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ATA Nº 11/2014 

Aos 9 dias do mês de setembro do ano 2014, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões, reuniu-se, em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal de Espinho, presidida 

pelo Presidente da Assembleia Municipal, Guy Alberto Correia da Costa Viseu e secretariada por 

José Manuel Carmo da Silva e Maria Alexandra Flor Bastos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.  Acordos de Execução de Delegação de Competências para efeitos do disposto 

no artigo 132.º e nos termos do artigo 133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

Setembro. 

Ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 33.º do Regimento desta Assembleia, a reunião iniciou-se às 

21h30 dado que à hora inicialmente designada não se encontrava presente a maioria do número 

legal de membros desta Assembleia.   

A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente Joaquim José Pinto Moreira e pelo 

Vice-Presidente António Vicente de Amorim Alves Pinto.     

Foi verificada a presença dos Vogais: Paulo Jorge Alves Moreira de Castro, Bernardo Coelho de 

Lacerda Machado, António Manuel Pinto Oliveira, Luís Miguel Perdigão Carvalho Pinto, José 

Emanuel Teixeira Carvalhinho, Maria Aurora da Costa Pereira Morais e Vingada, Alfredo 

Domingues da Rocha, Jorge Eduardo da Nave Pina, Rosa Martins de Freitas Duarte, Henrique 

José Pedro Cierco, Jorge Manuel Pinto Oliveira Carvalho, Ana Cecília Alves de Campos Lopes 

Rezende, Manuela Alexandra Miranda Pinto Vilares da Silva e dos Presidentes das Juntas de 

Freguesia: Nuno Pinto de Almeida, Rui Manuel Martins Torres, Manuel de Oliveira Dias e José 

Marco Cunha Rodrigues. 

Foi dada nota dos pedidos de substituição dos vogais Ricardo Bastos Sousa por Teresa Manuel 

Dias Leite de Carvalho e Magalhães, de Ana Paula Belinha por Victor Manuel Dias Ruivo, de Rita 

Figueiredo Reis Rola por Carlos Manuel Cardoso Loureiro, de José Luis Machado Peralta por 

Ângelo Fernando da Naia Cardoso e de Pedro Nuno Oliveira Tavares por Joana Raquel da Silva 

Devezas. 

Verificado o quórum, o Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a reunião, 

perguntando ao executivo se pretendia fazer uma explicação prévia sobre o ponto agendado.  

Tomou a palavra o Vice-Presidente da Câmara para dizer que, na sequência da deliberação da 

Assembleia Municipal de 08/07/2014, a Câmara Municipal chamara de novo ao diálogo a Junta 

de Freguesia de Espinho, havendo um acordo de execução apresentado agora à Assembleia 

Municipal, cujos princípios respeitavam os mesmos termos que foram apresentados para as 

restantes Juntas de Freguesia, nomeadamente quanto aos critérios para cálculo das 

transferências financeiras. Relativamente à Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim, 

disse que a Câmara Municipal enviara em 19 de agosto um ofício àquela Junta de Freguesia 



 2 

onde aceitava algumas das alterações sugeridas. A Câmara produziu novo documento de 

acordos de execução com as alterações que aceitara, fazendo-as constar dos acordos para as 

outras Juntas de Freguesia, não tendo sido possível obter a confirmação da Junta da União de 

Freguesias de Anta e Guetim atempadamente. Os documentos agora apresentados à 

Assembleia tinham a concordância escrita das Juntas de Freguesia de Espinho, Paramos e 

Silvalde, com exceção da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que não gostara de ser acusado, na reunião anteriormente levada 

a efeito sobre aquele assunto, de perseguir as Juntas de Paramos e de Silvalde, pelo que, 

continuaria a votar contra, a menos que as duas Juntas se retratassem e reconhecessem que a 

votação da Assembleia não fora contra a população daquelas freguesias, mas para exigir a 

igualdade entre a população de todas as freguesias. Disse que o voto dos Vereadores do PS na 

Câmara Municipal tinha alguma razão de ser. A lei permitia a delegação de uma série de 

competências, concordando que nem todas deviam ser delegadas, no entanto a Câmara apenas 

encontrava uma como denominador comum, ou seja a limpeza. Que a Câmara tinha dois 

serviços de limpeza, um do município e outro da ADCE e, no seu entender, a ADCE não devia 

ter nada a ver com aquele serviço. Que não concordava com os valores apresentadas no estudo 

técnico sobre aquele ponto. Que os documentos não referiam se a Câmara iria ou não ceder 

funcionários às Juntas, se a questão da diferença do horário de trabalho estava resolvida. 

Perguntou se, ao ser aprovado o documento, a Câmara iria continuar a procurar encontrar 

outros pontos de diálogo, outros aspetos que possibilitassem a delegação nas Juntas de 

Freguesia de alguns serviços.  

José Carvalhinho (PS) disse que era um processo onde se verificava forte crispação, 

antagonismo, até alguma agressividade entre Juntas de Freguesia e Câmara Municipal, que isso 

ficara bem visível na sessão extraordinária da Assembleia Municipal onde o assunto fora já 

discutido. Disse que, perante aquela situação, lamentava que o Presidente da Assembleia 

Municipal não tomasse medidas para que a comissão de acompanhamento, cuja constituição 

fora aprovada em assembleia municipal, se reunisse, como, aliás, fora pedido. Lamentava que 

não fosse mais pró-ativo.  

Aurora Morais (PS) disse que só se pronunciar-se-ia sobre os documentos depois de ouvir os 

Presidentes da Juntas de Freguesia. Perguntou ao Vice-Presidente da Câmara onde estava a 

aceitação expressa e assinada pelos Presidentes de Juntas, que referira há pouco, porque não 

tinha aqueles documentos.  

Vice-Presidente CM disse que referira uma aceitação escrita, nada dissera sobre assinada, até 

porque os acordos só poderiam ser assinados após deliberação da Assembleia Municipal e das 

respetivas Assembleias de Freguesia. Em resposta ao vogal Jorge Carvalho disse que não 

haveria transferência de funcionários. A haver estaria prevista nos acordos de execução. As 
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transferências a efetuar eram financeiras. Disse que aquele processo encerrava-se com a 

aprovação dos acordos de execução.  

Manuela Vilares (BE) disse que o voto do BE não dependeria do pedido de desculpas dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Paramos e de Silvalde, mas gostaria de os ver 

reconhecer que procederam mal ao tentar difamar a Assembleia Municipal que pretendia a não 

discriminação de freguesias. Pediu ao Presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e 

Guetim e ao Presidente da Junta de Freguesia de Espinho que esclarecessem a Assembleia 

Municipal se estavam a favor daqueles acordos. Que o BE só votaria favoravelmente se todos os 

Presidentes de Junta estivessem a favor.  

