
ACTA Nº 27/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 04 DE 

DEZEMBRO DE 2003: 

Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano dois mil e três, nesta cidade de Esposende, no 

Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 

Municipal, estando presentes os senhores Vereadores: Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, Engº 

Vítor Manuel da Silva Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 

Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo, e Arqº António José Pereira Morgado. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e quarenta minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento do 

Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

O senhor Presidente apresentou justificação para a falta dada à última reunião, tendo a 

Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, considerar a mesma justificada. 

- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 

Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista comentou que ficaram de lhe remeter cópia de 

despacho e da situação relativa à vedação por particulares de espaço verde que considera 

domínio público, junto à Avª P. Sá Pereira e solicitou que lhe sejam remetidos o mais rápido 

possível a cópia referida, bem como cópia de propostas de deliberação sobre alterações de 

planos de urbanização ou de pormenor daquela área. Mais comentou a forma como é 

distribuída correspondência aos Vereadores, solicitando que a mesma seja entregue no seu 

domicílio e com mais antecedência. 

O senhor Vice-Presidente informou que na última reunião se disponibilizou para facultar a 

consulta do processo respeitante à área verde referida. 

O senhor Presidente informou que será efectuado um historial do processo relativo à área 

verde em questão. Mais informou que a correspondência foi entregue no mesmo dia a todos os 

membros da Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. 



- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

01 - BALANCETE: 

Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 

saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: Fundos Permanentes - dois mil 

novecentos e cinquenta euros (2.950 €); Fundo Permanente - dois mil e quinhentos euros 

(2.500 €); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - cento e cinquenta e dois mil 

oitocentos e três euros e quarenta e cinco cêntimos (152.803,45 €); no Banco Português de 

Negócios - trezentos e noventa e nove mil e cem euros (399.100 €); no Banco Espírito Santo - 

seis mil quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos (6.436,91 €); no Banco 

Português de Investimento – sete mil duzentos e setenta e quatro euros e seis cêntimos 

(7.274,06 €); no Banco Internacional de Crédito - cinquenta mil trezentos e setenta e nove 

euros e trinta e um cêntimos (50.379,31 €); no Banco Totta & Açores - dez mil quatrocentos e 

cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos (10.450,69 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 

Em cofre, na Tesouraria - dois mil cento e trinta e sete euros e noventa e nove cêntimos 

(2.137,99 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - quatrocentos e setenta e um mil 

quinhentos e quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos (471.548,77 €). 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO: 

Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 

informações ao Executivo, acerca das decisões tomadas no uso da delegação de 

competências do senhor Presidente da Câmara e das subdelegações dos senhores 

Vereadores, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 

fazem parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 26/2003, REALIZADA EM 20 DE 

NOVEMBRO DE 2003 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte de 

Novembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA ÚLTIMA 

REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 



04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 - INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE EM ÁREA METROPOLITANA, 

DO PORTO OU DE BRAGA, OU NA COMUNIDADE URBANA DO VALE DO LIMA - 

PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA E ENGº LUIS VALE 

PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO COMPARATIVO, DEBATE E REFERENDO LOCAL: 

Foi presente a seguinte proposta subscrita pelos senhores vereadores Dr. Tito Evangelista e 

Engº Luis Vale: "Considerando a possibilidade de Esposende vir a integrar proximamente uma 

área metropolitana ou comunidade urbana; considerando que tal integração terá implicações 

importantes no futuro desenvolvimento do município; considerando que Esposende poderá vir 

a integrar uma das três áreas metropolitanas, ou comunidades urbanas, de que é limítrofe - 

Porto, Braga, ou Vale do Lima; Considerando que a integração de Esposende numa área 

metropolitana não foi objecto de discussão na última campanha, nem foi sancionada pelo voto 

popular nas últimas autárquicas; propomos à Ex.ma Câmara que delibere encomendar um 

estudo a uma entidade idónea, para aferir as vantagens, e desvantagens, comparativas da 

adesão de Esposende a cada uma das três referidas áreas metropolitanas: A) Área 

Metropolitana do Porto; B) Área Metropolitana de Braga; C) Comunidade Urbana do Vale do 

Lima; Mais propomos que após a realização do dito estudo e conhecidas as suas conclusões, 

seja efectuado um debate com a sociedade civil para esclarecimento da população, e 

posteriormente seja realizado um referendo local para que os eleitores escolham a qual das 

três referidas áreas pretendem aderir." Seguem-se assinaturas: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, REJEITAR A PROPOSTA. 

