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ACTA Nº 4/98

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, REALIZADA EM 24 

DE ABRIL DE 1998:

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e oito, nesta cidade de Esposende e 

Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de Esposende, 

expressamente convocada para o efeito, sob a presidência do senhor António Fernandes Ribeiro, na 

qualidade de Presidente da Mesa da mesma.

A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 

respectivamente, Manuel Mariz Neiva e José Manuel do Casal Almeida.

Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros da Assembleia:

Manuel Joaquim Marques Peres Filipe, Rui António Ferreira de Agonia Pereira, António Maranhão 

Peixoto, José Luis Correia de Azevedo, José Agostinho Veloso da Silva, Carlos Alberto Fernandes 

Ribeiro Pereira, José Baltazar de Matos, Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, 

Eduardo Moreira de Melo, Álvaro Manuel Oliveira Maio, António de Sousa Cepa, José Gualdino Baptista 

da Silva, José do Paço Lopes, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Víctor Manuel da Silva Faria, 

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

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

Abreu, Fernando Pereira Marques, Jorge Humberto Sousa e Silva, Abílio Cepa Cerqueira, Mário Neiva 

Losa, Carlos Alberto Gomes de Faria e António Carlos Vieira da Silva.

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

Assembleia, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão, encontrando-se presente o 

senhor Presidente da Câmara Municipal, Alberto Queiroga Figueiredo, em representação desta.

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da 

Silva, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa e Manuel Loureiro Alves.

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

01 - PRIMEIRO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

De harmonia com o número dois do artigo vigésimo oitavo do Regimento em vigor, o senhor Presidente 
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da Mesa declarou aberto o primeiro período de intervenção do público, tendo-se inscrito o senhor António 

Fernando da Cruz Novo, que usou da palavra, nos termos do regimento.

02 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

Pelo senhor Presidente da Mesa foi solicitada autorização para inclusão na Ordem do Dia, dos seguintes 

assuntos, propostos pela Câmara Municipal:

AQUISIÇÃO DE FOGOS EM ESPOSENDE, FÃO E APÚLIA;

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ DEZASSETE MILHÕES DE ESCUDOS PARA AQUISIÇÃO DE 

CINCO FOGOS NA HABITAÇÃO SOCIAL DE ESPOSENDE;

LOCAL DE ESTACIONAMENTO PERMANENTE DE VEÍCULOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS - ALTERAÇÃO;

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR A 

INCLUSÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS, NA ORDEM DO DIA DA PRESENTE SESSÃO.

De seguida entrou-se no período de antes da ordem do dia, tendo-se inscrito para usar da palavra, nos 

termos regimentais, os seguintes membros:

O Presidente da Mesa comunicou à Assembleia Municipal que Manuel Loureiro Alves, Presidente da 

Junta de Freguesia de Rio Tinto, apresentou renúncia ao seu mandato.

Mais deu a conhecer a esta Assembleia Municipal o seguinte requerimento, apresentado pela Comissão 

de Elaboração do Regimento: "Os signatários, membros da Comissão para a Revisão do Regimento da 

Assembleia, atendendo a que, na elaboração e redacção final do projecto de Regimento, foram 

confrontados com alterações legislativas e revogação de normas que disciplinam o mandato dos 

membros e o funcionamento dos órgãos autárquicos, impeditivos, no regime de trabalho adoptado, do 

complemento do projecto de revisão, até à presente data, vêm-se forçados a requerer a esta Assembleia 

nova prorrogação do prazo para apresentação do projecto final, o mais actualizado possível. Assim, os 

signatários requerem nova prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão e para apresentação do 

projecto, por mais trinta dias." Seguem-se assinaturas:

Sobre este assunto verificou-se a intervenção dos membros João Vilarinho, José Luis Azevedo e 

Agostinho Silva.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, PRORROGAR O 
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PRAZO POR MAIS TRINTA DIAS.

