que não considera essenciais e, como tal, exigem da parte de todos um esforço no sentido de 
poupar no consumo de água. 
 
Tomou a palavra Ana Morgado tendo dito que não sabe muito bem se deve dar os parabéns ou 
lamentar a intervenção que acaba de ser feita pelo senhor Presidente da Câmara, uma vez que 
foi o discurso mais demagógico a que alguma vez assistiu. Perguntou como é que se vai lograr 
uma distribuição equitativa se os terceiro e quartos escalões, ou seja, aqueles onde existe maior 
consumo, vai verificar-se um aumento muito inferior do que aquele que se vai verificar nos 
primeiro e segundo escalões, o que contraria o que foi dito uma vez que deveria penalizar-se 
mais quem mais gasta mas acontece precisamente o inverso. 
Continuando disse que não entendeu muito bem o que foi dito acerca do facto de os 
esposendenses gastarem mais com telemóveis do que consumos de água, pois não sabe se com 
isso se pretende dizer que gastam pouca água, sendo que pretende também saber se está ou vai 
ser feito algum estudo sobre as adesões às redes de cada vez que se pretende ou idealiza 
investimentos. 
 
Interveio seguidamente Penteado Neiva, do Grupo Político do PSD e cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
“O Grupo Político do PSD nesta Assembleia Municipal vai votar favoravelmente esta 
Proposta de Alteração ao Regulamento Municipal de abastecimento e Drenagem de Águas 
Residuais deste município. 
Ao contrário daquilo que pregam os profetas da desgraça que teimam em denegrir o concelho 
de Esposende e as suas Instituições, o Executivo Municipal – pelo menos aqueles que lá estão 
para trabalhar pelo progresso do nosso concelho, procuram e assumem um compromisso sério 
de fazer chagar a cada utilizador água de excelente qualidade e de recolher e promover o 
adequado tratamento das suas águas residuais. Para isso conta com o esforço e capacidade da 
Esposende Ambiente que desenvolve todo o seu trabalho numa perspectiva do desenvolvimento 
sustentado do nosso concelho. Temos sido apontados como exemplo de um município que sabe 
salvaguardar os interesses ambientais e sociais locais e contribuir, assim, de forma efectiva, 
para a elevação da nossa qualidade de vida. 
Se esta alteração decorre da necessária e obrigatória adaptação ao quadro legal vigente e às 
recomendações emanadas pela entidade reguladora, não é menos importante que a mesma 
acompanhe as novas exigências dos consumidores no que diz respeito à segurança e saúde 
pública. 
Queremos e desejamos que o nosso concelho continue a investir nesta área, alargue estes bens 
a novos territórios e, para isso, temos que dar o nosso contributo e esforço. Esse esforço 
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passa, naturalmente, por sacrifícios no momento da factura mas constitui uma ínfima parte 
daquilo que foi o esbulho praticado por este governo socialista. 
Também queremos que esta medida tenha um carácter pedagógico e nos obrigue, de uma vez 
por todas, a tomar consciência de que a Água potável é, deveras, um bem muito precioso e 
cada vez mais raro” 
 
Seguidamente interveio Manuel Carvoeiro, do Grupo Político da CDU e cuja intervenção vai 
ser transcrita: 
 