Paulo Castro (PSD) sobre os vereadores do PS na Câmara Municipal declararem-se  

admirados por o documento ter sido devolvido por não cumprimento dos princípios da não 

discriminação e da igualdade com as respectivas Juntas de Freguesia, disse que era importante 

que os Presidentes das Juntas de Freguesia transmitissem à Assembleia Municipal a sua opinião 

sobre os respectivos documentos, porque, de acordo com o que lhes fora dado a conhecer, os 

documentos foram acordados entre o executivo da Câmara e o das Juntas de Freguesia. Disse 

que era importante não esquecer que os acordos eram bilaterais, teriam implicações positivas 

ou negativas para os mandatos das respectivas Juntas de Freguesia. Que os Presidentes de 

Juntas, perante a Assembleia de Freguesia, teriam de defender a sua posição relativamente ao 

acordo que viessem a celebrar com o executivo. Assim, o PSD pronunciar-se-ia favoravelmente 

ao documento se fossem bem esclarecidos da posição de cada Presidente de Junta. Que 

achavam importante que os acordos fossem votados individualmente para terem a certeza da 

posição de cada Presidente de Junta relativamente ao seu acordo.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) disse que a Junta de Freguesia recebeu com satisfação a 

chamada da Câmara Municipal, no dia 20 de agosto, para reiniciar um processo negocial, tendo 

sido dada a possibilidade à Junta de propor competências, ou seja trabalho a desenvolver em 

2014, 2015 e 2016. Que a Câmara disponibilizara a verba de 12 mil euros, constante em 

orçamento, propondo que a Junta fizesse a limpeza de determinada zona da freguesia. Que a 

Junta fora eleita para trabalhar em prol dos espinhenses e que executaria a competência 

entregue com afinco. Que era uma abertura da Câmara que a Junta tinha de agarrar, 

mostrando as suas capacidades e vontade de trabalhar. Que a Junta não utilizaria a verba para 

resolver desequilíbrio orçamental, empenhando-a totalmente no bom cumprimento da 

competência delegada pela Câmara. Acreditava que no futuro outras competências e outras 

verbas pudessem ser atribuídas à Junta de Freguesia de Espinho. Que a Junta de Freguesia 

ficara satisfeita pela negociação feita para uma alínea do artigo 132º - limpeza de vias e 

espaços públicos - tendo comunicado, por e-mail, o seu acordo.  
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Nuno Almeida (Presidente JF Anta e Guetim) sempre dissera que a lei 75/2013 era de 

difícil interpretação, difícil aplicação e que teria de haver bastante diálogo bilateral. No entanto o 

que estava a acontecer era uma imposição. Na última Assembleia dissera e agora voltava a 

afirmar, que chegara a acordo verbal com a Câmara Municipal sobre uma verba a atribuir para a 

competência referente à limpeza de bermas e valetas, sobre a forma de executá-la, sobre a 

forma de fiscalizar. Se havia alguém que não cumprira com a palavra não fora ele, uma vez que 

o redigido pela Câmara não correspondia ao que acordaram verbalmente. Que nunca acordara 

lavar ruas ou apresentar relatórios mensais. Que a Câmara marcara uma reunião no dia 25 de 

agosto, mas encontrando-se de férias não teve possibilidade de comparecer, pelo que esperou a 

marcação de outra reunião para dialogar com a Câmara, o que não acontecera. Que enviara um 

e-mail de resposta à Câmara no dia 29 de agosto sobre a sua posição, não tendo culpa de só o 

terem recebido no dia 01 de setembro. Disse que havia um preconceito ideológico contra as 

Juntas de Freguesia, que a Câmara achava que não tinham qualidades para assumir as 

competências. Queria que os Presidentes de Juntas fossem respeitados.  

Manuel Dias (Presidente JF Paramos) Disse que, depois de ter passado um ano sobre as 

eleições, lamentava não conseguir trabalhar. Que todos tinham culpas que deviam assumir. Em 

resposta ao vogal Jorge Carvalho disse que não se retratava do comunicado que também 

assinara porque não houvera qualquer discriminação nos acordos entre as Juntas de Freguesia 

do concelho, nem a Junta de Paramos ou de Silvalde foram beneficiadas. Que os acordos de 

execução em votação na reunião da Assembleia Municipal de 08 de julho, para as Juntas de 

Freguesia de Anta e Guetim, de Paramos e de Silvalde foram iguais em todos os pontos, com 

verbas diferentes, sendo a freguesia de Paramos a que menos recebera. Que concordava que a 

Junta de Freguesia de Espinho fora prejudicada porque não houvera acordo de execução. Que 

concordava que poderiam ter sido delegadas outras competências, uma vez que manifestaram 

vontade em recebê-las. Que podia até aceitar, como era opinião de muitos, que tinha feito um 

mau acordo para Paramos, mas fora corroborado pelo órgão executivo e deliberativo da 

freguesia. Que todo o atraso provocado repercutia-se na freguesia, impedindo-o de prestar o 

serviço a que a população estava habituada. Apesar do seu colega da Junta de Anta e Guetim 

levantar questões e dizer que quer um acordo melhor para a sua freguesia, não pode dizer que 

não vai votar porque Paramos e Silvalde foram favorecidos. Sobre o horário de trabalho de 40 

horas dos funcionários da Junta de Freguesia de Paramos disse que desde que o Grupo dos 

Independentes ganhara as eleições, há cerca de 20 anos, sempre fora aquele o horário 

praticado, não havendo reclamações sobre aquele ponto.  

Nuno Almeida (Presidente JF Anta e Guetim) disse que a votação, na reunião da 

Assembleia Municipal de 08 de julho, não fora para os acordos de execução, mas para outro 

documento, pelo que não poderia ter votado contra o acordo de execução para Paramos ou para 

Silvalde. Para além disso, a votação efetuou-se por escrutínio secreto. Perguntou aos 
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Presidentes de Junta daquelas freguesias se achavam que o acordo agora apresentado era 

melhor ou pior que o anterior.  