Pelo Presidente da Mesa foi lida a seguinte declaração, remetida pelo senhor Alberto Queiroga 

Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Esposende: "Eu, Alberto Queiroga Figueiredo, Presidente 

da Câmara Municipal de Esposende, venho pela presente dar conhecimento à Assembleia Municipal que, 

face à alteração da legislação relativa ao ‘Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos’, retomarei as funções que detinha anteriormente, nos 

Órgãos Sociais das seguintes Empresas: Impetus Portugal - Têxteis, S.A. - Presidente do Conselho de 

Administração; FIGIM - Imobiliária, S.A. - Presidente do Conselho de Administração; Acatel - 

Acabamentos Têxteis, Lda - Mesa da Assembleia Geral; Limatextil - Fábrica de Malhas, Lda - Sócio-

Gerente; Rodrigues & Marques, Lda - Sócio-Gerente; Malhas Cef, Lda - Sócio-Gerente; Malhas Ridel, 

Lda - Sócio-Gerente. Envio esta comunicação em duplicado, ficando a aguardar um dos exemplares 

devidamente anotado pelos vossos serviços." Segue-se assinatura:

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

Pelo membro desta Assembleia, Álvaro Maio, foi proposta a aprovação de um voto de solidariedade, do 

seguinte teor e que foi subscrito por todos os grupos presentes: "O Grupo do PP na Assembleia Municipal 

de Esposende propõe que a mesma aprove um Voto de Solidariedade para com o senhor Vereador do 

Partido Popular, neste momento em que o luto o atingiu. Caso seja aprovado, pedimos que do mesmo 

seja dado conhecimento ao senhor Franklin Torres." Segue-se data e assinaturas:

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR O 

VOTO DE SOLIDARIEDADE PROPOSTO E DO MESMO DAR CONHECIMENTO AO SENHOR 

VEREADOR FRANKLIN TORRES.

O membro desta Assembleia, Manuel Vieira, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre a 

existência na cidade de Esposende e pinhal de Ofir, freguesia de Fão, de cães vadios. Mais questionou 

sobre qual a atitude tomada relativamente às barreiras arquitectónicas para os deficientes, que se verifica 

existirem conforme denunciado por um munícipe na última sessão desta Assembleia Municipal.

Às questões colocadas, respondeu o senhor Presidente da Câmara.

O membro desta Assembleia, José Luis Azevedo, procedeu à leitura da seguinte intervenção: "Sr. 

Presidente, Srs. deputados desta Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal. Comemora-se 

amanhã o vigésimo quarto aniversário do 25 de Abril. Como já tivemos oportunidade de dizer, em 

momentos anteriores desta Assembleia, a maioria que tem governado o município nunca apreciou o 25 

de Abril - no que ele tem de mais significativo - e, por isso, esta Assembleia - mesmo quando reúne na 
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véspera do 25 de Abril, jamais lhe dedica, oficial e colectivamente, um momento de reflexão. Ou seja, só 

por iniciativa do PS ou de algum dos membros da Assembleia é que é recordado o 25 de Abril, em regra, 

a contragosto da maioria. Hoje, para não variar, é o Partido Socialista que o recorda. Motivos não lhe 

faltam, a começar pela forma do exercício do poder autárquico em Esposende e pelo funcionamento dos 

órgãos do município. Todos sabemos que o Sr. Presidente da Câmara diz que ‘o "5 de Abril já acabou’ e 

que o Presidente do PSD utilizou o epíteto de reaccionário, referindo-se ao PS, e como não estamos 

suficientemente esclarecidos sobre tais asserções - isto é, se regressámos ao Estado policial de antes do 