“A proposta de alteração ao “Regulamento de Abastecimento de Água e de Drenagem de 
Águas Residuais do Município de Esposende” integra o tarifário referente a estes serviços 
públicos. 
Considerando que a alteração do mencionado tarifário, designadamente, no que concerne ao 
abastecimento de água, configura, conforme já tivemos ocasião de o afirmar nesta Assembleia 
Municipal, um vergonhoso e brutal aumento, atingindo cerca de 32% no 1.º escalão e cerca de 
63% no 2.º escalão. 
Considerando que a Administração da Empresa Municipal Esposende Ambiente e a Câmara 
Municipal, no fundamental, se ancoram, para concretizar tais aumentos, nas recomendações 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), designadamente a 
recomendação 2/2010 intitulada “critérios de cálculo para a formação de tarifários aplicáveis 
aos utilizadores finais dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, 
de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos”. 
Considerando que esta não é uma argumentação ponderosa e justa, porquanto as 
recomendações da ERSAR não são mais do que isso, isto é, não vinculam, na matéria em 
apreço, as opções da Esposende Ambiente e da Câmara Municipal. 
Considerando que tais recomendações da ERSAR apontam subidas vertiginosas da factura da 
água num número significativo de municípios portugueses, levando ao nivelamento pelos 
valores mais altos actualmente praticados, permitindo, ainda, abrir caminho para 
proliferarem negócios lucrativos pela via da cobrança de tarifas cada vez mais altas. 
Considerando, pois, que o Concelho de Esposende já se encontra no lote dos municípios que 
praticam os mais altos preços no abastecimento de água. 
Considerando que, num quadro de aumentos já concretizados dos bens e serviços de primeira 
necessidade em consequência do aumento do IVA (o imposto mais cego e injusto) acrescidos 
de outras medidas draconianas impostas pelo Governo PS com o apoio do PSD (roubo nos 
salários, redução das prestações sociais, entre outras) e numa situação de aumento do 
desemprego em Esposende, o que torna a realidade económico-social do Concelho num difícil, 
os aumentos do preço do abastecimento de água irão agravar seriamente esta já preocupante 
situação. 
Considerando que a Esposende Ambiente, com a “simpatia” política da Câmara Municipal, 
em vez de apostar, de forma determinada, na redução de perdas e nos custos de 
funcionamento, prefere, inspirada nas concepções e opções do PSD/Passos Coelho, aumentar 
os preços do abastecimento de água, tornando mais difícil e insustentável a vida já dura de 
uma franja significativa de Esposendenses. 
Considerando que o problema de falta de água é que tenderá a agravar-se, mas que este 
problema não se resolve com o aumento dos preços mas com políticas activas sensibilização e 
educação ambiental. 
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Considerando que a água está a ser encarada como um “ouro branco” e objecto da gula e do 
lucro. 
Considerando que se houvesse preocupações com o consumo de água, a penalização incidiria 
em quem, nos condomínios privados, desperdiça água na rega de grandes áreas ajardinadas e 
no enchimento de piscinas. 
Considerando que a água é um bem público, património da humanidade que assim importa 
preservar. 
Considerando, pois, os vergonhosos e brutais aumentos do preço do abastecimento de água e 
a profunda insensibilidade social e injustiça de tal medida, o PCP, na defesa dos interesses da 
população e com sentido de responsabilidade, VOTA CONTRA o Regulamento de 
Abastecimento de água e de Drenagem de Águas Residuais do Município de Esposende, 
designadamente no que concerne ao aumento dos preços acima mencionados.” 
 