Manuel Dias (Presidente JF Paramos) o que pretendia dizer era que fora impedida a 

votação.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) disse que, quando fora publicado o comunicado conjunto 

da Câmara e das Juntas de Paramos e de Silvalde, entrara em contacto com o Presidente da 

Junta de Paramos e dissera-lhe que as Juntas de Freguesia, contrariamente o que nele 

constava, não participaram na elaboração do estudo prévio, apenas entregaram documentos 

que a Câmara solicitara, que não houvera negociação e não fora proposto qualquer acordo de 

execução à Junta de Espinho, apenas foram apresentados os contratos administrativos para as 

praias, que não aceitara, pelo que não podia concordar com a afirmação constante no 

comunicado de que as Juntas tiveram igualdade de tratamento e de oportunidade, não tendo 

havido qualquer discriminação na condução do processo. Que o Presidente da Junta de Paramos 

respondera-lhe que aquela parte do comunicado era da Câmara e não da Junta e ainda que não 

houvera discriminação com três Juntas de Freguesia e que Espinho fora posta de lado. O 

presidente da JF Espinho disse que tudo isso eram águas passadas e o que interessava era o 

trabalho profícuo a executar. 

Manuel Dias (Presidente JF Paramos) esclareceu que, na sua conversa com o Presidente da 

Junta de Espinho sobre o comunicado, dissera que não houvera discriminação nas negociações 

do processo que ocorreram nas reuniões conjunta com os quatro Presidentes das Juntas de 

Freguesia, tendo até defendido, numas dessas reuniões que se fosse retirada verba à Junta de 

Espinho, em determinada rubrica, devia ser ressarcida noutra para não ser prejudicada.  

Presidente AM interveio para dizer que não havia interesse em discutir as situações e os 

assuntos já passados.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) pediu a palavra para dizer que, na última reunião 

conjunta, a Câmara retirara a verba de 12 mil euros à Junta de Espinho, a qual seria distribuída 

pelas outras Juntas, pelo que entendia não ter havido negociação. Disse que era um assunto 

ultrapassado, que fora corrigido e que gostaria que o processo com a Junta da União de 

Freguesias de Anta e Guetim ficasse, também, bem resolvido.  

Ana Rezende (CDU) disse que a CDU não aceitava que os acordos de execução fossem 

votados em separado, dado que o ato de delegação de competências era quase o mesmo. Disse 

ainda que tinha dúvidas sobre o facto do Presidentes de Juntas poderem participar naquela 

votação, pela natureza da matéria a votar e pela natureza do cargo que ocupam. De todas as 

intervenções ocorridas até agora, resultava claro que retomaram o que fora timbre na primeira 
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discussão, ou seja uma falta enorme de transparência, o que era grave, e que em consciência, 

seria difícil dar um voto no sentido daquele documento ser aprovado. Perguntou ao Presidente 

da Junta de Freguesia de Espinho como conseguiria dar cumprimento a alínea c) da cláusula 11ª 

do acordo, com uma verba de 12 mil euros, dado que, para além das despesas com a limpeza, 

teria de contratar funcionário porque, segundo julgava, não os tinha. Disse que a CDU nunca 

referira que a Junta de Paramos saíra beneficiada, mas que havia uma dualidade e 

discriminação ao nível de critérios relativamente às 4 Juntas de Freguesia. Que aprazia-lhe 

saber que a Junta de Freguesia de Paramos andava há 20 anos a violar a lei quanto ao horário 

de trabalho. 

Presidente AM disse que não tinha conhecimento que existisse qualquer impedimento para os 

Presidentes das Juntas de Freguesia não votarem o documento. Referiu ainda que a CDU não se 

opusera à votação efetuada na reunião de 8 de julho na qual participaram os Presidentes das 

Juntas de Freguesia para o mesmo assunto. 

Ana Rezende (CDU) disse que colocara uma dúvida jurídica e que a CDU não alertara para o 

assunto na votação anterior, por motivo do manancial jurídico com que tinham de se debater a 

cada assunto que era submetido para apreciação e votação era muito grande.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que tanto na lei geral como no Regimento era referido que 

ninguém podia tomar posição em que fosse diretamente interessado. Para além disso, na 

reunião de 8 de julho não foram votados os acordos de execução, mas um requerimento 

apresentado para devolução à Câmara dos acordos de execução. O que estava agora em causa 

era a votação de acordo específico. Que não concordava que a votação fosse feita em separada 

para cada acordo, uma vez que não eram diferentes uns dos outros. Que o Presidente da Junta 

da União de Freguesias de Anta e Guetim dissera que o acordo redigido pela Câmara não era o 

que tinha negociado verbalmente. Que o acordo com as Juntas era para limpeza e referia que 

era para aplicar desde 1 de janeiro, levando-o a perceber que estavam a dar um subsídio 

encapotado. Considerava haver um assédio moral sobre as Juntas, que precisavam do dinheiro, 

não tendo liberdade para dizerem o que queriam. Que era um acordo de faz de conta com o 

qual não queria colaborar.  

Paulo Castro (PSD) disse que a votação devia ser feita individualmente para cada Junta, 

embora o texto seja idêntico, porque cada uma fizera o seu respetivo acordo e negociação com 

o executivo e que o PSD gostaria, para que todos votassem em consciência, que cada 

Presidente de Junta transmitissem-lhes se fizeram uma negociação justa para a sua freguesia, 

qual era a sua real posição perante o acordo. Se os Presidentes das Juntas de Freguesia 

consideravam ser um mau acordo não o deviam assinar. Antes da Assembleia se pronunciar 

sobre qualquer acordo, deviam ser os Presidentes das Juntas a fazê-lo.  
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Aurora Morais (PS) disse que competia à Assembleia Municipal avaliar e fiscalizar as atuações 

da Câmara, pelo que não percebia a intervenção do vogal Paulo Castro. Sobre os acordos de 

execução disse que eram baseados num relatório, que era basicamente o mesmo do inicial com 

pequenas correções. Perguntou qual o estudo, quais as alterações que possibilitaram a 

delegação de competência de limpeza na Junta de Freguesia de Espinho, quando inicialmente 

não podia. Que no relatório agora apresentado não constava quadro discriminativo da limpeza 

de vias para a freguesia de Espinho, pelo que desconhecia se aquela questão fora ponderada. 

Perguntou qual fora o critério para delegar na Junta de Freguesia de Espinho a limpeza de oito 

ruas e não de outras. Que na reunião da Assembleia de 8 de julho não foram votados os 

acordos de execução, mas discutido um requerimento para devolver os acordos de execução à 

Câmara Municipal, para que esta respeitasse a não discriminação e o princípio da igualdade. Na 

sua opinião continuavam a não ser respeitados. Perguntou se as Juntas de Freguesia eram 

apenas competentes para limpar, uma vez que era a única competência delegada, o que 

considerava ofensivo. No cronograma de trabalhos apresentado, depois da reunião da 

assembleia de 8 de julho, não constava nada sobre negociação, não houvera mais nenhuma 

reunião com as Juntas de Freguesia. Que aquele processo era uma falácia. Estavam em causa 

os interesses dos fregueses e que não via ninguém a defendê-los. Disse que os acordos eram 

todos iguais pelo que não via razões para que fossem votados individualmente. Perguntou se 

achavam correto um Presidente de Junta votar no seu próprio interesse. Que tinha dúvidas. Que 

era absurdo assinar um acordo com entrada em vigor em 1 de janeiro de 2014. 

