
ACTA Nº 7/99 

ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1999: 

Aos dez dias do mês de Novembro de mil novecentos e noventa e nove, nesta cidade de 

Esposende e Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão 

extraordinária a Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, 

sob a presidência do senhor António Fernandes Ribeiro, na qualidade de Presidente da Mesa 

da mesma. 

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

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

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

Assembleia: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, Rui António Ferreira de Agonia 

Pereira, António Maranhão Peixoto, José Luis Correia de Azevedo, José Agostinho Veloso da 

Silva, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa, 

Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Óscar Hernâni Gomes Viana, 

António de Sousa Cepa, José Gualdino Baptista da Silva, José do Paço Lopes, João Augusto 

Pinto Vilarinho Rodrigues, Victor 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, António Manuel Ferreira Vilaça, 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, Dr. Fernando João Couto 

e Cepa, em representação desta. 

Verificou-se, entretanto, a ausência dos membros Joaquim Marques Peres Filipe e Eduardo 

Moreira de Melo e não compareceu inicialmente o senhor José Baltazar de Matos. 

Antes da entrada na apreciação dos assuntos da ordem do dia, pelo membro José Luis 

Azevedo foi a Mesa questionada sobre a existência de deliberação do Executivo Municipal no 

sentido de se realizar sessão extraordinária da Assembleia Municipal, tendo o Presidente da 

Mesa respondido que esta sessão foi convocada conforme decisão da Mesa. 



Juvenal Silva apresentou o seu protesto por um assunto a ser apreciado nesta sessão só 

ontem ter sido distribuído, o que não permitiu o seu estudo, conforme referiu. 

Rui Agonia apresentou os seus cumprimentos ao Presidente da Câmara, que recentemente 

assumiu as funções. Mais propôs a observação de um minuto de silêncio em homenagem ao 

senhor Deputado da Assembleia da República, Dr. Luis Sá, recentemente falecido, que foi 

aceite e de imediato cumprido. Mais se referiu à atitude assumida pelo senhor Vereador da 

Câmara Municipal, Franklin Torres. Relativamente a este assunto, pelo Presidente da Mesa foi 

esclarecido ter sido tomada a decisão de os senhores Vereadores poderem ocupar a quinta fila 

da bancada deste auditório. Mais informou que procurará resolver este tipo de situação em 

concordância com os lideres de cada partido presentes neste órgão. 

03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

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

assuntos, constantes da agenda de trabalhos: 

01.01 – PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 

DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 1999 – PROPOSTA: 

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

Municipal, para o corrente ano, de harmonia com a deliberação tomada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada no passado dia vinte e oito de Outubro de 1999. Fica 

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

aqui se dá como transcrita: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

José Eduardo Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Esposende, questionou sobre 

qual o edifício ou edifícios visados cuja verba se pretende reforçar com a presente proposta. 

Mais questionou sobre as obras previstas nas Piscinas Municipais. 

A estas questões respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E CINCO VOTOS A FAVOR, QUATRO VOTOS CONTRA E QUATRO 

ABSTENÇÕES, APROVAR, NA GENERALIDADE, ESPECIALIDADE E VOTAÇÃO FINAL 

GLOBAL, A PROPOSTA DE REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL, PARA O CORRENTE ANO. 



JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra 

em coerência com a posição assumida, aquando da apresentação do Plano de Actividades e 

do Orçamento para 1999, pela simples razão de que as alterações constantes desta proposta 

de revisão se traduzem apenas na manutenção das rubricas já existentes. Porque não se 

constata qualquer alteração substancial em termos de opções políticas mas de um mero 

documento contabilístico, obrigatório por lei, mantemos a nossa posição, votando contra." 

Seguem-se assinaturas. 

