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ACTA Nº 11 
ACTA DA REUNIÃ O DA Com issã o 
perm a nente DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 21 
DE NOVEMRO DE 2006: - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e um dias do mês de Novembro do 

ano dois mil e seis, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Esposende, realizou-

se uma reunião da Comissão Permanente com a presença do Presidente da 

Assembleia Municipal de Viana do Castelo, Armando Rodrigo Soares Pereira e os 

Deputados Municipais José Carlos Resende (PS), Carlos Parente Antunes (PSD), 

António Rui Viana Fernandes da Ponte (CDU), Aristides Martins de Sousa 

(CDS/PP), Luís Filipe Oliveira Louro (BE), Luísa Novo Vaz (I) e José Filipe Penteado 

Ribeiro (JFI). Estiveram também presentes o Presidente da Assembleia Municipal da 

Povoa de Varzim, Á lvaro António Vasconcelos Tavares Moreira que se fez 

acompanhar dos seguintes deputados municipais Armando Gomes Loureiro (PSD), 

Ilidio Novais Matos Pereira (PS), Rui Avelino Silva Coelho (CDS/PP), José Rui 

Pereira Fonseca (CDU), o Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Conde 

Lúcio Ferreira e da Assembleia Municipal de Esposende os seguintes deputados 

municipais Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão (PS), Manuel Albino Penteado 

Neiva (PSD), Pedro Meira (CDU), Mário Fernandes (I) e Manuel Fernando Torres 

Arezes (PSD). Secretariou a Chefe de Secção de Actas, Georgina Maria Ferreira 

Marques. Pelas vinte e uma horas e trinta minutos foi declarada aberta a reunião. 

PORTAGENS DA A28 NORTE LITORAL:- Abriu a reunião o membro da 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Esposende, Fernando Arezes, em 

representação do Presidente da Mesa, Couto dos Santos, que não pode comparecer. 

Seguiu-se a intervenção do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Vila do 

Conde, que expôs os motivos porque não esteve presente na reunião anterior e que a 
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posição de Vila do Conde é contra a imposição de portagens. Seguiu-se José Resende 

em nome do Grupo de Trabalho criado na reunião anterior expôs os documentos 

elaborados a saber:- ?Deliberação desta reunião; ?Comunicado á imprensa desta 

reunião; ?Documento da questão histórica do processo da IC 1, hoje A 28; ?Análise 

dos critérios económicos e por último ?Documento de análise de alternativas do que 

são as SCUT. Foi referido que nestes documentos faltam ainda alguns elementos tais 

como os pontos negros da antiga EN 13, o índice, o montante arrecadado do imposto 

especial dos Municípios de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, cobrados com base no 

Decreto-Lei nº 43/98. No final foi, por unanimidade, deliberado:- 

?  Convidar a Assembleia Municipal de Matosinhos a entrar neste movimento, 
contacto que irá ser realizado pelo Presidente da Assembleia Municipal de 
Esposende; 

?  Pedir uma audiência ao Ministro das Obras Públicas em nome das 4 ou 5 
Assembleia Municipais, a enviar pela A.M. de Viana do Castelo; 

?  Pedir uma audiência á Comissão Parlamentar de Obras Públicas Transportes e 
Comunicações, em nome das Assembleias Municipais, a enviar pela A.M. de 
Viana do Castelo; 

?  Para estas audiências devem deslocar-se os Presidentes das Assembleias 
Municipais envolvidas, ou em caso de impossibilidade um seu representante e 
os membros da Comissão do grupo de trabalho formado na primeira reunião. 

?  Enviar Comunicado á Imprensa na próxima segunda-feira, todas as 
Assembleias Municipais, aos órgãos locais e regionais, e a Assembleia Municipal 
de Viana do Castelo envia ainda à imprensa nacional; 

Não ficou agendada qualquer outra reunião das Assembleias Municipais. 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, nada mais havendo a tratar, pelas vinte e 

três horas, foi declarada encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a 

presente acta. 