Carlos Loureiro (PSD) disse que os acordos resultaram de negociações feitas entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia e que não competia à Assembleia dizer se estava bem ou 

mal negociado. Os Presidentes das Juntas de Freguesia já acertaram os termos do documento 

com a Câmara. Que votaria de acordo com a vontade expressa por cada Presidente de Junta de 

Freguesia. Que não percebia a coerência do vogal Jorge Carvalho uma vez que na sua primeira 

intervenção disse que se os Presidentes de Junta se retratassem, votaria a favor, senão votaria 

contra.  

Jorge Carvalho (CDU) protestou contra a intervenção do vogal Carlos Loureiro porque este 

imaginava coisas que ele não dissera. Disse que de acordo com a lei os acordos não entravam 

em vigor sem a devida aprovação da Assembleia. Que os Presidentes de Juntas acordaram com 

a Câmara não a delegação da competência mas a transferência de verbas.  

Manuel Dias (Presidente JF Paramos) disse que a Junta de Freguesia precisava das verbas 

para pagar aos fornecedores a quem devia.  

Marco Rodrigues (Presidente JF Silvalde) disse que era preciso ter consciência da 

quantidade de despesas que uma junta de freguesia, como a de Silvalde, tinha. Que a Junta de 

freguesia, de janeiro até agora, não tinha deixado de atender às suas obrigações e que não 
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tinha défice, tendo feito face às despesas com as transferências provenientes do Estado, mas 

que precisava daquelas verbas para continuar a fazer uma boa gestão e pagamento de salários. 

Disse que se os Presidentes de Junta não podiam votar os acordos por serem parte interessada, 

então também não poderiam ter votado o orçamento municipal. Considerava ter feito um 

excelente acordo de execução para Silvalde.  

Presidente CM pediu a palavra para dizer que estava consagrado na lei que os Presidentes das 

Juntas de Freguesia eram membros das Assembleias Municipais com todos os direitos e deveres 

de qualquer vogal da Assembleia. O sistema eleitoral autárquico das autarquias locais, por 

inexistência de acordo entre os diversos partidos políticos que compõem o órgão legislador, não 

produziram qualquer alteração ao sistema eleitoral autárquico, portanto os Presidentes de Junta 

continuavam a ser membros efetivos de pleno direito nas Assembleias Municipais, pelo que 

podiam votar nas questões relativas as suas freguesias. Que o legislador nunca cortara ou 

limitara qualquer direito dos Presidentes de Junta nas Assembleias e, inclusivamente, vários 

juristas, professores catedráticos, defendiam o mesmo princípio. Que os vogais da Assembleia 

Municipal de Espinho tinham inovado e descoberto a pólvora, porque nenhuma das outras 307 

assembleias municipais do país impediram os Presidentes de Junta de votar os acordos de 

execução. Que aquela questão nunca tinha sido levantada noutros assuntos discutidos, como 

por exemplo na votação dos orçamentos municipais, que tinham uma componente de 

transferência de delegação de competências para as Juntas de Freguesia. Que eram 

contraditórios com o que sempre defenderam, inclusivamente com o próprio requerimento que 

fora votado na reunião de 8 de julho, que tinha como objeto devolver à Câmara os acordos de 

execução. Sobre a votação dos documentos em separado, disse que já assistira a várias 

votações feitas dessa forma em anteriores reuniões da Assembleia Municipal, inclusivamente os 

vogais da Assembleia Municipal já solicitaram que determinada recomendação fosse votada 

ponto por ponto. Que estavam perante quatro contratos de execução que, embora todos com o 

mesmo clausulado, todos negociados com os mesmos critérios, exceto o da Junta de Freguesia 

de Espinho, eram diferentes entre si, não tinham a mesma contraparte, pelo que não via razões 

para os votarem em bloco e não separadamente. Disse que era um contrassenso, caso a 

votação fosse em separado, o Presidente de determinada junta não poder votar no seu acordo 

de execução, mas poder votar no das outras juntas, após ter negociado e dizer que quer o 

acordo de execução para a sua freguesia.  

Aurora Morais (PS) referiu que ficara preocupada com a intervenção do Presidente da Junta 

de Freguesia de Silvalde quando dissera que precisava das verbas para pagar salários aos seus 

funcionários. Perguntou se estavam a discutir um acordo de execução de delegação de 

competência para limpeza de valetas, com transferência de verbas para esse efeito ou para 

pagar salários ou para pagar dívidas. Que não dissera, nem ouvira ninguém dizer que os 

Presidentes das Juntas não podiam votar, mas apelara a consciência porque tinha algumas 
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dúvidas sobre o voto no interesse próprio. Também não dissera e não ouvira ninguém dizer que 

os documentos não podiam ser votados em separado, era de opinião que não deviam ser.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que os Presidentes das Juntas de Freguesia, são membros da 

Assembleia Municipal não por eleição, mas por via legal, podendo votar sobre os temas. No 

entanto, o que estava em discussão era se podiam votar sobre os assuntos da freguesia, sobre 

acordos que eles subscreveram na qualidade de Presidente de Junta. Disse que a lei era clara ao 

referir que nenhum elemento daquela Assembleia podia votar em assuntos do seu interesse e 

sobre aquela questão não tinha dúvida nenhuma. Se a Câmara pretendia que os acordos fossem 

votados separadamente, deviam constar da ordem de trabalhos em pontos separados.  

Presidente AM disse que os acordos de execução constam como ponto único da ordem de 

trabalhos e o facto de serem votados em separado ou em conjunto, à semelhança de outros 

assuntos, partiu de proposta à mesa de um vogal do PSD. A Assembleia era soberana para 

decidir. 