01.02 – HABITAÇÃO SOCIAL – ISENÇÃO DE TAXAS – PROPOSTA: 

De harmonia com a deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em sua reunião realizada no 

passado dia vinte e oito de Outubro, foi presente a seguinte proposta: "O município de 

Esposende é um município com elevadas carências de natureza social, sobretudo em termos 

de habitação própria. Para fazer face a esta situação a Câmara Municipal tem vindo a encetar 

políticas que propiciem um realojamento de famílias carenciadas ou a aquisição de habitação 

própria através do recurso a programas de habitação económica e contratos de 

desenvolvimento para habitação. Neste sentido tem vindo a efectuar operações de loteamento 

em terrenos pertencentes ao município, cujos lotes são destinados a auto-construção e cujos 

preços são controlados e possibilitam a sua aquisição por famílias de menores rendimentos. 

Também no mesmo sentido tem vindo a permutar lotes de terreno destinados a construção, por 

parte de empresas para tal vocacionadas, de edifícios de habitação colectiva cujas fracções 

são vendidas a preços controlados e pré fixados pelo Instituto Nacional de Habitação. Nos 

regulamentos aprovados nos processos de venda por hasta pública dos lotes para auto-

construção tem sido consignada uma cláusula que isenta os adquirentes dos lotes, porque de 

famílias carenciadas se trata, do pagamento de quaisquer taxas inerentes ao processo de 

licenciamento das respectivas construções. À semelhança dos processos de venda para auto-

construção a Câmara Municipal tem vindo a aprovar normas reguladoras dos concursos para 

construção de habitação social a preços controlados, nos quais fica consignada uma cláusula 

que isenta os concorrentes do pagamento de quaisquer taxas. O Regulamento e Tabela de 

Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, actualmente na redacção do seu artº 3º, dispõe 

que a Câmara Municipal pode isentar do pagamento de taxas e licenças ao município, entre 

outros, as cooperativas de habitação económica, mas nada refere em relação aos empreiteiros 

que executem os blocos habitacionais também para habitação económica, os quais como que 

se substituem às referidas cooperativas. Assim, tendo presente que a legislação em matéria 

fiscal não é passível de interpretação extensiva ou por analogia, considerando contudo que o 

espírito que está por detrás da construção de habitação colectiva é o mesmo, quer nas 

cooperativas de habitação económica quer nos investimentos levados a efeito por particulares 

ou empresas, ou seja, a construção de habitações a custos controlados e fixados pelo INH, 

proponho: 1 – Que a Câmara proponha à Assembleia Municipal a ratificação dos actos 

administrativos praticados relativamente às isenções concedidas em matéria de habitação 



social; 2 – Que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal a alteração do artº 3º do 

Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, no sentido de ser 

alargado o leque das isenções em matéria de habitação social para além das cooperativas de 

habitação económica já aí consignadas." Segue-se data e assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Óscar Viana referiu que as empresas de construção não deveriam ser isentas de taxas, 

atendendo a que os seus preços de venda já prevêem algum lucro, pelo que poderiam suportar 

as devidas taxas de licenciamento; 

Juvenal Silva apresentou a seguinte proposta: "A proposta da Câmara, no que concerne ao 

Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, modifica o 

ordenamento jurídico, criando nova regra de carácter geral e execução permanente. Ora, dado 

tratar-se de uma alteração que fixa novas regras ao Regulamento e Tabela de Taxas, deve ser 

obrigatoriamente submetida a inquérito público (artº 68-A, DL nº 445/91, de 20/11, com a 

alteração que lhe foi dada pelo DL nº 250/94, de 15/10). O procedimento conducente à 

aprovação desta alteração, por parte da Assembleia Municipal, órgão com competência 

regulamentar, implica, também, a audição de entidades representativas de interesses 

afectados, caso existam (artº 117º do CPA). A preocupação da Câmara Municipal não se 

coaduna com a legalidade, tendo em vista a apreciação da alteração proposta por parte do 

