
Pág. 1/8 
ACTA N.º 23/2006 * 2006.11.09 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
NOVE DE NOVEMBRO DE 2006:______________________________________________ 
 
--- Aos nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e seis, 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, 
Dr. Jorge Alves Cardoso, e 
Dr. António da Silva Garrido 
 
Verificou-se a ausência dos seguintes senhores Vereadores:  
 
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, e 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal.---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e quarenta minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
 
- 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: 
 
Interveio o senhor Vereador Dr. Tito e Sá que se referiu a uma carta que lhe foi enviada cujo 
tema era uma reclamação contra o funcionamento de um estabelecimento comercial 
denominado “Café Snack Bar Progresso”, em Fão, pelo que solicitou que lhe fossem prestados 
esclarecimentos sobre o que se passa em concreto. 
Seguidamente, continuando no uso da palavra, informou que foi convocado para estar presente 
numa reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Esposende e, embora 
reconheça a importância das reuniões desse órgão, não compareceu, nem nunca comparecerá 
sempre que os temas a discutir sejam assuntos que não tenham sido remetidos à Assembleia 
Municipal para que esta se pronuncie, uma vez que entende que cada órgão tem a sua 
competência própria, logo, não iria naquele fórum discutir um assunto que ainda nem sequer 
foi discutido na Câmara Municipal, facto que, a voltar a acontecer, retirará credibilidade e 
mesmo legitimidade às deliberações do órgão competente sobre e nessa matéria. 
Referiu ainda que, naquela reunião, foi discutida a possibilidade de urbanização do terreno 
envolvente à casa do Dr. Vale Lima, solução com a qual discorda frontalmente. 
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Por último referiu que esta intervenção se deve ao facto de pretender justificar o porquê da sua 
não presença na reunião para que foi convocado, razão que se prende unicamente com o que 
acima indicou e não por entender que aquele órgão não tenha importância, antes pelo contrário. 
 
Interveio seguidamente o senhor Presidente que referiu que, numa lógica de debate 
democrático, e porque entende que devem ser colhidas no maior número possível as opiniões 
daqueles que foram democraticamente eleitos, solicitou ao senhor Presidente da Assembleia 
Municipal para convocar uma reunião da Comissão Permanente para que fossem obtidas 
opiniões sobre aqueles dois assuntos, sendo certo que não ignora que esses pareceres não são 
vinculativos, contudo são extremamente importantes para a tomada de decisão sobre os 
mesmos. Mais referiu que nenhum dos assuntos discutidos é da competência da Assembleia 
Municipal e um deles nem mesmo é da competência da Câmara Municipal mas sim do seu 
presidente, contudo nada o impede de recolher o maior número de opiniões que sempre são 
válidas para uma tomada de decisão mais acertada.. ---------------------------------------------------- 
 
 
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: -------------     4.701,09 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------     3.450,00 € 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -----------------------       86.603,08 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------     301.230,74 € 
no Banco Português de Investimento –----------------------------------------       9.048,14 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------         4.279,83 € 
no Banco Totta & Açores ------------------------------------------------------        7.108,75 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------        284,89 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------      260.476,15 € 
No Banco Português de Negócios -------------------------------------------      329.321,35 € 
 
 
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 dos actos praticados pelo senhor Presidente da Câmara ao 
abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de competências 
subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 
fazem parte integrante: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 22/2006, REALIZADA 
EM VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE 2006 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:________ 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
seis de Outubro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:-------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. ------------------------------------------------------- 
 
 
04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO:________________________________________________ 
 
04.01 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
 
04.01.01 – CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ESPOSENDE E ÁGUAS DO AVE, S.A. 
 

Foi presente em reunião Contrato de Recolha de Efluentes entre o Município de 

Esposende e Águas do Ave, S.A.. ------------------------------------------------------------------------- 

 

POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
05 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:_________________________ 
 
05.01 – CONTABILIDADE:____________________________________________________ 
 
05.01.01 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL E ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O ANO 2006 – PROPOSTA DE REVISÃO.------------------------------- 

Foi presente uma proposta de revisão aos planos plurianual de investimentos e de actividades 

municipal, bem como ao orçamento da receita e da despesa da câmara municipal para o 

corrente ano de dois mil e seis. 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 DOS PRESENTES, COM VOTO 
CONTRA DO SENHOR VEREADOR DR. TITO E SÁ, APROVAR A PROPOSTA E 
SOLICITAR AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL QUE 
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CONVOQUE UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DAQUELE ÓRGÃO PARA O 
CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO PARA TRATAR DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO 
PRESENTE ASSUNTO. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:____________________________________ 
 
06.02 – OBRAS PARTICULARES:______________________________________________ 
 
06.02.01 – ARBLOCO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – PROC.º N.º 
651/99 – RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
CANCELAMENTO DE CAUÇÃO.--------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos definitivamente, devendo também 
ser cancelada a caução apresentada, bem como comunicar à entidade prestadora da garantia 
bancária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, BEM COMO RECEBER DEFINITIVAMENTE 
AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CAUSA BEM AINDA AUTORIZAR A 
LIBERTAÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------- 
 
 
06.03 – LOTEAMENTOS:_____________________________________________________ 
 
06.03.01 – MUNICÍPIO DE ESPOSENDE – PROC.º N.º 20/2005 – APROVAÇÃO DE 
LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO.-------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer que o procedimento administrativo 
referente à operação de loteamento com obras de urbanização em que é requerente o município 
de Esposende está concluído. Acresce ainda que, no alvará a emitir, deve constar a referência 
que as edificações se localizam em zona de risco. 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
 