José Carvalhinho (PS) disse que não conhecia nenhum processo tão vergonhoso como aquele 

nos restantes outros municípios do país. Que a Câmara procurava legitimar os acordos com 

base num pretenso estudo elaborado pelo executivo, que não recolhera participação de 

nenhuma das juntas e era claramente orientado nas suas conclusões, dado que no mesmo 

constava que nenhuma junta dispunha de capacidade instalada para executar as novas 

competências nos termos do nº 1 do artigo 132 da lei 75/2013. Disse que era precisamente 

esse o objetivo do artigo 133º, que definia que os acordos de execução existiam para dotar as 

juntas de freguesia dos meios financeiros, humanos, técnicos, logísticos para exercerem as 

competências. Que havia ali um claro propósito de enviesar as conclusões, porque o foco era 

colocado nas competências e não na atribuição dos meios inerentes para que as competências 

pudessem ser cumpridas e executadas. Que o estudo continha argumentos falsos e orientados 

só para as conclusões. Neles era referido não haver delegação de competências devido ao 

aumento de despesas com recrutamento de pessoal, no entanto, o próprio acordo obrigava as 

Juntas de Freguesia a recrutar pessoal. A Câmara argumentava não poder ceder aqueles 

quadros devido aos funcionários terem polivalência, estando afetos a diversos serviços e, 

transferindo-os para as juntas, ficaria incapaz de executar os seus serviços. Disse que não 

percebia aquela linha de argumentação porque pensava que as tarefas e as funções de cada 

colaborador na Câmara municipal estavam perfeitamente definidas e formatadas. Disse que 

existia um quadro onde estavam expressas as delegações de competências pedidas pelos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, tendo a Câmara, contra o espírito da lei, delegado apenas 

a competência de limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, considerando 

assim que as Juntas não eram capazes de executar outras. O estudo técnico referia que, no 

orçamento previsional, previa-se um custo de 300 €, por quilómetro linear para delegação 
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daquela competência às juntas de freguesia, mas estava errado porque o orçamento referia que 

o custo era de 600 €. Que, no estudo técnico a Câmara alegava que fazia aquele serviço por 

40€, e mais adiante referia que o custo por quilómetro linear era de 155 €, pelo que não 

percebia o critério. Disse que a Câmara estava a delegar uma competência que, aparentemente, 

fazia de uma forma muito mais barata pelo que violava o nº 3 do artigo 115º facto que não 

preocupara a Câmara ao fazer a delegação de competências para limpeza. O critério da 

proporcionalidade e da igualdade era um pouco estranho porque Espinho limpava 3,9% dos 

quilómetros totais em comparação com Anta e Guetim, no entanto, recebia 23% do valor total 

recebido por Anta e Guetim. Disse que os cálculos foram assim feitos pela necessidade em dar 

12 mil euros à freguesia de Espinho, sendo o que constava do orçamento previsional para 

limpar valetas. Que os Presidentes de Junta tinham de entregar relatórios trimestrais para 

aprovação ou retificação da Câmara Municipal, não percebendo como os Presidentes de Junta 

aceitavam que a Câmara retificasse aqueles relatórios, com que base isso seria feito. Que os 

acordos de execução eram insuficientes e contra o espirito da lei.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) disse que, na sua opinião, os Presidentes das Juntas de 

freguesia deviam participar nas Assembleias Municipais mas não deviam ter voto em 

orçamentos e contas. Disse que, até ao momento, a Junta de freguesia de Espinho não efetuava 

limpeza de ruas, razão pela qual não tinha cantoneiros. Que a Junta de Freguesia iria iniciar os 

procedimentos legais para pôr em prática o que iria assinar, cumprir com eficiência e com 

eficácia, fazer um trabalho exemplar com o máximo de proximidade com as pessoas 

disponibilizando aos moradores um número de contacto para reclamações e sugestões quanto à 

limpeza das ruas. Pretendia afixar mensalmente, nos lugares do estilo, o relatório da limpeza 

efetuada. Que não era comparável a limpeza das ruas de Espinho com a da freguesia de Anta e 

Guetim, dado que, em Espinho, eram limpas três vezes por semana.  

Manuela Vilares (BE) disse que queria louvar o facto de que ditadores e pessoas não gratas, 

conforme dissera anteriormente o Presidente da Junta de Espinho, tenham agora passado a 

pessoas de boa-fé. No caso da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim, perguntou se 

chegaram a acordo, uma vez que o seu Presidente dissera que estava a espera de reunião. 

Disse que a Assembleia Municipal não podia aprovar o estabelecimento de acordos de execução 

com umas juntas e com outras não. Que a discriminação era precisamente pôr alguém de lado. 

Pediu ao Presidente da Câmara que passasse a demonstrar mais respeito pelos vogais da 

Assembleia Municipal, evitando gozá-los, quando, na sua boa-fé, tentavam fazer o seu trabalho 

dentro da lei, afirmando que quem queria ser respeitado tinha de se dar ao respeito. Que bem 

podia falar em capacidade de inovação porque fora a única Autarquia do país que não autorizara 

o comício de Verão do BE.  
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Carlos Loureiro (PSD) disse que concordava com a questão colocada pela vogal do BE e 

achava que a mesma merecia resposta. Que o Presidente da Junta da União de Freguesias de 

Anta e Guetim devia esclarecer se concordava ou não com o documento. 

Rui Torres (Presidente JF Espinho) disse que sentira a sua honra afetada pelo que fora dito 

pela vogal do BE. Que, no calor da discussão, eram proferidas muitas palavras e termos que 

não eram sentimento real. Que hoje, com os mesmos estímulos, com a mesma informação que 

tivera naquele dia, diria exatamente a mesma coisa.  

Vice-Presidente CM explicou que se os vogais não tivessem tido acesso ao estudo técnico, aos 

seus anexos, aos resumos de conclusões das atas das reuniões com os Presidentes das Juntas 

de Freguesia, compreenderia que fizessem determinado tipo de intervenções que punham em 

causa a honorabilidade das pessoas do grupo de trabalho. Fora fornecida toda a documentação 

disponível pelo que não havia falta de transparência. Admitia que poderia haver alguma 

incorreção no estudo, mas não existiam mentiras. Sobre a participação das Juntas de Freguesia 

na elaboração do estudo, como já dissera na anterior reunião, fora dada aos Presidentes de 

Junta possibilidade de apresentarem propostas de alteração. Foram feitas várias reuniões entre 

os técnicos da Câmara e os Presidentes de Junta que as quiseram fazer. Que era importante a 

leitura de todo o cronograma e das atas das reuniões. O artigo 133º referia que a delegação de 

competência tinha de respeitar o nº 2 do artigo 115º, nº 2 do 120º, 121º e nº 1 do 135º. Que 

as competências tinham de estar adequadas com a conjunção de todas as condições daqueles 

artigos e por aquele motivo, existia o estudo técnico. A Câmara Municipal não podia transferir 

dinheiro para as juntas onerando mais o orçamento municipal do que o era hoje. Que a Câmara 

não podia transferir dinheiro e ainda fazer o recrutamento de pessoal para as juntas de 

freguesia que não o tinham. Que a Câmara, por protocolo, já anteriormente, delegava 

competências às juntas de freguesia, portanto vinham já a exercê-las. Que o Presidente da 

Junta de Anta e Guetim ainda não fora capaz de dizer se concordava ou não com o acordo de 

execução para a sua freguesia. Parecia que as suas decisões estavam a ser instrumentalizadas 

pelo PS. 