órgão competente para tal, antes elucida, desde logo, a objectividade pretendida, quando 

coloca em primeiro lugar a sanação de actos administrativos inexistentes, quando, se tal fosse 

possível, esse poder de ratificar cabe ao órgão que os praticou. O que se propõe, como 

decorre da legislação vigente, nomeadamente o artº 137º do CPA, não é susceptível de 

aplicação, porque as isenções concedidas são actos que invadem o regime jurídico da 

inexistência, ou seja, praticados sem a precedência do comando regulamentar definidor da 

situação (artº 133º, 134º e 137º do CPA). No nosso entender a proposta, face aos 

pressupostos deduzidos, não pode sequer ser apreciada. No caso deste órgão deliberativo 

persistir, ‘a contrario sensu’ em deliberar sobre esta matéria, propomos que a votação seja feita 

nominalmente." Seguem-se assinaturas. 

José Luis Azevedo questionou sobre a legalidade dos actos praticados e que agora se 

pretendem ratificar. Mais se referiu ao teor do texto proposto e ainda à não observação da 

realização do inquérito público, dado tratar-se de alteração de um regulamento. 

Rui Agonia comentou a proposta apresentada pelo membro Juvenal Silva. Mais referiu que se 

deveria constituir uma cooperativa com vista à solução dos problemas de habitação. 



Carlos Ferreira referiu que é intenção da Câmara resolver o problema dos mais carenciados, 

pelo que se deveria procurar resolver este assunto da melhor forma. 

O Presidente da Mesa procedeu a um breve comentário sobre a proposta de alteração ao 

regulamento, afirmando que a intenção se refere à construção de habitação económica e que o 

custo de licenciamento se vai reflectir no preço de venda. 

Pelo senhor Presidente da Câmara foi sugerido que este assunto não seja votado e que seja 

solicitado parecer a entidade idónea. 

Agostinho Silva referiu que de harmonia com a nova lei quadro das autarquias locais, pode a 

Assembleia Municipal deliberar sobe o exercício de poderes tributários. 

Óscar Viana afirmou que o grupo do Partido Popular "dá esmolas e não dá tachos". 

Entretanto, compareceu à sessão, o membro José Baltazar de Matos, cuja falta até agora foi 

considerada justificada. 

Mais usaram da palavra diversos membros, que, na generalidade, continuaram a defender 

posições já assumidas durante a discussão e apreciação deste assunto. 

Pelo Presidente da Câmara foi novamente afirmada a sua sugestão de se proceder à consulta 

de uma entidade sobre a legalidade da proposta. 

Ausentaram-se da sessão os membros Otílio Fradique e Jorge Humberto. 

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

ASSUNTO SEJA SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA 

REGIÃO NORTE, COM VISTA À EMISSÃO DE PARECER. 

01.03 – IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE FÃO – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: 

De harmonia com deliberação do Executivo Municipal, tomada em sua reunião realizada no 

passado dia nove, foi presente a seguinte informação dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento: "O projecto da rede de águas residuais elaborado para a zona das Pedreiras, em 

Fão, prevê uma estação de tratamento a localizar em zona junto ao Rio Cávado. A escolha do 

terreno para implantação da ETAR deve obedecer a critérios técnicos e económicos que 

justifiquem a escolha efectuada. A minimização dos custos de instalação são valorizadas nos 

critérios de selecção, mas os custos de exploração do sistema são factores ainda mais 

preponderantes. Por isso, na localização de uma ETAR observam-se entre outros, o seguintes 

factores: a execução do sistema de drenagem a menor custo, evitando sistemas elevatórios 



que acarretam grandes custos de exploração; fiabilidade ou garantia dos sistema executado, 

evitando ao máximo as infiltrações de águas na rede, que em nada beneficiam o tratamento a 

efectuar, como agravam os custos de exploração do sistema; a descarga do efluente tratado 

em meio receptor com capacidade de diluição, durante todo o ano. Não deve o efluente ser 

lançado em linhas de água que em parte do ano se apresentam secas; A instalação da ETAR 

deve ocorrer no local que represente menores custos directos; A acessibilidade do local, para 

veículos pesados, é outro critério a garantir; Os custos de exploração devem ser minimizados; 