Interveio seguidamente Manuel Enes tendo dito que existem desproporções muito grandes 
entre os discursos que são feitos sobre esta matéria o que, em seu entender, e por si só, já é 
sintomático de que algo não está bem. 
Referiu que concorda que se torna necessária uma contenção nos consumos, mas não deve ser 
com aumento dos custos mas sim com campanhas de sensibilização. 
Por último perguntou quais foram os pressupostos que estiveram na base da decisão de 
proceder a estes aumentos, os quais, em seu entender, são brutais. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que, considerando que o deputado 
Manuel Carvoeiro já trazia o discurso feito de casa e como tal não deu qualquer importância às 
razões de facto que fundamentam a necessidade de proceder a esta alteração, nada mais tem a 
dizer. 
Referiu que, relativamente à intervenção da Dra. Ana Morgado, se verifica que existem de 
facto ligeiros aumentos em todos os escalões e que de facto são menores nos terceiro e quarto 
escalões por praticamente não existirem consumos domésticos nesses escalões, mas sim 
predominantemente consumos comerciais, os quais não se pretende penalizar. 
Referiu que, sempre que vai ser feito um novo investimento há um estudo prévio sobre a 
efectiva necessidade do mesmo e a sua rentabilidade, incluindo taxas de adesão ao serviço, 
sendo que, quanto aos telemóveis, tal como referiu, se tiver de prescindir dos telemóveis em 
favor do serviço de água certamente a opção recairá em prescindir daqueles. 
Referiu que, tal como havia dito anteriormente foi introduzida uma tarifa social, que de resto 
até foi uma proposta do CDS-PP, e que visa aliviar os encargos das famílias mais carenciadas. 
Relativamente à intervenção do deputado Manuel Enes disse que gostaria de lhe perguntar qual 
é efectivamente o aumento na factura para um cliente que consumo cinco metros cúbicos por 
mês para que pudesse aferir qual o conceito de brutal e que só dessa forma poderia dar uma 
resposta concreta e que, a forma como o PS e a CDU usaram esta proposta foi somente aferir o 
aumento do custo em cada escalão e não o aumento real na factura final em cada mês e por 
cada agregado pois, se assim o tivessem feito, as conclusões a que chegariam seriam 
completamente diferentes, mas isso também não lhes interessava porque não dava dividendos 
políticos. 
Continuando disse que os pressupostos que usaram foram a lei e as recomendações da ERSAR, 
bem como disse que demagogia é sim dizer que se consegue levar a uma diminuição dos 
consumos só com campanhas de sensibilização. 
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Colocado o assunto a votação, 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 25 VOTOS A FAVOR, 
NOVE VOTOS CONTRA, DO CDS-PP, DA CDU E CINCO DO PS, E UMA ABSTENÇÃO 
DE LUIS PEIXOTO, APROVAR A ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO 
DE ESPOSENDE NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA. 
Foram proferidas as seguintes declarações de voto: 
Do Partido Socialista: 
“Votamos contra, porque não encontramos, por muito que procuremos, nenhuma razão para 
aumentos desta grandeza. 
Só mesmo uma má gestão, e uma estratégia indisfarçável apostada em criar uma situação 
caótica para justificar o desmantelamento e venda da Esposende Ambiente justifica esta 
atitude. 
Ou será para manter um conjunto de regalias, que tendem rapidamente a acabar no país, mas 
que o Município e a Administração da Esposende Ambiente, insistem em manter nem que isso 
seja à custa de muitos sacrifícios, que os munícipes deste concelho, tem que pagar. 
Aumentos de 31% para o 1.º escalão ou de 63% no 2.º, ou, pasme-se redução de 2,5% e 9,5% 
no terceiro e quarto respectivamente, só demonstra a insensibilidade de quem gere e aceita 
esta gestão de uma Empresa Municipal, que precisamente distribui o bem mais essencial da 
vida – a água. 
Como se podem entender estes aumentos quando segundo o Conselho de Administração da 
Esposende Ambiente, está e continua sólida financeiramente e até continua a admitir 
funcionários ás dezenas no seu quadro de pessoal. 
Por tudo isto, e repito, esta falta de sensibilidade, para com as pessoas que residem neste 
concelho, mais este golpe na já frágil disponibilidade financeiras das famílias deste concelho, 
não podemos estar de acordo. 
Não se pode ter um discurso de solidariedade com aqueles que actualmente estão mais pobres 
e depois, fazer aumentos brutais como estes, precisamente na água e saneamento.” 
 
Da CDU, cujo teor, e como referiu Manuel Carvoeiro se remete para a intervenção que foi 
efectuada no período de discussão do presente assunto. 
 
Do CDS-PP: O CDS pretendeu ouvir para colher argumentos para decidir sobre o seu sentido 
de voto. Mas não pode olvidar que as famílias mais carenciadas que já sofrem com muitos 
outros encargos não podem sofrer também com este tipo de pressão para reduzir gastos num 
bem de consumo essencial, sobretudo quando grande parte delas já cortou em tudo o que era 
supérfluo. Além disso, os terceiro e quarto escalões que têm um consumo superior não são, ou 
são menos atingidos com a medida e, como há de facto outras formas de levar as pessoas a 
contenções no consumo de água, o seu sentido de voto só poderia ser contra.”. 
 