Nuno Almeida (Presidente JF Anta e Guetim) disse que não dependia de ninguém, nem da 

política para viver. Que a mediocridade dos argumentos do Vice-Presidente da Câmara só 

revelava a pessoa que era.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) pediu à mesa que pusesse ordem na Assembleia 

Municipal. Que estava na altura de passarem à votação ponto por ponto ou coletiva.  

Efetuada a votação, a proposta do PSD para os Acordos de Execução de Delegação de 

Competências serem votados separadamente foi rejeitada com 12 votos contra, 11 votos a 

favor e 2 abstenções.  
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O grupo do PSD pediu um intervalo na reunião, após o que, reiniciados os trabalhos, tomou a 

palavra o vogal Carlos Loureiro (PSD) para referir que ficara uma questão por esclarecer que 

era o sentido de voto do Presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim. Que a 

Assembleia Municipal, para votar em consciência, precisava de ser esclarecida.  

Presidente AM esclareceu que o Presidente da JF de Anta e Guetim tinha toda a legitimidade 

para dizer que o seu sentido de voto seria expresso no momento da votação. 

Nuno Almeida (Presidente JF Anta e Guetim) disse que a sua resposta estava contida nas 

palavras do Presidente da Assembleia Municipal.  

O grupo do PSD pediu novo intervalo. Reiniciados os trabalhos procedeu-se à votação dos 

Acordos de Execução de Delegação de Competências, sendo que foram aprovados com 13 votos 

a favor, 11 votos contra e 1 abstenção.  

Declarações de voto:  

Manuel Dias (Presidente JF Paramos): “Votei favoravelmente este acordo, mas não quero 

deixar de lamentar, fundamentalmente, a atitude de Partido Socialista que foram pessoas com 

quem envolvi-me na campanha eleitoral, e não estou arrependido, mas face a esta situação e 

face a situação de alguma dependência económica da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, por 

questões meramente politicas, vota contra estes acordos para as Juntas de freguesia. Caros 

amigos do Partido Socialista e dirijo-me a vós em particular, surpreenderam-me negativamente 

com este voto”.  

Nuno Almeida (Presidente JF Anta e Guetim): “O Presidente da Junta de Freguesia de Anta 

e Guetim absteve-se na votação dos acordos de execução da delegação legal de competências 

com a Câmara Municipal considerando o seguinte: A lei 75 prevê um reforço das competências 

das juntas através do instituto da delegação de competências. A delegação de competências 

visa a aproximação das decisões aos cidadãos, à promoção da coesão territorial, o reforço da 

solidariedade interinstitucional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e 

a racionalização dos recursos disponíveis e deve obedecer aos seguintes princípios: igualdade, 

não discriminação, estabilidade, prossecução do interesse público, continuidade da prestação de 

serviço público e necessidade e suficiência dos recursos. O processo de negociação da delegação 

de competências entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia não teve em consideração os 

princípios atrás mencionados. Este não foi um processo transparente, claro, aberto à negociação 

previsto na lei 75. As reuniões entre a Junta de Freguesia de Anta e Guetim e a Câmara 

Municipal de Espinho cingiram-se apenas a um tipo de competência a delegar e à verba 

necessária para a sua execução – limpeza de ruas e valetas – em momento algum foram 

discutidas as condições da celebração de acordo ou especificidades e obrigações, nem tão pouco 
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foram previstos os recursos humanos e patrimoniais necessários suficientes ao exercício da 

única competência delegada. A Junta de Freguesia de Anta e Guetim só teve acesso à versão 

final do acordo de execução a apresentar na reunião de Câmara, não lhe tendo sido 

apresentado um documento aberto a alterações. A primeira versão do acordo de execução foi 

enviada à Junta de Freguesia no dia 30 de maio de 2014, muito para além dos 180 dias 

previstos na lei. Apenas em setembro de 2014 a Câmara Municipal finalmente aceitou alguma 

das propostas de alteração ao acordo apresentadas pela União de Freguesias. A Junta de 

Freguesia de Anta e Guetim manteve sempre a sua postura de boa-fé e abertura cumprindo 

com a palavra nas matérias em que foram alcançados compromissos. Lamentavelmente a 

Câmara Municipal de Espinho, ao contrário do que tem sido apregoado, esta sim tem mantido 

os interesses do partido acima dos interesses das populações, nomeadamente de Anta e 

Guetim. A competência de limpeza de bermas e valetas que ainda é da responsabilidade da 

Câmara tem sido, apesar das acusações que vêm sendo feitas a público, tem sido feita pelo 

Presidente da Junta e executada de forma adequada pela Junta, sendo que os custos 

suportados pela Junta de Freguesia serão imputados à Câmara Municipal de Espinho. Lamento 

ainda a atitude da Câmara que apesar de ainda não ter assinado acordo de execução com esta 

Junta, levou novamente o acordo de execução a reunião de Câmara, apesar de ter recebido um 

ofício com data anterior à sobredita reunião com indicação das reservas do executivo da 

freguesia quanto ao teor do acordo ao qual obteve respostas que são extemporâneas. A Junta 

de Freguesia de Anta e Guetim contínua fiel ao seu desejo de contribuir para uma administração 

pública mais moderna e adequada às reais necessidades do território. Nesse espírito defende 

um reforço das competências delegadas na Junta de Freguesia, reafirmamos a nossa vontade 

de iniciar uma nova fase de diálogo e negociação sobre as matérias em que não foram 

apresentadas acordos de execução, tendo em vista ainda um único objetivo, contribuir para um 

futuro melhor e para uma melhor gestão dos recursos públicos.”.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho): “Hoje a Junta de Freguesia inicia um processo de 

afirmação importante para a grande vontade em servir. As freguesias, e falo por mim, estão no 

terreno para trabalhar em conjunto com o município e com todas as outras freguesias. Compete 

agora à Junta de Freguesia de Espinho remeter à Assembleia de Freguesia este documento e 

iniciar imediatamente os procedimentos legais para cumprir integralmente o compromisso que 

em breve irá assinar com o município. Acreditamos que estamos no início de um processo que 

tem sido lento, mas que vai chegar a bom porto.”.  