O custo de aquisição do terreno é também factor preponderante; etc. Em face dos critérios 

enunciados, e após análise ponderada dos mesmos, foi apontado o local assinalado como 

sendo aquele que reunia as melhores condições para a implantação da ETAR de Fão. O 

terreno em causa integra-se, nos termos do PDM, em espaço RAN e REN, sendo necessária 

autorização das entidades que superintendem a gestão desses espaços. No âmbito das suas 

atribuições, as entidades gestoras responsáveis por sistemas de recolha e tratamento deverão 

adoptar medidas necessárias para garantir o pleno funcionamento dos sistemas de drenagem 

de águas residuais, bem como submetê-las a tratamento secundário antes da sua descarga ser 

efectuada para o meio receptor natural, por forma a cumprir os objectivos de protecção das 

águas superficiais dos efeitos das descargas das águas residuais urbanas. A escolha para a 

localização da ETAR de Fão obedece aos requisitos estabelecidos. Dada a configuração do 

terreno, é necessária uma parcela de terreno com uma área de dois mil e seiscentos metros 

quadrados para a implantação da ETAR de Fão." Segue-se assinatura. 

Está junta a seguinte informação da Divisão de Assuntos Jurídicos: "Relativamente ao assunto 

em epígrafe, informo: I – Terrenos integrados em R.A.N.: O Decreto-lei nº 196/89, de 14 de 

Junho, que estatuiu a Reserva Agrícola nacional, pretende defender e proteger as áreas de 

maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura, sendo, nesta medida, proibidas 

nos terrenos que nela se inserem todas as acções que diminuam ou destruam as suas 

potencialidades agrícolas, designadamente as elencadas no nº 1 do artº 8º do citado diploma 

legal. No entanto, a lei prevê algumas excepções de utilização não agrícolas de solos 

integrados em R.A.N., mediante prévio parecer favorável das comissões regionais da reserva 

agrícola – artº 9º. Nos termos deste artigo, está em condições de merecer o parecer favorável 

da Comissão de Reserva Agrícola, nomeadamente a construção de ‘vias de comunicação, 

seus acessos e outros empreendimentos ou construções de interesse público, desde que não 

haja alternativa técnica aceitável para o seu traçado ou localização’ – alínea d) do artº 9º. 

Atendendo à justificação técnica da localização da E.T.A.R. de Fão, parece-nos estar a 

construção abrangida pelas excepções de utilização de solo da R.A.N., devendo a Câmara 

Municipal solicitar à Comissão de Reserva Agrícola o respectivo parecer nos termos do artº 9º 

do supra referido diploma legal, após reconhecimento do interesse público municipal do 

empreendimento pela Assembleia Municipal. II – Terrenos integrados em R.E.N.: O Decreto-Lei 

nº 93/90, de 19 de Março regula as áreas incluídas na R.E.N.. Nestas áreas estão proibidas as 

‘...acções de iniciativa pública ou privada que se traduzem em operações de loteamento, obras 



de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 

escavações e destruição de coberto vegetal...’ – nº 1 do artº 4º. Exceptuam-se as situações 

previstas no nº 2 do artº 4º do supra referido diploma legal, nomeadamente na alínea c) – ‘a 

realização de acções de interesse público como tal reconhecida por despacho conjunto do 

Ministro do Planeamento, do Ministro do Ambiente e do Ministro competente em razão da 

matéria.’ Pelo exposto, deverá a Câmara Municipal, face à justificação técnica da localização 

da E.T.A.R. de Fão, solicitar à Direcção Regional do Ambiente o respectivo parecer, após o 

reconhecimento do interesse público municipal da construção pela Assembleia Municipal." 

Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Rui Agonia referiu que assuntos desta natureza deveriam ser precedidos de audição do público 

e, nomeadamente, dos órgãos autárquicos das respectivas freguesias; 

José Artur, Presidente da Junta de Freguesia de Fão, afirmou que este assunto foi diversas 

vezes apreciado em sessões da Assembleia de Freguesia de Fão, não tendo, no entanto, sido 

tomada deliberação sobre o mesmo; 

O senhor Presidente da Câmara afirmou que a presente proposta de localização se deve 

somente a questões técnicas; 

Rui Agonia reafirmou a sua opinião sobre a audição prévia das populações, através dos seus 

órgãos representativos; 

Óscar Viana afirmou que a Assembleia de Freguesia de Fão nunca agendou o presente 

assunto. Mais referiu que deveria ser solicitado parecer à Assembleia de Freguesia de Fão; 

José Luis Azevedo comentou que este assunto deveria ser submetido à apreciação da 

Assembleia de Freguesia de Fão, declarando subscrever a posição assumida pelo membro 

Agonia Pereira. Referiu, ainda, não ter sido apresentada alternativa à sua localização; 

Manuel Vieira referiu que a construção da ETAR vai resolver problemas graves do saneamento 

da vila de Fão. Mais afirmou que este assunto deveria ter sido submetido à apreciação da 

Assembleia de Freguesia de Fão, posição que defende relativamente a outras obras com 

impacto na área daquela vila de Fão; 

José Luis Azevedo solicitou esclarecimento sobre se alguma vez foram apreciadas alternativas, 

tendo Manuel Vieira afirmado que uma hipóteses que surgiu foi a drenagem dos esgotos para a 

ETAR existente junto à ponte; 



Carlos Ferreira afirmou entender que o local previsto para a implantação não será o ideal, 

conforme razões que apresentou. 

Ausentou-se Francisco Xavier. 

Juvenal Silva referiu-se às observações feitas pelos membros deste órgão e residentes na vila 

de Fão, considerando terem sido os mesmos de grande importância para a compreensão deste 

assunto. Mais questionou sobre se a presente ETAR viola o Plano Director de Saneamento. 

Às diversas questões respondeu e prestou esclarecimentos o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E UM VOTOS A FAVOR, SETE VOTOS CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, 

APROVAR A PROPOSTA E CONSIDERAR A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE FÃO NO LOCAL PROPOSTO 

COMO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. 

O MEMBRO ÓSCAR VIANA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto 

contra a ETAR: primeiro deveria a Câmara pedir parecer à Junta de Fão e esta por si reunia a 

Assembleia de Freguesia para se pronunciar; Segundo, a ETAR a ser construída no local 

previsto criará graves problemas ambientais pois fica junto de uma zona habitacional 

importante; Terceiro, a ETAR projectada viola o Plano Director de Saneamento." Seguem-se 

assinaturas de membros do grupo do CDS-PP. 

Ausentou-se da sessão o membro Agostinho Silva. 

01.04 – "BAR DA PRAIA" – PROCESSO JUDICIAL: 

De harmonia com solicitação do senhor Presidente da Câmara e na sequência da informação 

prestada na última sessão desta Assembleia, foi presente a seguinte informação da Divisão de 

Assuntos Jurídicos: "Em 03 de Junho de 1971, foi celebrada a escritura de compra e venda 

entre a Câmara Municipal de Esposende e o senhor Arq. Álvaro Herculano Machado de 

Carvalho, respeitante ao denominado ‘Abrigo de Pesca Desportiva’ com uma superfície coberta 

de oitenta e três metros quadrados e três mil oitocentos e noventa e cinco metros quadrados 

de logradouro. Esta venda foi feita em condições especiais previamente estabelecidas pela 