De Luis Peixoto: 
“De acordo c/ o carácter pedagógico da medida sobretudo porque terá resultados positivos no 
consumo de água. 
No entanto continuam a fazer falta campanhas de sensibilização da população. 
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Gostaria de saber quais os lucros acrescidos que terá a E.A. e se os mesmos se reflectirão em 
metros de rede de saneamento na freguesia de Fão. 
Como Presidente de Junta, tenho que explicar o meu acto (abstenção) e o melhor seria poder 
explica-lo como num futuro próximo Fão terá mais alguns metros de rede de saneamento.”  
 
 
03.08 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011 – ORÇAMENTO, 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL. ------------------------------------- 
 
De harmonia com deliberação do órgão executivo municipal, tomada em reunião realizada no 
passado dia três de Dezembro foram presentes na sessão as propostas de plano plurianual de 
investimentos, plano de actividades municipais e orçamento da receita e da despesa da Câmara 
Municipal, para o ano de 2011. Foi ainda presente na sessão Mapa de Pessoal para o ano de 
2011. Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz 
parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------------------------------------------------- 
 
No período de discussão do presente assunto o senhor Presidente da Câmara Municipal fez 
uma breve apresentação do documentos, tendo referido que remete para a argumentação usada 
na parte inicial destes e que num período de contenção se vão concentrar os esforços nas obras 
que possuem financiamento, por forma a que esses mesmos financiamentos não se percam, 
bem como nas obras de cariz social. 
Continuando disse que o facto de existirem rubricas inseridas no Plano com valor zero se deve 
ao facto de ser uma efectiva vontade de as levar a efeito mas que, não havendo dotação certa, 
uma vez que, não se querendo fazer demagogia não se inventaram receitas, não faria sentido 
estar a enganar as pessoas dizendo-lhes que seguramente seriam feitas e depois vir a verificar 
que tal não era possível, a par do facto de algumas estarem em fase de projecto e, por 
conseguinte ainda sem valor estimado, pese embora, em função da efectiva execução 
orçamental se venham a dotar as mesma de verba dentro do estritamente possível, 
nomeadamente de verbas provenientes do URBI cuja execução física e financeira poderá não 
vir a ocorrer toda dentro do período de abrangência do documento. 
 
Interveio seguidamente Penteado Neiva, do Grupo Político do PSD e cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
“O Executivo Municipal apresenta nesta assembleia Municipal os Documentos Previsionais 
para o ano de 2011. 
Estamos perante um documento que reflecte rigor, seriedade e, em simultâneo preocupação 
com o futuro mas sempre com um objectivo claro que traduz a vontade inequívoca de 
continuar a desenvolver o concelho de Esposende no seu todo. 
Ao elaborar estas opções de plano a Câmara teve necessariamente que contar com o estado da 
crise financeira, económica e social que assola Portugal, que afecta cidadãos e instituições e 
que limita a acção do Poder Local. 
Face a todas estas vicissitudes o Executivo soube com coragem e determinação elaborar um 
documento de rigor e, sobretudo de contenção, repensando as políticas locais e as suas 
prioridades, reduzindo alguns investimentos e encargos com serviços. 
As transferências do Estado são cada vez mais diminutas, as competências aumentam, o apoio 
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à componente social é cada vez mais premente. 
Julgamos que a todos estes problemas o Executivo Municipal esteve atento e procurou formas 
capazes de não comprometer a saúde financeira do Município. 
Fê-lo e traduziu-o neste documento. 
Tudo faremos neste Órgão Municipal para ajudar o Executivo a prosseguir as suas políticas 
de desenvolvimento para Esposende. 
Assim, o Grupo Político do PSD vai votar favoravelmente estes documentos previsionais 
relativos ao ano de 2011.” 
 