VOTARAM A FAVOR OS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA E ENGº LUIS 

VALE. 

04.02 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.02.01 - JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Forjães, tendo 

por objecto a delegação da tarefa de arrecadação das receitas provenientes das rendas 

devidas pelo arrendamento das habitações sitas na habitação social da vila de Forjães. Fica 

arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz 

parte integrante e que aqui se dá como transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE 

PROTOCOLO A CELEBRAR COM A JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES. 



04.02.02 - JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHAS - TRANSFERÊNCIA DE VERBA: 

Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Marinhas solicitando transferência de verba 

no valor de mil oitocentos e sessenta e sessenta e quatro euros e trinta cêntimos, em 

complemento da verba já transferida para remoção de abrigo de passageiros e reposição de 

muro e vedação no cemitério daquela freguesia. Está junta informação da Divisão de 

Manutenção de Infraestruturas, confirmando que as obras se encontram executadas e que o 

valor solicitado corresponde à verba em falta. Está junta informação dos Serviços Financeiros, 

indicando a existência da respectiva cabimentação e cativação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, TRANSFERIR VERBA NO 

VALOR DE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO EUROS PARA A JUNTA DE 

FREGUESIA DE MARINHAS. 

04.02.03 - JUNTA DE FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO - TRANSFERÊNCIA DE 

VERBA: 

Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Palmeira de Faro solicitando transferência de 

verba no valor de sete mil e oitocentos euros para beneficiação de diversas sepulturas no 

cemitério daquela freguesia. Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a 

existência da respectiva cabimentação e cativação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, TRANSFERIR VERBA NO 

VALOR DE SETE MIL E OITOCENTOS EUROS PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE 

PALMEIRA DE FARO, PARA EFEITOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO RESPECTIVO CEMITÉRIO. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01.01 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Tendo presente as competências 

conferidas aos órgãos municipais relativamente às taxas a aplicar na área do município 

referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis, competências estas consagradas nos números 

4 a 8 do artº 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

287/2003, de 12 de Novembro, atendendo à lógica do referido imposto, considerando a prática 

usual neste município, a qual tem dado frutos uma vez que se tem conseguido, com a 

tributação por valores perfeitamente inseridos no espírito e letra da lei, efectuar obras públicas 

que têm tido junto dos contribuintes o seu efectivo retorno, ou seja, a valorização crescente do 

seu património por via das acções levadas a efeito pela Câmara Municipal, considerando ainda 

o valor das taxas praticadas nos municípios vizinhos, proponho que a Câmara Municipal 

delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal a fixação das seguintes taxas daquele 



imposto: 1 - Prédios urbanos - 0,8%; 2 - Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI - 0,5%. 

Mais proponho, e atendendo a que se pretende combater o abandono em que são deixados 

certos prédios urbanos, que, nos termos do disposto no nº 7 do artº 112º do CIMI, aquela taxa 

a aplicar aos prédios urbanos, seja majorada em trinta por cento relativamente aos prédios 

urbanos degradados, sendo que a aferição de quais os prédios que se subsumem nesta 

previsão será efectuada nos termos das disposições constantes do artº 89º e seguintes do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

177/2001, de 4 de Junho." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

05.02 - PATRIMÓNIO: 

05.02.01 - INSTITUTO DE GESTÃO E ALIENAÇÃO DO PATRIMÓNIO HABITACIONAL DO 

ESTADO - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS 

IMÓVEIS E DOS RESPECTIVOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PROPRIEDADE DO IGAPHE 

PARA O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE: 

Foi presente uma proposta de protocolo de promessa de transferência de bens imóveis e dos 

respectivos direitos e obrigações propriedade do IGAPHE para o município de Esposende, cujo 

teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente 

reunião, da qual faz parte integrante. Está junta a seguinte informação do Departamento de 

Administração Geral: "Pela presente, relacionado com o assunto em título, cumpre-me informar 

V. Ex.cia do seguinte: 1 - Em 6 de Maio de 2003, o Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado, veio propor à Câmara Municipal de Esposende a 

celebração de um protocolo de promessa de transferência de bens imóveis e dos respectivos 

direitos e obrigações propriedade daquele instituto, bens estes que consistiam em suma no 

denominado bairro de Esposende, constituído por setenta e quatro fogos, dos quais quinze 

vendidos em regime de propriedade resolúvel ainda em amortização, sendo os restantes 

propriedade daquele Instituto e estando sob o regime de arrendamento a particulares; 2 - Em 