Câmara Municipal: 1º O comprador ficaria obrigado a proceder a obras de ampliação das 

instalações de acordo com o projecto a aprovar pela Câmara Municipal e pela D. G. Turismo, 

sendo que o projecto deveria ser apresentado no prazo de três meses. 2º As obras autorizadas 

pela Câmara Municipal ficariam concluidas no prazo de dezoito meses a contar da data de 

aprovação do projecto, só podendo ser excedido em caso de força maior devidamente 

comprovado perante a Câmara Municipal. 3º O ‘abrigo’ funcionaria como bar, restaurante, 

salão de festas, chã e café, não podendo ser-lhe dado destino diferente ou sem interesse para 



o turismo na zona. Para salvaguarda do cumprimento destas condições ficou também 

estabelecida uma cláusula de reversão: ‘Na falta de cumprimento do prazo para a realização 

das obras referidas na condição 2ª ou a aplicação daquele edifício a fim diferente no 

mencionado na condição 3ª, reverterá o Abrigo de Pesca e respectivo logradouro à posse da 

Câmara com todas as benfeitorias nele feitas, sem direito a qualquer indemnização e 

independentemente da declaração de qualquer tribunal, podendo a Câmara pô-lo novamente à 

venda sem mais formalidades.’ Na sequência, a Câmara Municipal de Esposende licenciou a 

ampliação do ‘abrigo de pesca’ em 27 de Setembro de 1977, não tendo as obras efectivamente 

realizadas cumprido o projecto aprovado. Em 20 de Fevereiro de 1998, os herdeiros do sr. 

Arquitecto Álvaro Herculano manifestaram a intenção de resolução do contencioso existente, 

apresentando novo processo de licenciamento de obras – Procº nº 651/97 – tendo em vista a 

‘demolição de obras não licenciadas e a execução de outras necessárias a um melhor 

aproveitamento do empreendimento nas finalidades a que o mesmo está vocacionado...’. A 11 

de Novembro de 1998, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 

97/02/06, foi intentada, pelo Mandatário da Câmara Municipal senhor Dr. João Gomes Alves, a 

acção de reversão. O processo em causa corre seus termos no Tribunal Administrativo do 

Círculo do Porto, sob o nº 875/98. Em 23 de Março de 1999, foi apresentada 

Contestação/Reconversão pelos Réus. Em 13 de Abril último, foi apresentada pelo mandatário 

desta autarquia a necessária Réplica. As partes encontram-se, neste momento, a aguardar 

notificação para produzir alegações, sendo natural que o processo ainda demore mais alguns 

anos até à sua conclusão." Segue-se assinatura. 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da informação. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Juvenal Silva apresentou a seguinte declaração: "Desconhece-se a intenção da inclusão na 

ordem de trabalhos, da presente sessão, de informação respeitante ao processo judicial que 

pende sobre o Abrigo de Pesca Desportiva, situado na Foz do Cávado, em estado de ruína que 

em nada tem contribuído para a imagem do nosso turismo. Começa-se por estranhar que nos 

seja remetida uma informação muito sucinta, desprovida dos fundamentos que justificaram a 

acção de reversão, sendo certo que ela seria mais completa e elucidativa, tendo em vista futura 

posição sobre o assunto, se prestada pelo mandatário da Câmara Municipal, já que a consulta 

do processo, não sendo muito viável, em tempo útil, inviabilizaria o seu acesso por parte de 

todos os elementos desta Assembleia. Apesar destas condicionantes e da escassez de 

informação questiona-se desde já se a Câmara ;Municipal tem ou não legitimidade para 

intentar acção de reversão, com base ‘na falta de incumprimento do prazo para realização das 

obras ou a aplicação daquele edifício a fim diferente’ do mencionado no respectivo contrato de 

compra e venda. Sem nos debruçar-mos sobre a legitimidade jurídica da cláusula de reversão, 

importa referir que a Câmara Municipal nunca pôs em causa a legitimidade da propriedade, por 

parte dos herdeiros do comprador, mesmo depois da deliberação de 26/02/97, em que foi 



decidido intentar acção de reversão, apenas concretizada em 11 de Novembro de 1998. Antes, 

em 29 de Fevereiro de 1998, os herdeiros do comprador, numa tentativa de resolução do 

problema, apresentaram novo pedido de licenciamento de obras, não tendo havido qualquer 

despacho de rejeição liminar, nos termos previstos no regime jurídico do licenciamento de 

obras particulares, o que de acordo com a mesma legislação (DL 445/91, de 20/11) obriga a 

considerar-se o pedido correctamente instruido, facto corroborado pela consulta promovida a 