Seguidamente interveio Manuel Carvoeiro, do Grupo Político da CDU e cuja intervenção vai 
ser transcrita: 
 
“Pela sexta vez denuncio o facto de a Câmara Municipal não cumprir o Estatuto da Oposição. 
De facto, órgão executivo do Município não procedeu, como legalmente está obrigado, à 
audição dos grupos políticos no processo de elaboração dos documentos previsionais que ora 
discutimos. Trata-se de uma falha, de uma irregularidade que importa suprir. Esta Câmara 
Municipal, decididamente, não quer conversar com os Partidos com assento neste órgão, para 
colher opiniões sobre as prioridades para o Concelho. Lamenta-se esta postura. 
Da leitura e análise dos documentos previsionais, ressalva em primeira linha a mensagem do 
Senhor Presidente da Câmara. Refere, efectivamente, alguns aspectos que são preocupantes e 
que, embora não tenha coragem de o afirmar de forma nua e crua, resultam das políticas de 
desastre que têm sido seguidas nos últimos anos pelo Governo com permanente anuência do 
PSD. São políticas de garrote financeiro contra as autarquias, são as demais medidas dos 
vários PECs e agora do Orçamento de Estado. Medidas que não apontam um caminho para a 
saída da crise, antes conduzem este país para o desastre, para o abismo. Ora, neste quadro, 
Sr. Presidente da Câmara, na sua mensagem, demonstra pouco rasgo, não assume uma 
postura pró-activa, como que se acomoda quedo a carpir lamentações. 
E esta atitude reflecte-se, objectivamente nos documentos em análise. 
Vejamos: 
No que concerne às despesas de capital, desde logo, a aquisição de bens de capital, apesar de 
aumentarem o seu peso no orçamento do Município, tal aumento, na nossa opinião, fica 
aquém do que seria desejável. Não se descortina nas Grandes Opções do Plano e Orçamento 
para 2011, um esforço do Município para um aumento de investimento, aproveitando os 
financiamentos oriundos de fundos comunitários. Não queremos afirmar que nada é feito nesta 
matéria, mas a Câmara podia e devia ser mais ousada. Há tanto para fazer neste concelho, 
tanta obra prioritária que continua esquecida nestes documentos. A recuperação das azenhas 
e moinhos de abelheira, a construção do centro de artes da cidade de Esposende, a construção 
da prometida Escola de Música de Belinho, a construção de um condigno edifício de turismo, 
o alargamento do cemitério de Belinho, constituem alguns exemplos de iniciativas que, com 
financiamentos comunitários, poderiam ser concretizadas. Outros exemplos poderiam ser aqui 
avançados. 
Neste quadro de crise, o Orçamento em discussão deveria constituir um documento desafiante, 
onde o investimento, onde o investimento para aproveitar da melhor forma o Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN) fosse uma marca bem visível. Mas tal não se 
observa. Não se colhe o rasgo, o dinamismo, quiçá a vontade de apresentar um Orçamento 
com medidas assentes numa contratualização de financiamentos de origem comunitária a 
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fundo perdido. Trata-se de um Orçamento sem energia para contrariar este cenário de 
descrédito e esta onda de grande pessimismo que marcam os dias que passam. 
É claro que um orçamento nos termos aqui preconizados obrigariam a implementar um 
rigoroso plano de contenção de despesas correntes para o próximo ano, desde logo, nos 
estudos/pareceres e projectos, cuja dotação, a nosso ver, continua empolada (419.990,00 
euros), nas locações, designadamente de edifícios, na publicidade, nos trabalhos 
administrativos (luz, telefone, economato e combustível). Trata-se de um orçamento 
depressivo, maleita que não augura nada de airoso para o Concelho.” 
 