25 de Abril, apesar da exigência de legitimação popular, ou se o Estado de Direito Democrático já se 

aprofundou o suficiente e, definitivamente, deixou para trás o 25 de Abril - resta-nos recordar o 25 de Abril 

confrontando a realidade da administração autárquica do município de Esposende com os princípios que 

o Estado de Direito Democrático - conquista do 25 de Abril -, de acordo com a dignidade da pessoa 

humana, consagrou na nossa lei fundamental - a Constituição da República Portuguesa - que também se 

deve ao 25 de Abril - para toda a administração, seja ela central, regional ou local. Comecemos pelo 

princípio da administração aberta - conquista da 25 de Abril - contra o princípio da administração fechada 

ou de segredo, de antes do 25 de Abril (fonte de muitas malfeitorias). Onde se situa a realidade do nosso 

município? - não se publicam, devidamente, os actos dos órgãos municipais, mas utiliza-se o dinheiro dos 

munícipes para publicar boletins informativos - em regra em fase eleitoral - de mera propaganda 

partidária de quem detem a maioria; - não se respeita o direito de acesso livre dos cidadãos a toda a 

informação e documentos administrativos que não sejam nominais; pasme-se, até se exigem 

requerimentos para obter um qualquer regulamento que, indevidamente, não foi objecto de publicação 

mas que, de facto, vigora, impondo às pessoas deveres e obrigações; - não se respeita o direito de 

acesso dos próprios aos seus processos e aos documentos nominativos; - não se publicam de forma 

adequada todos os documentos normativos e de orientações, que comportem o enquadramento da 

actividade administrativa municipal, por forma a que cada um possa optar com consciência das regras 

que disciplinam os seus direitos e interesses nas mais diversas matérias. E quanto a outros princípios - 

também conquista do 25 de Abril - plasmados no nosso ordenamento jurídico-constitucional, como se 

comportará a autarquia municipal de Esposende? Vejamos: Princípio da legalidade - Será que a 

administração municipal actua em obdiência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes dos seus 

órgãos, de acordo com as respectivas atribuições autárquicas, e em conformidade com os fins para que 

aqueles poderes foram conferidos por lei? não cremos! Princípio da prossecução do interesse público e 

da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos e munícipes - será que a administração municipal 

realiza o interesse público com a devida consideração dos direitos e interesses legítimos dos 

particulares? Temos razões fortes para duvidar! Princípio da igualdade e da proporcionalidade - Será que 

a administração municipal não priviligia, não beneficia, não prejudica, não priva de direitos ou isenta de 

deveres nenhum administrado em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social? Toda a 

informação que possuimos é de molde a acreditar que, por algumas das razões elencadas naquele 

princípio, há quem seja priviligiado, beneficiado ou prejudicado, privado de direitos e isento de deveres 

pela administração municipal. Princípio da justiça e da imparcialidade - Será que a administração 
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municipal trata de forma justa e imparcial todos os que com ela entram em relação? Não duvidamos da 

violação frequente dos valores jurídicos fundamentais contidos nestes princípios, designadamente: a 

igualdade; a proporcionalidade; a boa-fé; a razoabilidade; a equidade. Princípio da colaboração da 

administração autárquica do município de Esposende com os particulares - Será que há colaboração e 

participação no desempenho da função administrativa, com a prestação das informações e dos 

esclarecimentos que os particulares careçam e com o estímulo às iniciativas de particulares? Não há, de 

certeza! Princípio da participação - Será que a administração municipal assegura - como é seu dever - a 

participação dos particulares e das associações que têm por objecto a defesa dos seus interesses, na 

formação das decisões que lhes dizem respeito? Certamente que não! Princípio da decisão - Será que a 

administração municipal cumpre o seu dever de se pronunciar sobre todos os assuntos que são da sua 

competência apresentados pelos particulares nas formas legalmente previstas? Não! Princípio da 

desburocratização e da eficiência - A administração municipal está estruturada de modo a aproximar os 

serviços dos munícipes, de forma não burocratizada? Não! Princípio da gratuitidade do processo 

administrativo - A administração municipal respeita este princípio, não cobrando tributos indevidos pelo 

procedimento e fornecendo documentos ao preço de custo? Não! Sr. Presidente, Sr.s deputados desta 

Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Ora, assim sendo - como efectivamente é - contrariamente ao 

que disse o Sr. Presidente da Câmara, o 25 de Abril não pode ter acabado. A verdade é que o 25 de Abril 

e o Estado de Direito Democrático que, aquele trouxe consigo, ou que daquele emergiu, ainda não 

chegou à actividade dos órgãos municipais de Esposende. Daí que, com este texto, despido de 

demagogia e de propósitos meramente ideológicos, prestemos a nossa homenagem ao 25 de Abril - que 

nos veio permitir esta liberdade de expressão - e ao Estado de Direito Democrático, fazendo votos para 

que não tarde muito a chegar a Esposende, nas vertentes abordadas." Segue-se assinatura e data.

O membro desta Assembleia, Agostinho Silva, comentou a intervenção anterior.

O membro desta Assembleia, Eduardo Melo teceu alguns comentários relativamente ao IVA e declarou 

não concordar com a forma como foi feita a denúncia.

O membro desta Assembleia, Álvaro Maio perguntou qual a razão porque não se tem festejado o 25 de 

Abril neste município.

Relativamente à questão levantada pelo membro Álvaro Maio, o Presidente da Mesa apresentou a sua 

opinião para essa falta e informou o plenário sobre a possibilidade deste órgão poder realizar as 

comemorações referidas.

O membro desta Assembleia, José Luis Azevedo, declarou subscrever as questões levantadas por 

Manuel Vieira. Questionou sobre a qualidade da água, verificada no ano de 1996, na rede de 

abastecimento público e sobre a Taxa de Contribuição Autárquica para o ano de 1997.
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O membro desta Assembleia, Rui Agonia, salientou que o senhor Presidente da Câmara solicitou 

resposta concreta às questões levantadas pelo membro José Luis Azevedo. O membro José Luis 

Azevedo teceu várias considerações sobre o assunto e apresentou uma situação verificada consigo 

próprio.

O membro desta Assembleia, Álvaro Maio questionou sobre o licenciamento de determinados anúncios 

publicitários. Mais questionou sobre qual o destino dado à denúncia sobre a existência de habitações não 

referidas em Planos e que atitudes foram tomadas relativamente a este assunto.

O membro desta Assembleia, José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, 

questionou sobre a legalidade da construção de prédio junto ao edifício dos Paços do Município.

Às diversas questões respondeu o senhor Presidente da Câmara Municipal.

03 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

O senhor Presidente da Câmara informou quais as providências tomadas perante a ocorrência de 

acidente mortal de um trabalhador, numa empreitada que se encontra em execução na freguesia de 

Gandra, deste concelho.

O senhor Presidente da Câmara procedeu a uma explicação mais pormenorizada sobre a sua informação 

escrita, entregue aos membros presentes, e sobre as várias questões levantadas na presente sessão.

Entretanto o plenário autorizou a intervenção de uma técnica dos serviços da Câmara sobre as análises 

da água, respeitantes ao ano de 1996, tendo o senhor Presidente da Câmara se comprometido a 

transmitir à Direcção-Geral do Ambiente os resultados da análise em causa e pedir à Revista "Forum 

Ambiente" os esclarecimentos convenientes.

Mais informou os procedimentos que vão ser tomados sobre o canil municipal, e sobre o planeamento 

urbanístico de Ofir, bem como sobre o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, respeitante ao referido 

lugar de Ofir.

O membro desta Assembleia, José Luis Azevedo, teceu várias considerações sobre o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira e sobre a zona de Ofir; sobre o IVA e, novamente, sobre a taxa de 

Contribuição Autárquica.

O membro desta Assembleia Rui Agonia, referiu-se à situação do pinhal de Ofir, nomeadamente sobre os 

critérios para a ocupação do solo e sobre a denúncia efectuada pelo senhor Vereador Franklin Torres, 
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relativamente ao incumprimento de obrigações fiscais por parte da Câmara Municipal.