Marco Rodrigues (Presidente JF Silvalde): “Estou muito contente por finalmente terem sido 

aprovados os Acordos de Execução e lamentar muito profundamente o que aconteceu aqui, ao 

ver que tanto o Partido Comunista como o Partido Socialista, como o Bloco de Esquerda 

votaram contra. Significa que estão contra a vontade dos Presidentes de Junta e das populações 

das freguesias das quais somos responsáveis. O documento foi votado na freguesia de Silvalde 



 14 

por maioria e não conseguimos entender quando o Partido Socialista tem uma posição diferente 

daquela que teve na freguesia de Silvalde. É lamentável votarem contra quando sabem que 

estão em risco salários, fornecedores, pagamentos.”.  

Vogais do PSD: “Os vogais da Assembleia Municipal pelo PSD, votaram favoravelmente os 

Acordos de Execução de Delegação de Competências para efeitos do disposto no artigo 132º e 

nos termos do artigo 133º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, por considerarem, em primeiro 

lugar, todos os tramites de negociação foram cumpridos pelas partes e em segundo, porque 

esse era o sentido de voto dos intervenientes. Elaborado o Estudo Técnico, apresentados os 

contributos das Juntas de Freguesia e negociados os Acordos individualmente, entendemos por 

respeitados os princípios da não discriminação e igualdade com as Juntas de Freguesia. Assim, 

somos da opinião que foram seguidos todos os procedimentos legais e que os acordos agora 

aprovados prosseguem o interesse público e têm como prioridade salvaguardar uma boa e 

eficiente prestação de serviço público aos cidadãos.”.  

Vogais do PS: Os Vogais do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Espinho votaram 

genericamente contra os Acordos de Execução de Delegação de Competências com as 

Freguesias de Anta-Guetim, Espinho, Silvalde e Paramos por considerarem que: 1.Estes acordos 

ficam muito aquém do que a Lei 75/2013 prevê, nomeadamente no seu art. 132, pois 

entendemos que as delegações previstas neste articulado são ampliadas face à legislação 

anterior, constituindo mesmo uma “…inovação protagonizada pela introdução da figura da 

delegação legal de competências das câmaras municipais nas juntas de freguesias, já que, a par 

da manutenção da possibilidade do recurso à figura geral do contrato de delegação de 

competências, passarão a ser consideradas delegadas nas juntas diversas competências…” 

(Proposta de Lei n.º 104/XII - Exposição de Motivos); 2. Estes acordos não cumprem o art. 133 

que define claramente que as câmaras municipais e as juntas de freguesia, no prazo de 180 

dias após a respetiva instalação, celebram um acordo de execução que prevê expressamente os 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício de todas ou 

algumas das competências previstas no artigo anterior. 3. As decisões finais procuram 

legitimação num “pretenso estudo” elaborado pelo executivo municipal que não recolheu a 

participação de nenhuma das Juntas de Freguesia, e que é claramente orientado nas suas 

conclusões. Neste estudo “conclui-se que atualmente nenhuma das juntas de freguesia dispõe 

de capacidade instalada para executar novas competências, nos termos do n.º 1 do artigo 132.º 

da Lei n.º 75/2013.” Ora, esse é precisamente o objetivo do art. 133, pelo que estamos 

colocados num “loop” de causa e efeito, mais conhecido por “pescadinha de rabo na boca”: as 

juntas de freguesias não têm capacidade instalada porque esta seria adquirida com o acordo de 

execução, mas não há acordos de execução porque as juntas não têm capacidade instalada! 4. 

Fica claro que o Executivo propositadamente inverteu toda a análise efetuada, pois coloca a 

ênfase nas competências e não na atribuição dos meios inerentes para que essas competências 
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possam ser cumpridas e executadas. 5. Os argumentos utilizados pelo Executivo são falaciosos, 

pois alegam que: a. “Quer o aumento do mapa de pessoal quer a contratação de serviços 

externos implicam um aumento da despesa pública global das autarquias do Concelho de 

Espinho impedindo o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 115.º.” O mesmo critério já 

não se aplica à CME se propôs aumentar em 15% o seu quadro de pessoal, e não impede a CME 

nos acordos de execução, de obrigar as juntas de freguesia “a recrutar os recursos humanos 

necessários ao cumprimento do presente acordo de execução, sendo da sua responsabilidade o 

pagamento das despesas por estes originadas” - clausula 11, c). b. “Os recursos humanos e 

patrimoniais referidos como necessários à execução das competências em análise, estão 

também afetos a outras atividades e competências da câmara municipal . Pelo que, a câmara 

não pode ceder os recursos ao seu dispor, pois ficaria incapacitada para executar cabalmente as 

suas competências próprias”. Não se percebe bem esta linha de argumentação, quando as 

tarefas e funções de cada colaborador estão completamente definidas e formatadas. c. “no 

entender do Município que a não existência de mercados em todas as freguesias exceto na 

freguesia de Espinho, e de recintos de feiras em Anta-Guetim e Paramos, colocaria em causa a 

igualdade de tratamento”. Então e nas verbas para as Praias p.ex. não se aplica o mesmo 

critério? 6. Apesar das juntas de freguesia terem manifestado e demonstrado quais as 

competências que queriam receber, a câmara persistiu em não cumprir a Lei 75/2013 e muito 

menos delegar o que é obrigatório:  

Competências Artigo 132.º Anta e Guetim  Espinho  Paramos  Silvalde 

n.º 1 

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços 
verdes; X X  X 

b) Assegurar a limpeza das vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros; X X X X 

c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano 
instalado no espaço público, com exceção daquele 
que seja objeto de concessão; 

X X X  

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de 
feiras e mercados;  X   

e) Assegurar a realização de pequenas reparações 
nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico; 

 X   

f) Promover a manutenção dos espaços 
envolventes dos estabelecimentos referidos na 
alínea anterior. 