Tomou a palavra Manuel Enes, em nome do Grupo Político do PS e cuja intervenção vai ser 
transcrita: 
 
“Numa amena conversa de fim de tarde, dizia há dias um comum cidadão deste país, que a 
vida não estava fácil para ninguém. 
Não estava fácil para ele, não estava fácil para o país, logo, pensei eu, provavelmente também 
não o estará para o meu concelho, por sinal também o dele. 
Eu, estava naturalmente a pensar neste documento previsional para o ano de 2011 – 
Orçamento e Grandes Opções do Plano, que hoje haveria de chegar a esta Assembleia, 
precisamente numa conjuntura de recessão do Estado Central, consequentes transferências 
para o poder autárquico, e também por Esposende ser um Município que tem acomodado a 
sua situação financeiramente essencialmente em receitas provenientes da construção civil, e 
do têxtil. 
Estamos em democracia, e quando os Partidos fazem campanha e disputam eleições, para 
Governar, reportando-nos aqui ao caso uma Autarquia, o que está em causa, o que os 
distingue, é sobretudo a diferente filosofia que cada Partido tem, quanto ao modo e ao tempo 
como aplicar, aquilo que é dinheiro público, dinheiro que é de todos. 
E é aqui que reside a grande diferença entre PSD e PS, porque nós não governaríamos, assim. 
Somos uma oposição responsável, sempre entendemos que os interesses do concelho se 
deveriam sobrepor às nossas disputas políticas partidárias do momento, por isso lhe demos o 
benefício da dúvida, quando nos abstivemos no ano passado. 
Continuamos a ser um Grupo unido, responsável, onde a pluralidade de opiniões se mantêm, 
por isso aceitamos que pelo compromisso assumido pelos nossos colegas de bancada, para 
com as pessoas que o elegeram, votassem livremente e conforme a sua consciência os 
“Documentos Previsionais para o ano de 2011”, que agora nos são apresentados. 
Antes, permita-me só dizer que gostaria de ver plasmado neste Orçamento: 
- Mais apoio social para os munícipes deste concelho que sentem a consequência desta crise. 
- Um ajustamento em baixa nas taxas, licenças e encargos municipais nas operações 
urbanísticas. 
- Uma aposta maior num sector que achamos importante para Esposende, como é o turismo, 
que apesar de haver um vereador a tempo inteiro com este pelouro, ter sido apresentado 
finalmente este ano o tal Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Esposende, 
ele apenas dispõe de uns míseros 0,15% (€ 34.529) num orçamento de cerca de 24 milhões de 
euros. 
- Como gostaríamos de ver uma melhor distribuição do dinheiro deste Orçamento. 
Mas nada disto verificamos. 
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O que constatamos foi um brutal aumento da água em mais de 50%, como vimos o saneamento 
– águas residuais, a aumentar 112% na taxa fixa e 93% no 1.º escalão na taxa variável. 
Não diríamos que por haver crise no país, e cito o Sr. Presidente da Câmara na sua mensagem 
de introdução a este assunto, e que diz: “Fruto da quebra acentuada nas receitas, originada 
pelos cortes nas transferências do Orçamento do Estado e pela crise económica que veio para 
ficar, as Câmara Municipais e as próprias Juntas de Freguesia não terão alternativa que não 
seja reduzir substancialmente os encargos com os investimentos e com os serviços prestados”. 
Discordamos. 
Não serão os investimentos e os serviços prestados que devem ser reduzidos, mas antes as 
regalias, as mordomias, as festas, os foguetes, e para isso, bastava apenas que um técnico da 
Autarquia não necessita-se para se deslocar a uma escola aqui no centro da cidade de fazê-lo 
em carro da Autarquia e acompanhado de motorista. 
Isto já não se usa, está descontinuado, já ninguém já faz assim, menos ainda uma Autarquia 
como a nossa, modesta, a precisar urgentemente de controlar os seus custos, e eliminar 
desperdícios. 
Diz mais adiante e continuo a referir-me à mesma mensagem “quanto à necessidade de 
implementar medidas de forte contenção, como redução de subsídios, de actividades, de 
projectos, de investimentos, de despesa corrente.” 
Ora o que acontece é que quem apreciou as actividades da autarquia nos últimos 3 meses, 
nesta informação que acompanha os documentos aos deputados desta Assembleia, reparou 
que a Câmara mais parecia uma empresa de eventos e de parcerias, do que propriamente um 
Órgão de descentralização do Poder Central, tal o fundamento, o carácter e o interesse de 
muitas das iniciativas ali elencadas e que contam com participação da Autarquia. 
Não. Assim não. 
Perguntará o eleitor porquê? 
Pois, para que apenas um vogal do Conselho de Administração de uma empresa Municipal 
receba 400,00 euros por senha de presença, por cada reunião que participe, ou um outro com 
vencimento igual a um vereador. 
Se isto é demagogia? 
Não! Não é. 
Isto é o que se passa nesta Câmara Municipal de Esposende, e por isso é que não estamos de 
acordo com este Orçamento, não estamos de acordo com estas opções.” 
 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, COM VINTE E SETE VOTOS A FAVOR, 
CINCO VOTOS CONTRA DO PARTIDO SOCIALISTA E TRÊS ABSTENÇÕES DO CDS-
PP, APROVAR OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE PARA O ANO DE 2011, ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
MAPA DE PESSOAL. 
 