07 – EDUCAÇÃO:____________________________________________________________ 
 
07.01 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO 
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BÁSICO – RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Proposta da senhora Vereadora da Educação Dr.ª Maria Emília Zão 
com o seguinte teor: 

“No âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

regulamentado pelo Despacho n.º 12591/2006, o Município de Esposende, enquanto entidade 

promotora, apresentou uma candidatura, entretanto já aprovada, que prevê o desenvolvimento 

em todos os estabelecimentos de ensino, durante o ano lectivo 2006/2007, de actividades de 

enriquecimento no período de prolongamento de horário, nomeadamente Inglês, Música, 

Actividade Física e Desportiva, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Apoio ao Estudo. 

Com base nos principais objectivos definidos pelo Programa, nomeadamente adaptar os 

tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das 

famílias e garantir que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas, pretende-se que esta oferta 

educativa, totalmente gratuita, contribua, decisivamente, para o efectivo desenvolvimento 

educativo das crianças. 

No concelho de Esposende, o Programa abrange cerca de mil, setecentas e quarenta 

crianças, e um total de cerca de oitenta e cinco novos professores, qualificados, que 

orientarão as actividades. 

Com vista à formalização e envio da candidatura à Direcção Regional de Educação do 

Norte, o Município de Esposende, enquadrado no disposto nos n.ºs 15, 21, 25 e 29 do 

Despacho referido, bem como no art. 15.º do Anexo ao mesmo, celebrou um acordo prévio 

com os Agrupamentos de Escolas do concelho, com a Zendensino – Cooperativa de Ensino I. 

P. R. L., entidade gestora da Escola de Música de Esposende, com a Esposende 2000, 

Actividades Desportivas e Recreativas, E. M., com a Associação Social Cultural Artística e 

Recreativa de Forjães (ACARF) e com o Centro Social da Juventude de Mar. 

Tendo o Programa iniciado, no concelho de Esposende, no passado dia 02 de Outubro, 

a Autarquia e os Agrupamentos de Escolas verificaram a extrema necessidade de se 

encontrarem soluções ao nível da supressão de algumas vagas não preenchidas ao nível do 

corpo docente, sugerindo-se a colaboração de algumas instituições locais ao nível de recursos 

humanos qualificados. Analisando-se as diversas situações, por escola, e com vista à 

optimização dos recursos existentes no concelho, bem como ao envolvimento das instituições 

locais, complementarmente aos já enunciados propõe-se a celebração de acordos de 

colaboração com o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, a Santa Casa da 

Misericórdia de Esposende, o Centro Social da Juventude Unida de Belinho e Junta de 

Freguesia de Marinhas. 

Refira-se que o Município de Esposende, enquanto entidade promotora, e conforme 

definido no Despacho acima referido, receberá a quantia correspondente a €250,00 por aluno, 

sendo que tal compromisso constará no Contrato-programa que será, muito brevemente, 

celebrado entre o Município e a DREN. 

Assim, propõe-se a celebração de acordos de colaboração com as referidas entidades.” 

Segue-se data e assinatura. 
 

POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
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08 – ASSUNTOS DIVERSOS:__________________________________________________ 
 
08.01 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO NO 
ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ESPOSENDE E O CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS.------- 
 
Foi presente em reunião o Contrato Programa de Desenvolvimento e Cooperação no âmbito da 
acção social e da Educação entre o Município de Esposende e o Centro Social da Juventude de 
Marinhas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
 
---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. 
 
 
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 os seguintes cidadãos: 
 
Emília Augusta Marques Rei Areias, de Esposende, que se referiu a umas árvores que se 
encontram na proximidade da sua casa e, pese embora os esforços que já desenvolveu para que 
fosse solucionado o problema facto é que continuam a cair folhas na sua casa o que tem 
causado enormes problemas na habitação. 
O senhor Presidente referiu que iria mandar verificar qual a solução possível para o caso. ------- 
 
Interveio também José Rego que se referiu ao facto de se verificarem, com enorme frequência, 
violações às regras de trânsito em Esposende, concretamente nas zonas de acesso limitado a 
peões continuarem, constantemente, a circular veículos, alguns até mesmo efectuando 
manobras perigosas, facto que, além de demonstrar uma enorme falta de civismo e de respeito 
pelos moradores nesta área se torna extremamente perigoso para os peões que circulam nessa 
área. 
O senhor Presidente esclareceu que concorda integralmente com a opinião deste cidadão e 
informou que a Câmara Municipal, por inúmeras vezes, já solicitou a intervenção da Guarda 
Nacional Republicana, contudo a actuação deste corpo de polícia não tem sido eficaz. ----------- 
 
Interveio seguidamente Ramiro Viana que se referiu também ao problema das utilizações 
indevidas dos espaços reservados a acesso pedonal, bem como referiu que existe grande 
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agitação nos funcionários da EAmb porque não sabem muito bem o que se está a passar 
relativamente ao contrato que hoje era para ser discutido na Câmara Municipal mas que acabou 
por ser retirado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---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 
DOS PRESENTES para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas.------------------ 
 
 
---Sendo onze horas e quarente minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 
presente reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na 
mesma reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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