Área de Paisagem Protegida em 27/04/99, depois de aprovado o Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira (Caminha – Espinho) e requerimento dos interessados, que também não 

mereceu qualquer indeferimento com base na ilegitimidade dos requerentes. Ora se 

considerarmos como válida a cláusula Quarta do contrato de compra e venda, por 

incumprimento da mesma, a posse do edifício em causa e respectivo logradouro reverteram, 

nos seus precisos termos à posse da Câmara ‘independentemente de declaração de qualquer 

tribunal’, o que coloca em dúvida, pelo menos, a legitimidade do requerente. Apesar de tudo, 

até à data, a APPLE não emitiu parecer e a Câmara, por arrastamento, não se pronunciou 

sobre o licenciamento – Procº 651/97 -, o que levou os interessados a requerer o deferimento 

tácito, aliás como é do conhecimento público. A Câmara Municipal é o órgão competente para 

dirimir esta questão, não cabendo à Assembleia Municipal qualquer responsabilidade na sua 

resolução, que agora se quererá aligeirar, sobrevalorizando a incompetência ou incúria dos 

serviços. Por isso declaramos estar contra qualquer deliberação em matéria para a qual a 

Assembleia é legalmente incompetente. Contudo, no âmbito dos poderes de fiscalização que 

compete a este órgão, propomos que a Câmara Municipal seja responsabilizada por eventuais 

prejuízos decorrentes do deferimento tácito." Seguem-se assinaturas. 

Rui Agonia questionou sobre quais as possibilidades previstas para aquela área, com a 

publicação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira e sobre a existência de interesses 

privados na gestão daquele local. 

Manuel Vieira afirmou que a situação que actualmente se verifica, é degradante oara o 

prestígio de Esposende e que o assunto seja encarado pela Câmara e que se retire a acção 

intentada, devendo os herdeiros assegurar a viabilidade do equipamento. 

José Luis Azevedo comentou que se deve observar o interesse público e o respeito pelos 

direitos dos particulares. Mais afirmou que a Câmara não pode desistir do processo de 

reversão, impondo condições aos particulares, devendo antes procurar-se a negociação. 

João Vilarinho concorda que a situação actual não deve manter-se por muito tempo. 

Carlos Ferreira referiu que se deve procurar resolver o problema e que se solucione a questão 

através da via negocial. 

José Eduardo Felgueiras concorda com a negociação visando a resolução do assunto. 



Rui Agonia referiu que se deve procurar a via negocial, tendo em atenção que as 

contrapartidas devem ser justas sob o ponto de vista da possibilidade de nova concessão. 

José Luis Azevedo reafirmou que a resolução passa pela negociação mas sem desistir do 

processo. 

Juvenal Silva considera a situação actual como degradante e que deve ser resolvida 

rapidamente, sendo que a decisão da questão cabe ao Presidente da Câmara. Mais afirmou 

que durante a apreciação deste assunto somente foram emitidas opiniões pessoais, mantendo 

a posição constante da declaração anteriormente apresentada. 

Encerrada a ordem de trabalhos, pelo senhor Vereador da Câmara Municipal, Dr. Tito 

Evangelista, presente nesta sessão, foi solicitada autorização para o uso da palavra. 

Depois de devidamente autorizado, usou da palavra e referiu que o local destinado aos 

senhores Vereadores não será o mais digno. Mais se referiu ao processo da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de Fão. 

Pelo Presidente da Mesa foi retirado ao senhor Vereador o uso da palavra, por no entender da 

Mesa, este estar a extravasar o âmbito do número cinco do artigo quadragésimo oitavo da lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

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

minuta, para efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

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

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

PRESENTES. 

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

presente sessão. 