Luis Peixoto, apresentou a seguinte declaração de voto:  
 
“O meu voto só podia ser favorável a este documento uma vez que nele estão plasmados a 
execução de obras estruturantes para Fão, como o Centro Educativo, a 2.ª Fase da Marginal, 
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Reperfilamentos da EN13 e Variante Sul de Fão”. 
 
O deputado Orlando Rua apresentou a seguinte declaração de voto:  
 
“O orçamento ora apresentado para o ano de 2011 pelo actual Executivo tenta de uma forma 
desajustada justificar e fundamentar a realização de despesas correntes de funcionamento – 
não reprodutivas, dispensáveis e que não acrescentam valor à economia local, através da 
previsão extrapolada e descabida das receitas. 
Atente-se ao exemplo da receita prevista para a rubrica “Venda de Bens de Investimento” que 
ano após ano apresenta uma execução bastante aquém do previsto.” 
 
O PS apresentou declaração de voto cujo teor remete para a intervenção do deputado Manuel 
Enes feita no período de discussão do presente assunto. ----------------------------------------------- 
 
 
03.03 – ARS NORTE – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P. – 
INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE PARA O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES III – BARCELOS / 
ESPOSENDE - PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente na sessão ofício da ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 
onde é solicitado que a Assembleia Municipal de Esposende promova a eleição do seu 
representante no Conselho da Comunidade do ACES Cávado III - Barcelos / Esposende. Fica 
arquivada cópia da mesmo junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte 
integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 
No período de discussão do presente assunto foram presentes na mesa duas propostas, do 
Partido Socialista onde propõe a designação do deputado Dr. Albuquerque Nunes de Sá e 
Melo, tendo-lhe sido atribuída a letra “A”, e outra apresentada pelo Partido Social Democrata, 
onde propõe a designação do deputado António Martins Neves e à qual foi atribuída a letra 
“B”. 
 
Interveio José Felgueiras tendo dito que seria aconselhável que todos estes cargos que são 
indigitados representantes desta Assembleia Municipal deveriam dar o necessário feed-back 
para que a Assembleia tivesse conhecimento oportuno das matérias que são discutidas e 
tratadas nos órgãos para que são designados. 
 
Tomou a palavra Manuel Arezes tendo solicitado a todos os deputados municipais que fazem 
parte de comissões ou que integram qualquer órgão em representação desta Assembleia 
Municipal, dêem à Mesa conhecimento do seu desempenho, uma vez que, nos termos das 
disposições contidas no regimento deste órgão, está a ser desenvolvido e será em breve 
apresentado um relatório da actividade que foi desenvolvida pelo mesmo e pelas suas 
representações. 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, E 
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COM VINTE E CINCO VOTOS NA LISTA “B”, NOVE VOTOS NA LISTA “A” E UM 
VOTO EM BRANCO, INDICAR COMO SEU REPRESENTANTE PARA O CONSELHO 
DA COMUNIDADE DO ACES III – BARCELOS/ESPOSENDE, ANTÓNIO MARTINS 
NEVES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.04 – TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM - PROPOSTA.------------- 
 