15 de Maio, através de minha informação nº 41/2003, e conforme solicitado por V. Ex.cia, 

informei que a transferência da propriedade dos imóveis em causa deveria ser analisada 

segundo determinados parâmetros, conforme está elencado a alíneas a) a f) do nº 3 daquela 

informação; 3 - Colocadas ao IGAPHE diversas questões, relativas àquelas situações que se 

deveriam ter em conta e cuja resposta só era possível através daquele Instituto, vem este 

agora apresentar a sua resposta e é relativamente a esta que V. Ex.cia me solicita informação; 

4 - Ora, confrontando os itens que em meu entender deveriam ser atendidos para posterior 



decisão sobre a aceitação da transferência dos bens, com as respostas agora apresentadas, 

verifica-se que continuam sem resposta questões que se prendem sobretudo com a 

necessidade de pessoal afecto à Câmara para proceder à gestão daqueles bens, quer no que 

concerne à sua manutenção, conservação e beneficiação, quer no que concerne à gestão 

social e jurídica, uma vez que, certamente, se irão colocar questões como problemas de gestão 

de condomínios, falta de pagamento de rendas, falta de pagamento de encargos com os 

contratos de fornecimento de energia eléctrica, água, drenagem de águas residuais, etc.; 5 - 

Contudo, em me entender, e salvo melhor opinião, certos problemas sempre se colocariam, 

designadamente as questões sociais, e as questões relativas ao não cumprimento de 

obrigações com contratos com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 

independentemente de quem seja o proprietário dos bens; 6 - Assim, pese embora não seja de 

ignorar e se deva ter em atenção o certo acréscimo de pessoal necessário para fazer face à 

gestão daqueles bens, também é certo que o valor dos bens a receber é considerável e não 

deve ser ignorado que se trata de uma proposta de transferência a título gratuito; 7 - Nestes 

termos, pese embora ainda se esteja numa fase de protocolo de promessa de transferência, ou 

seja, não se verificará de imediato a transferência da propriedade dos bens a qual se operará 

em data ainda não fixa e que deverá constar da cláusula sétima do protocolo, conforme minuta 

que nos foi presente, parece-nos ser de aceitar os termos do protocolo, em virtude de se 

mostrarem vantajosos para os interesses do município de Esposende; 8 - Por último, resta 

informar V. Ex.cia que, sendo esta transferência de propriedade uma forma de aquisição, pese 

embora a título gratuito, e cujo valor do património está avaliado em 1.231.319,39 € (um milhão 

duzentos e trinta e nove mil trezentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos), conforme 

decorre do nº 1 da cláusula segunda da minuta do protocolo apresentado pelo IGAPHE, e 

tendo presente o disposto na alínea f) do nº 1 do artº 64º e na alínea i) do nº 2 do artº 53º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, tal aceitação carece de autorização por parte da Assembleia 

Municipal." Segue-se assinatura. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da 

acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS E 

DOS RESPECTIVOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PROPRIEDADE DO IGAPHE PARA O 

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. 

TITO EVANGELISTA, TENDO ESTE PROFERIDO A SEGUINTE DECLARAÇÃO: "Abstenho-

me porquanto embora a Câmara sendo proprietária dos imóveis possa, se assim o quiser, ter 

uma intervenção mais activa socialmente, não deixa de ser este um presente envenenado, pois 

o que o IGAPHE quis foi demitir-se das suas funções e transferir para o município complexos 

problemas de difícil resolução que se encontram pendentes." 



06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - LOTEAMENTOS: 

06.01.01 - CARLOS ALBERTO GOMES FARIA, DE PALMEIRA DE FARO - PROCº Nº 6/94 - 

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o processo de loteamento em epígrafe, respeitante a prédio sito no Lugar de Eira 

d'Ana, freguesia de Palmeira de Faro, deste concelho. Está junto auto de vistoria para efeitos 

de recepção definitiva. O mesmo auto informa que todas as infraestruturas envolventes se 

encontram concluídas em conformidade com o projecto aprovado, pelo que podem ser 

recepcionadas definitivamente e cancelada a hipoteca dos lotes onze e doze: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO DE 

VISTORIA E PROCEDER À LIBERTAÇÃO DA HIPOTECA SOBRE OS LOTES NÚMEROS 

ONZE E DOZE. 