Às diversas questões e comentários respondeu o senhor Presidente da Câmara.

04 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

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

constantes da agenda de trabalhos:

04.01 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO 

DE 1997:

Foi presente o relatório de actividades e conta de gerência da Câmara Municipal, respeitante ao ano de 

1997, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da presente reunião, 

da qual faz parte integrante:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Verificou-se a intervenção dos seguintes membros desta Assembleia Municipal: Álvaro Maio e José Luis 

Azevedo.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E QUATRO VOTOS A FAVOR, QUATRO VOTOS CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, APROVAR NA 

GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 

CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RESPEITANTES AO ANO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E SETE.

O MEMBRO JOSÉ LUIS AZEVEDO DECLAROU PRETENDER APRESENTAR DECLARAÇÃO DE 

VOTO SOBRE ESTE ASSUNTO, APÓS A VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS.

04.02 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, DO ANO DE 1997:

Foi presente o relatório de actividades e conta de gerência dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, respeitantes ao ano de 1997, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia 

junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante:

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:
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Verificou-se a intervenção dos seguintes membros: José Eduardo Felgueiras e José Luis Azevedo.

Entretanto, ausentou-se da sessão o membro Carlos Ferreira.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E QUATRO VOTOS A FAVOR, QUATRO VOTOS CONTRA E DUAS ABSTENÇÕES, APROVAR NA 

GENERALIDADE, GLOBALIDADE E VOTAÇÃO FINAL GLOBAL, O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 

CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, 

RESPEITANTES AO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE.

O MEMBRO JOSÉ LUIS AZEVEDO APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: 

"Declaramos que votamos contra os relatórios de actividades e as contas, quer do município quer dos 

Serviços Municipalizados, pelos seguintes motivos: a) das propostas da Câmara não constava a 

declaração de voto do Vereador do PS, do nosso ponto de vista, essencial para o esclarecimento da 

Assembleia, atempadamente; b) não podemos pactuar com a sonegação, se for esse o caso, de qualquer 

tipo de informação relevante para a apreciação daquelas matérias; c) aliás, o que acontece, 

contrariamente, a uma prática habitual neste município, o que vem reforçar as nossas preocupações, 

inicialmente reveladas, sobre a transparência dos actos de executivo municipal, em toda a sua extensão." 

Seguem-se assinaturas.

TAMBÉM, PELO GRUPO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, FOI PRESENTE DECLARAÇÃO DE 

VOTO, DO SEGUINTE TEOR: "O Grupo Parlamentar do PSD presente nesta Assembleia, congratula-se 

com a dinâmica de desenvolvimento demonstrada nos documentos que acabamos de aprovar. Esta 

dinâmica, alicerçada no rigor e seriedade, está patente na execução efectuada e na gestão financeira 

realizada. Estes documentos revelam que os objectivos pretendidos para o ano transacto foram atingidos, 

graças ao excelente trabalho desenvolvido pela Câmara e pelos seus funcionários. Sem dúvida, mais um 

grande passo foi dado para continuar o progresso do nosso município. Seguem-se assinaturas.

04.03 - COMISSÃO DE COOPERAÇÃO COM S. DOMINGOS, DA REPÚBLICA DE CABO VERDE - 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO:

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 31 de Março de 1998: 

"No seguimento da visita de representação municipal a S. Domingos - Cabo Verde, foi unânime entre 

todos os membros da delegação a verificação da necessidade de constituir uma comissão de cooperação 

com aquele município. Assim, proponho a criação da referida comissão, cuja constituição deverá ser a 

seguinte: um representante da Câmara Municipal; três membros da Assembleia Municipal, um em 

representação de cada partido aí com assento. Sem prejuizo desta comissão poder vir a sofrer 
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alargamentos à sociedade civil, se assim, comprovadamente, a comissão entender haver benefício para a 

organização da referida cooperação."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Sobre este assunto verificou-se a intervenção do Presidente da Assembleia Municipal.