Foi presente na Sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 04 de Novembro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que fixe a Taxa 
Municipal dos Direitos de Passagem em 0,25% para o ano de 2011. Fica arquivada cópia da 
mesma junto à minuta da acta da presente Sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 28 VOTOS A 
FAVOR E 7 ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, 
FIXAR A TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM A COBRAR DURANTE 
O ANO DE 2011, EM 0,25%. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
03.07 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPAIS – PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------------- 

 
Foi presente na sessão proposta da Câmara Municipal, que de harmonia com a sua deliberação 
tomada em 03 de Dezembro de 2010, solicita à Assembleia Municipal que aprove a alteração 
do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais. Fica arquivada cópia do mesmo 
junto à minuta da acta da presente sessão, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NOS PRECISOS 
TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO. ------------------------------------------------------------- 
 
 
03.09 - ASSUNTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GERAL: _________________________ 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que, a propósito da intervenção 
que foi feita pelo deputado Manuel Enes, convém referir que não foi o então Presidente da 
Comissão Política do PSD de Esposende que não aceitou que houvesse um debate na rádio, o 
que não aceitou foi que o mesmo se realizasse, como pretendia o candidato do partido 
Socialista, no dia imediatamente a seguir ao funeral dos três bombeiros e, pese embora tivesse 
sugerido que este apresentasse uma proposta para um qualquer outro dia, nunca o candidato do 
PS o fez ou aceitou fazer. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ______________________________ 
 
De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 
Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público, não se tendo 
verificado qualquer inscrição. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Antes do encerramento da sessão tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia 
Municipal que agradeceu a prestação de todos durante o presente ano civil e enalteceu a forma 
como, em regra, tem sido aceite o confronto de ideias, até porque, como referiu, quando a 
crítica é muito injusta já ninguém acredita nela ou em quem a profere. 
Continuando disse que se empenha no desempenho da função com o sentido do servir e, se 
alguma vez não esteve à altura, pede desculpa pelo facto, mas certamente não terá sido por 
falta de dedicação à causa pública. 
Disse que, sobretudo nesta fase que atravessamos, somos todos chamados à responsabilidade e 
ao sentido do servir e que esta fase é extremamente complicada em termos sociais, pelo que se 
exige um ainda maior esforço e sentido de responsabilidade por parte dos políticos, não só 
enquanto tal mas também enquanto homens ou mulheres para que, no dia a dia, e em tudo o 
que se faça se afirme a dignidade da função política. 
Continuando disse que a sociedade civil deve criar forças para se organizar e para sancionar as 
boas e as más governanças pois e os eleitos estão no desempenho de uma função é porque para 
tal o foram designados por sufrágio eleitoral e, como tal, todos são corresponsáveis por essa 
governança. 
 
Solicitou e foi dada a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal que agradeceu a todos 
o contributo que esta Assembleia Municipal deu à Câmara Municipal no ano que agora está 
perto de findar. 
Ainda no uso da palavra propôs que fosse dado um voto de louvor ao Dr. Rui Moutinho pela 
dedicação e o desempenho que tem tido ao longo destes treze anos em que prestou serviço na 
Câmara Municipal de Esposende e pelo apoio que sempre deu à Assembleia Municipal de 
Esposende. 
 
Colocado à votação,  
 
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO, 
APROVAR UM VOTO DE LOUVOR AO FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE, DR. RUI MOUTINHO, PELA SUA DEDICAÇÃO E DESEMPENHO AO 
LONGO DOS TREZE ANOS QUE PRESTOU SERVIÇO NESTA CÂMARA. ------------------ 
 
 
---Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 
minuta, para efeitos imediatos, pelo que, nada mais havendo a tratar, foi a mesma minuta 
elaborada e, depois de lida, foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo 
aprovada por UNANIMIDADE DOS PRESENTES. --------------------------------------------------- 
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---Sendo dezanove horas e cinquenta minutos, pelo Presidente da Mesa foi declarada encerrada 
a presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
O Presidente da Assembleia, 

 
 

___________________________ 
 
 

O Primeiro Secretário, 
 
 

___________________________ 
 
 

O Segundo Secretário, 
 
 

___________________________ 
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