07 - EDUCAÇÃO: 

07.01 - ESCOLAS: 

07.01.01 - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE - ACORDO DE 

COOPERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA PROGRAMA DA REDE DE 

BIBLIOTECAS ESCOLARES - INFORMAÇÃO: 

Foi presente o ofício nº 60887, de 18.11.2003, remetido pela Direcção Regional de Educação 

do Norte, acompanhado de proposta de acordo de cooperação entre os diversos parceiros no 

programa da Rede de Bibliotecas Escolares. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 

transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

08 - POSTURAS E REGULAMENTOS: 

08.01 – REGULAMENTOS: 

08.01.01 - EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO - PROPOSTA DE 

REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 



se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.02 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE 

DIVERSÃO - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.03 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS - 

PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.04 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE AGÊNCIA DE VENDA DE 

BILHETES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 



Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.05 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

LEILÕES - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.06 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE FOGUEIRAS E 

QUEIMADAS - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.07 - LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE ACAMPAMENTOS 

OCASIONAIS - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 



Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

08.01.08 - VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS - PROPOSTA DE REGULAMENTO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que, após decurso do período de apreciação pública da presente proposta de regulamento, não 

se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação. Pelo que a mesma se 

encontra em condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SUBMETER A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

Foi dado conhecimento à Câmara Municipal, das despesas efectuadas ao abrigo das 

deliberações do Executivo, referidas em relação anexa que foi entregue aos seus membros e 

constantes das autorizações de pagamento desde a última reunião ordinária até ao dia de 

ontem. 

---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI POSTO 

À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 - "VALIMAR - COMUNIDADE URBANA" - PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO: 

02 - APOIO AO AUTOR LOCAL - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS OBRAS 

LITERÁRIAS: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA ABSOLUTA, AUTORIZAR A INCLUSÃO 

NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 



VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, TENDO ESTE APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Os 

assuntos agora agendados, ou seja, extra-agenda, não são urgentes, nem foi invocada sequer 

a sua urgência para o respectivo agendamento, o que viola a lei. Basta ver que o assunto 

'apoio ao autor local' refere-se a uma acta de três de Junho de dois mil e três, a informação foi 

remetida ao senhor Presidente da Câmara em dez de Outubro de dois mil e três e o Despacho 

a remetê-lo à reunião de Câmara é de vinte e oito de Novembro de dois mil e três, claro está 

que não é urgente. Quanto ao assunto integração de Esposende na comunidade 'Valimar', o 

senhor Presidente da Câmara já há cerca de dois meses que manifestou a sua vontade de que 

Esposende integre tal comunidade, pelo que o assunto não é urgente, até porque o município 

tem ainda alguns meses para decidir a sua integração numa comunidade urbana, nos termos 

da lei." SEGUE-SE ASSINATURA. 

01 - "VALIMAR - COMUNIDADE URBANA" - PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Atento o novo enquadramento 

jurídico, definido pelas Leis nº 10/2003 e nº 11/2003, de 13 de Maio que estabelecem, 

respectivamente, o quadro de atribuições e competências das Áreas Metropolitanas e das 

Comunidades Intermunicipais, e face à evolução recente deste processo no contexto do 

espaço regional em que o Concelho de Esposende se insere, cumpre tomar uma decisão. 

Coloca-se, neste momento, a oportunidade de integrar uma Comunidade Urbana que 

congregará os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Esposende, Ponte da Barca, Ponte 

de Lima e Viana do Castelo unidos em volta de um aposta estratégica no Ambiente. De facto, a 

mais valia que o património natural e ambiental, patente nestes concelhos, representa, constitui 

o principal mote da criação desta Comunidade Urbana. Esta conclusão assenta numa leitura 

conjunta do território dos seis municípios que evidencia: uma faixa costeira litoral de três 

concelhos com uma lógica de continuidade, integrando cinco estuários (Minho, Âncora, Lima, 

Neiva e Cávado); O Rio Lima que, estruturando o espaço intermunicipal litoral / interior, se 

assume como um corredor ecológico; a existência do Parque Nacional da Peneda Gerês, onde 

pontifica a Reserva Integral do Cabril, da Paisagem Protegida das lagoas de Bretiandos e S. 