Também se verificou a intervenção dos seguintes membros desta Assembleia: Álvaro Maio, Gualdino 

Silva, José Luis Azevedo e António Maranhão Peixoto.

Ausentaram-se da sessão Manuel Joaquim Peres Filipe e José Carvalho da Mota.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, CONCORDAR 

COM A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE S. DOMINGOS, 

DA REPÚBLICA DE CABO VERDE, DEVENDO CADA PARTIDO INDICAR O RESPECTIVO 

REPRESENTANTE.

04.04 - PLANOS DE PORMENOR - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARA PLANOS DE 

URBANIZAÇÃO:

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 31 de Março de 1998: 

"Em 93.11.02, foi feito um ajuste directo com dispensa de consulta prévia para a elaboração do Plano de 

Pormenor a Nascente de Esposende. Em 94.11.02, foram lançados a concurso limitado os Planos de 

Pormenor de Forjães, Marinhas, Fão e Apúlia. Em reunião de 94.11.17, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade adjudicar a execução do Plano de Pormenor de Fão. Em reunião de 94.12.12, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a execução dos Planos de Pormenor de Forjães, Marinhas 

e Apúlia. Encontram-se em elaboração pelos serviços técnicos da Câmara Municipal os Planos de 

Pormenor de Cedobém e Cepães/Marinhas. Prevendo uma revisão do D.L. 69/90, a Câmara Municipal, 

numa perspectiva de planeamento estratégico, voltado para o médio e longo prazo, entendeu que estes 

Planos poderiam possibilitar alguma flexibilidade de conceitos reforçando o carácter dinâmico do 

planeamento, uma vez que o diploma em vigência não se revelava adequado. Com o novo D.L. 155/97 

de 24 de Junho, foram introduzidas novas especificações técnicas ao D.L. 69/90, que mantém, no 

entanto, o seu carácter ainda inflexível e desadequado ao interesse municipal para desenvolvimento 

estratégico do concelho. O Plano de Pormenor define com rigor a tipologia de ocupação de qualquer área 

específica do município, estabelecendo a concepção do espaço urbano designadamente os usos do solo 

e condicionantes gerais de construção para todo o tipo de construção, assim como a caracterização dos 

alçados dos edifícios e arranjos dos espaços livres. Na perspectiva do Decreto-Lei nº 69/90 com as 

alterações do Decreto-Lei nº 155/97, os Planos de Pormenor são documentos que, pela escala gráfica e 

conteúdo, possuem uma rigidez formal incapaz de se reajustar a alterações de programas que raramente 
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são previsíveis e que ocorrem sempre de uma forma geral. Este método de planeamento peca por 

excesso de desenho o que torna quase impossível a eficácia de qualquer estratégia de planeamento. 

Entendemos que um Plano de Pormenor deve servir, essencialmente, para concretizar uma estratégia 

urbana delineada ou a transformação de uma pequena área num espaço de tempo limitado, onde seja 

necessária uma intervenção imediata e onde se assegurem as intenções do Plano de Pormenor. Uma 

das hipóteses poderá ser, por parcelamento geral ou por acordo prévio com os agentes transformadores 

do território, como sejam proprietários ou imobiliárias. O Plano de Urbanização estabelece os perímetros 

urbanos, a concepção da forma urbana, o destino das construções, os valores patrimoniais a proteger, os 

locais destinados à instalação de equipamentos, os espaços livres e o traçado esquemático da rede viária 

e das infraestruturas principais. O Decreto-Lei 69/90, com as rectificações do Decreto-Lei 155/97, definem 

os Planos de Urbanização como sendo um documento por excelência na gestão do espaço urbano, tendo 

como objectivo principal o desenho da urbe. O desenho ao ser determinado por um regulamento apoiado 

num zonamento funcional definido por manchas e parâmetros de uso, poderá não ser suficiente para a 

caracterização do espaço urbano, mas permite uma gestão menos condicionada do que os Planos de 