 X   

n.º 2 

a) Utilização e ocupação da via pública; X X X  

b) Afixação de publicidade de natureza comercial; 
X X X X 

c) Atividade de exploração de máquinas de 
diversão;  X X  

d) Recintos improvisados;  X X  

e) Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre, 

X X X  
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f) Atividade de guarda noturno;  X   

g) Realização de acampamentos ocasionais;  X   

h) Realização de fogueiras e queimadas.  X X  

 

Verificamos assim que a única competência que a CME quer delegar às Juntas de freguesia são 

as respeitantes à limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. Contudo também 

aqui encontramos algumas contradições entre a argumentação utilizada pela CME e os 

resultados da delegação: Refere o Estudo Técnico que o custo por quilómetro linear previsto no 

orçamento municipal era de 300 euros. Ora, logo aqui verificamos uma incongruência pois o 

orçamento previsional estipula claramente um custo de 600 euros. A CME afirma que executa 

este serviço com um custo de 40 euros por quilómetro linear e acaba por delegar este serviço 

nas juntas por um preço de 155 euros (?). Qual o critério objetivo que elevou à fixação deste 

preço? Desconhecemos! Mas percebemos que este é o preço ajustado que permite chegar aos 

valores que a CME quer pagar pela delegação. Mas então esta situação já não viola os princípios 

vertidos no nº 3 do art. 115, da Lei 75/2013, tão repetida e zelosamente invocados pela CME? 

Da mesma forma os critérios utilizados para esta delegação são no mínimo estranhos, pois 

quanto menos se limpar mais se recebe proporcionalmente, p.ex. Espinho que só limpa 3,9% 

dos quilómetros de Anta-Guetim mas recebe 23% do valor a receber por esta ultima freguesia. 

Onde está a igualdade e a proporcionalidade? Estes não são verdadeiramente acordos de 

delegação, pois estamos perante uma pura subsidiação encapotada às Juntas de Freguesia. Na 

verdade, por um lado, os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia de Silvalde e de Paramos 

expressamente referiram em assembleia municipal que necessitam das verbas a atribuir em 

sede de acordos de 1. execução para fins distintos daqueles que a delegação prevê, 

nomeadamente para proceder ao pagamento de dívidas já contraídas e para pagar salários aos 

seus funcionários. Por outro, a Câmara Municipal submeteu à aprovação da assembleia 

municipal, realizada em 9 de setembro de 2014, acordos de execução com efeitos retroativos, 

isto é, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, o que nos leva a concluir que os acordos de 

execução, ora aprovados com os votos do PSD, vão servir tão só para justificar a transferência 

de verbas, quiçá já realizadas, para aquelas juntas de freguesia, em prejuízo das outras e a ter-

se verificado, com clara violação da lei. 2. Resulta claro que este executivo municipal tem uma 

visão “paroquial” da gestão autárquica: na prática atua como uma freguesia e pretende 

substituir-se a estas. Trata-se de uma opção claramente ideológica que amarra a Câmara 

Municipal às “coisas pequenas”, em vez de se preocupar com o planeamento estratégico 

integrado e orientado para o desenvolvimento do Concelho. 3.  Este Executivo demonstra assim 

que não quer o funcionamento de proximidade e não gosta do princípio de subsidiariedade, 

segundo o qual faz melhor quem conhece melhor e está mais perto. Rejeita o trabalho em rede 

e a maximização de sinergias com as freguesias. Perde-se assim um maior e mais equitativo 
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desenvolvimento do Concelho de Espinho. 4. Queremos também manifestar o nosso mais 

profundo repúdio pela forma insidiosa e despudorada como os vogais do PSD tentaram coagir e 

condicionar a atuação e o voto do Sr. Presidente da União de Freguesias de Anta Guetim, Dr. 

Nuno Almeida. Lamentavelmente, 40 anos passados sobre o 25 de abril, os Srs. Vogais do PSD 

assumem uma falta de cultura democrática tristemente surpreendente. 5. Politicamente 

sabemos que seria mais “cómodo” e mais fácil para os vogais do PS absterem-se nesta votação. 

Contudo, a. Porque somos responsáveis; b. Porque nos guiamos exclusivamente pelo princípio 

do Bem Comum, sem descriminar ninguém; c. Porque estamos genuinamente convictos de que 

estes acordos não servem os interesses das Freguesias e dos cidadãos do Concelho de Espinho; 

Em total coerência com os nossos princípios e valores de ética política só podíamos votar contra 

estes Acordos.”. 

Vogais da CDU: “A CDU considera que esta votação foi ilegal, primeiro, porque foi votada 

depois do tempo previsto no regimento sem que a Assembleia se tivesse pronunciado pelo 

prolongamento dos trabalhos. Em segundo lugar porque os três Presidentes de Junta, que 

estavam inabilitados de votar em assunto de interesse próprio, votaram a favor de um negócio 

celebrado a título pessoal entre um Presidente de Junta e a Câmara. Em terceiro lugar, como as 

declarações de voto dos Presidentes de Junta que votaram a favor, já demonstraram, 

colaboraram numa farsa porque não se trata de delegar competências para limpeza de nada, 

com retroativos de 01 de janeiro, sendo certo que não havendo lei das competências, quem 

tinha a obrigação de limpar todas as freguesias era a Câmara, e será a Câmara a responsável 

pela falta de limpeza e pela necessidade que as Juntas tiveram de fazer o trabalho que a 

Câmara não fez. Em quarto lugar, também votamos contra porque estes acordos são acordos 

que assentam em bases erradas. Primeiro esta Assembleia aprovou um orçamento com as 

verbas que iriam para as Juntas, depois, quando se verificou que a Junta de Anta tinha mais de 

74 quilómetros para limpar, teria de dar à Junta mais do que lá estava, portanto a Câmara 

alterou os critérios para dar exatamente o mesmo dinheiro que já tinha pensado dar antes de 

qualquer negociação e antes de qualquer acordo, porque era o orçamento previsto para o ano 

de 2014, o que demonstra que fora uma negociação de má-fé, forjada porque as conclusões já 

estavam estabelecidas. Já se sabia quanto é que, a título de limpeza, cada Junta ia receber 

porque a Câmara já o tinha, unilateralmente decidido, trazendo a esta Assembleia um 

fingimento, um faz de conta que quem colaborou nele, colaborou numa ilegalidade e certamente 

que podem vir a ser responsabilizados pelo ato que cometeram.”.  

Manuela Vilares (BE): “O Bloco de Esquerda votou contra os acordos de execução porque 

através das declarações feitas pelo Sr. Presidente da União de Freguesias de Anta e Guetim 

ficou claro, para nós, que não foi cumprido o princípio da igualdade e não discriminação exigida 

pela lei.”.  
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Nos termos regimentais, o Presidente da Assembleia abriu o período para intervenção do 

público presente e, não havendo qualquer intervenção, deu por encerrada a reunião. 

As deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas em minuta ao abrigo do nº 3 do 

artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do nº 4 do artigo 60.º do Regimento desta 

Assembleia.  

Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 60.º do 

Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de tudo quanto 

ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal por 

mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, funcionária municipal da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira, designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 

 

 