Pedro de Arcos e a Paisagem Protegida do Litoral de Esposende dá notoriedade a um conjunto 

de valores ambientais coerentes; a veiga de São Simão (em vias de classificação), as Serras 

de Arga, do Soajo e Amarela, toda a paisagem agrícola com uma forte componente do recurso 

água, os Pinhais de Ofir, Amorosa / Cabedelo, do Camarido e Mata da Gelfa, os Vales do 

Âncora e do Neiva, as praias preservadas, cuja qualidade tem sido reconhecida, são elementos 

ecológicos que estruturam toda a paisagem humana. O ambiente é, assim, a via estruturante 

desta proposta de Comunidade Urbana. Mas, também, noutras áreas de inserção regional e 

nacional a sua constituição traduz-se num melhor e mais adequado posicionamento geo-

estratégico e funcional. Da configuração dada à Comunidade Urbana ressalta, claramente, a 

valorização dos interesses, objectivos e projectos ligados ao mar e, em particular, à fachada 

atlântica do litoral norte. A integração de toda a faixa costeira litoral, desde a Área 



Metropolitana do Porto até à Galiza, com a inclusão de cinco estuários, possibilita e amplia os 

resultados de uma acção intermunicipal concertada em áreas de grande relevância para o 

desenvolvimento, destacando-se neste domínio: a preservação e qualificação conjuntas das 

praias do litoral em articulação com as praias fluviais; uma abordagem e uma intervenção 

estruturante ao nível da floresta do litoral; a criação de condições infraestruturais que 

possibilitem a valorização das actividades económicas em torno do mar, desde logo, a pesca, a 

aquacultura, o lazer e os portos; respeitando as suas especificidades, a dinamização social, 

cultural e económica das comunidades piscatórias; o reforço do IC 1, enquanto eixo estratégico 

de desenvolvimento, em contraponto com a A 3, como sustentação óbvia da necessidade da 

continuidade desta via, ao longo do litoral da Galiza, através de um novo atravessamento do 

Rio Minho a situar em Caminha; a promoção turística conjunta das Terras de Mar, articulada 

com o corredor ambiental do Rio Lima, realçando a particularidade da sua gastronomia; a 

criação do Parque natural do Litoral Norte, tendo na base a Área de paisagem Protegida do 

Litoral de Esposende a ser objecto de expansão até Caminha; em suma, participar esta nova 

Comunidade é o assumir de uma vocação costeira e marítima em que Esposende, 

historicamente, sempre esteve empenhado. No que se refere ao relacionamento 

transfronteiriço a Comunidade Urbana favorece o assumir de um protagonismo mais robusto 

face aos espaços contíguos, reforçando a sua posição relativamente ao eixo Porto - Braga - 

Vigo, ao valorizar o eixo transfronteiriço litoral, essencialmente estruturado a partir do IC 1 e da 

sua conexão futura com a Galiza. A adesão de Esposende encontra aqui fundamento pleno já 

que são inequívocas as vantagens mútuas que decorrem de melhores condições de 

posicionamento estratégico e, consequentemente, de geração e justificação de projectos de 

investimento na óptica da valorização dos recursos e do ordenamento transfronteiriços. A 

dimensão alargada da Comunidade Urbana oferece uma garantia de governabilidade deste 

novo espaço de cooperação intermunicipal e cumulativamente faz emergir domínios de 

actuação que podem, fruto de uma maior escala, ganhar dimensão: qualificação de formas de 

animação turística; saúde e educação; desporto e lazer; política de racionalização e eficiência 

energéticas; ampliação e consolidação de comportamentos em rede, nomeadamente em 

matéria de serviços comuns (ex. equipamentos culturais; saúde, higiene e segurança; 

formação e qualificação; etc.); atracção de investimento e de investigação científica 

compatíveis com o modelo de desenvolvimento da Comunidade Urbana; promoção de novas 

tipologias de serviços de maior valor acrescentado; gestão articulada das áreas de acolhimento 

empresariais; valorização do papel do associativismo, particularmente de carácter empresarial. 