Pormenor. Assim as grandes transformações morfológicas dos espaços não ficam subordinados ao 

desenho de rigor. Deste modo, e pelas razões invocadas anteriormente, entendeu-se que os Planos de 

Pormenor deveriam ser transformados em Planos de Urbanização, situação compartilhada pela C.C.R.N. 

e mesmo pela D.G.O.T.D.U. Assim, deixa-se à consideração da Ex.ma Câmara a conversão dos Planos 

de Pormenor, que se encontram em elaboração, em Planos de Urbanização, nomeadamente: Forjães, 

Marinhas, Cepães/Marinhas, Zona Nascente de Esposende, Fão, Cedovém/Apúlia e Apúlia. A decidir-se 

pela transformação dos Planos deverão ser contactadas as equipas de projectistas às quais foram 

adjudicados os trabalhos, a fim de procederem às necessárias alterações.

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Ausentou-se da sessão o membro Agostinho Silva e José Eduardo Felgueiras.

Verificou-se a intervenção dos seguintes membros desta Assembleia: Álvaro Maio, José Luis Azevedo e 

Rui Agonia.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E DOIS VOTOS A FAVOR, TRÊS VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA E 

AUTORIZAR A CONVERSÃO DOS PLANOS DE PORMENOR, QUE SE ENCONTRAM EM 

ELABORAÇÃO, EM PLANOS DE URBANIZAÇÃO.

04.05 - AQUISIÇÃO DE FOGOS EM ESPOSENDE, FÃO E APÚLIA;

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de dezasseis do corrente: 

"A Assembleia Municipal aprovou, em sua sessão de 27 de Fevereiro de 1998, uma autorização para 
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compra de habitações sociais em apartamentos construídos em regime de CDH, para arrendamento, com 

comparticipação a fundo perdido e financiamento bonificado pelo INH, num total de vinte e um 

apartamentos, sendo nove em Apúlia, seis em Esposende e seis em Fão, por um valor máximo total de 

compra de cento e noventa milhões de escudos, como consta do ponto quinto dos pedidos de 

autorização constantes do Plano de Actividades. Pretendendo-se agora proceder à compra de nove 

habitações em Apúlia, foi efectuada a minuta do respectivo contrato e enviada para obtenção do 

respectivo Visto do Tribunal de Contas. Contudo, aquele órgão devolveu o processo solicitando 

deliberação da Assembleia Municipal de carácter específico e não genérico. Nestes termos, proponho à 

Câmara Municipal que se digne solicitar autorização à Assembleia Municipal para compra de habitações 

sociais em apartamentos construídos em regime de CDH, como anteriormente aprovado, e nos seguintes 

moldes: nove apartamentos em Apúlia pelo valor máximo de oitenta milhões de escudos; cinco 

apartamentos em Esposende pelo valor máximo de quarenta e cinco milhões de escudos; e sete 

apartamentos em Fão pelo valor máximo de sessenta e cinco milhões de escudos."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE 

E CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA E AUTORIZAR A 

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS EM APARTAMENTOS CONSTRUÍDOS EM REGIME DE CDH, 

NOS SEGUINTES MOLDES: NOVE APARTAMENTOS EM APÚLIA, PELO VALOR MÁXIMO DE 

OITENTA MILHÕES DE ESCUDOS; CINCO APARTAMENTOS EM ESPOSENDE, PELO VALOR 

MÁXIMO DE QUARENTA E CINCO MILHÕES DE ESCUDOS; E SETE APARTAMENTOS EM FÃO, 

PELO VALOR MÁXIMO DE SESSENTA E CINCO MILHÕES DE ESCUDOS.