Como forma de fundamentação da acção futura da nova Comunidade Urbana será elaborado 

um Plano Estratégico de Desenvolvimento que há-de definir uma nova visão para o território e 

uma matriz de desenvolvimento a qual deverá vir a ter tradução em termos de alocução dos 

fundos comunitários. Iniciando-se, no próximo ano, a preparação de um novo período de 

programação dos Fundos Estruturais (2007 / 2013), o perfil da Comunidade Urbana a seis 

consolida a sua posição e garante o acesso a múltiplas políticas e projectos com co-

financiamento estrutural. Este acesso privilegiado aos fundos advém da diversidade da 



conformação territorial que maximiza as possibilidades de participação em programas e 

políticas sectoriais que se perspectiva venham a ser privilegiadas pela União Europeia em 

detrimento da dimensão rendimento / território (ex. gestão integrada das zonas costeiras; 

zonas de montanha; qualificação e preservação ambiental; formação de recursos humanos; 

etc.). Com os fundamentos acima expostos propõe-se, nos termos do artigo 4º da Lei nº 

10/2003, de 13 de Maio, submeter à Assembleia Municipal o seguinte projecto de deliberação: 

aprovar a instituição da 'VALIMAR - Comunidade Urbana' constituída pelos municípios de 

Arcos de Valdevez, Caminha, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo, 

sem prejuízo da posterior adesão de municípios contíguos." Segue-se data e assinatura. Está 

junta um documento preliminar sobre a viabilidade e interesse de constituição de uma 

comunidade urbana envolvendo os municípios da VALIMA, de Caminha e Esposende, cujo teor 

aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, 

da qual faz parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, TENDO ESTE APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "A 

proposta do senhor Presidente da Câmara aprovada pela maioria, é claramente demonstrativa 

da ditadura da maioria, reveladora da imaturidade política, e que não tem em conta os 

interesses e o futuro do concelho de Esposende. O estudo da 'Quartenaire' junto à proposta e 

na qual a mesma se estriba, foi 'encomendado' pela Valima com claro interesse em que 

Esposende integre a 'Valimar', é vago, não responde a nenhuma questão concreta, e decidir 

com base nele é um autêntico 'tiro no escuro'. É lamentável que um assunto desta importância 

tenha sido tratado de forma tão leviana, agendado fora da ordem de trabalhos e a proposta e o 

dito 'estudo' remetidos aos Vereadores com pouco mais de vinte e quatro horas de 

antecedência. Ao decidir do modo que a Câmara decidiu, os membros do executivo 

desqualificaram-se na bondade da decisão, parecendo a maioria que tudo aprova desde que o 

senhor Presidente da Câmara diga para aprovar. Por mim lamento que Esposende 

politicamente não tenha um rumo, nem quem lho saiba dar, pelo que vamos à deriva de ventos 

que não sabemos se irão levar-nos a bom porto." SEGUE-SE ASSINATURA. 

02 - APOIO AO AUTOR LOCAL - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS OBRAS 

LITERÁRIAS: 

Foi presente uma acta da Comissão de Análise às Obras a adquirir pela Câmara Municipal, no 

âmbito do apoio ao autor local. A mesma acta sugere a aquisição de exemplares das seguintes 

edições: "Derivações", edição de Manuel Maria Martins Monteiro, de Fão; "Sete Salmos e uma 

Lenda" edição de Fernando Pinheiro, de Barcelos; "O Ano Velho em Esposende", edição da 



Junta de Freguesia de Esposende e da autoria de Armando Meira M. Henriques, de 

Esposende: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR A ACTA 

DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCEDER À AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES ATÉ AO 

VALOR DE QUINHENTOS EUROS DE CADA UMA DAS OBRAS PROPOSTAS PELA 

COMISSÃO. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, TENDO ESTE APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O 

assunto não é urgente, à semelhança do anteriormente votado, sendo a sua inclusão na ordem 

de trabalhos uma flagrante ilegalidade, e uma imposição da maioria. Aliás, consciente dessa 

falta de urgência, na proposta para a inclusão extra-agenda dos assuntos, o senhor Presidente 

da Câmara nem a urgência invocou." SEGUE-SE ASSINATURA. 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

Encerrada a ordem de trabalhos, foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no número 

cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, tendo-se inscrito o cidadão Sampaio Viana, que apresentou a 

sua congratulação pelas obras na Avª Valentim Ribeiro e pela eliminação de barreiras nas 

passadeiras de ruas da cidade. Perguntou se tal intervenção de vai estender a outras ruas, 

nomeadamente a Avª Engº Arantes e Oliveira e junto à Igreja Matriz. 

O senhor Presidente informou que essas obras de desnivelamento de passeios serão 

realizadas em todas as ruas da cidade. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 

de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo aprovada por unanimidade. 

Sendo onze horas e quinze minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi a minuta da acta da presente 

reunião. 