04.06 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ DEZASSETE MILHÕES DE ESCUDOS PARA 

AQUISIÇÃO DE CINCO FOGOS NA HABITAÇÃO SOCIAL DE ESPOSENDE:

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de dezasseis do corrente: 

"No âmbito da política prosseguida por esta Câmara Municipal no que concerne à resolução dos 

problemas de habitação de alguns agregados familiares de baixos recursos económicos, os quais vivem 

em barracas ou casas abarracadas, foi deliberado em vinte de Janeiro do corrente ano a aquisição de 

vinte e um fogos destinados a realojamento dessas famílias. Destes vinte e um fogos, cinco situavam-se 

em Esposende, sendo que a deliberação da Câmara Municipal foi aprovada em 27 de Fevereiro de 1998 

pela Assembleia Municipal. Assim, e para facer face à aquisição de cinco fogos em Esposende, 

destinados a arrendamento para realojamento de famílias carenciadas, proponho à Câmara Municipal a 

aprovação para contratação de um empréstimo até ao valor de dezassete milhões de escudos, bem como 
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seja solicitada autorização à Assembleia Municipal para o referido empréstimo."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, NOS TERMOS PROPOSTOS E ATÉ AO VALOR DE DEZASSETE 

MILHÕES DE ESCUDOS.

04.07 - LOCAL DE ESTACIONAMENTO PERMANENTE DE VEÍCULOS DE ALUGUER DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ALTERAÇÃO;

Foi presente a seguinte proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de dezasseis do corrente: 

"Como é do conhecimento da Ex.ma Câmara são atribuídas à freguesia da sede do concelho - 

Esposende, catorze licenças de aluguer. Verifica-se, no entanto, situação ilegal no que concerne ao local 

de estacionamento, já que, sendo este habitual na Rua Santa Maria dos Anjos, constam nas licenças 

outros locais, que não este. Refere-se também, que sendo a dotação da praça habitual, de dez lugares, 

os automóveis são catorze. Neste contexto, e no sentido de regularizar a situação, efectuou-se uma 

reunião com o Delegado Concelhio da ANTRAL e o sr. Vereador do Pelouro, tendo ficado assente que a 

praça passaria a localizar-se, e para a totalidade das licenças, no Largo Rodrigues Sampaio, 

imediatamente a seguir, e a Poente do local actualmente utilizado. Para o efeito, é necessária a 

aprovação da Câmara Municipal, da alteração permanente do local de estacionamento, nos termos da 

alínea a) do artº 6º e artº 7º do Decreto-Regulamentar nº 34/78, de 2 de Outubro. Após deliberação, da 

mesma será dado conhecimento à Direcção-Geral de Transportes Terrestres, no sentido de serem 

emitidas as novas licenças." Segue-se assinatura. Está junta a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. 

João Cepa: "Na sequência da informação nº 26/DOM/98 de 98.03.30, e no sentido de regularizar o 

estacionamento dos veículos de aluguer de passageiros afectos à freguesia da sede de concelho, 

proponho à Ex.ma Câmara a aprovação, nos termos da alínea a) do artº 6º e 7º do Decreto-Regulamentar 

nº 34/78, de 2 de Outubro, da alteração permanente do local de estacionamento para o Largo Rodrigues 

Sampaio, lado norte e a poente do entroncamento com a Rua 1º de Dezembro."

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta:

Não se verificou qualquer intervenção.

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS, NOS TERMOS PROPOSTOS.
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Regressou à sessão o membro José Agostinho Silva.

05 - SEGUNDO PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

De acordo com o número dois do artigo vigésimo oitavo do Regimento em vigor, o senhor Presidente da 

Mesa declarou aberto o segundo período de intervenção do público, não se tendo verificado qualquer 

inscrição.

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

efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.

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

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

PRESENTES.

Sendo catorze horas e vinte e cinco minutos, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a 

presente sessão.
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