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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 14 
DE OUTUBRO DE 2009: ______________________________________________________ 
 
--- Aos catorze dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, 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. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Dr. António da Silva Garrido,  
 
Verificou-se a ausência do senhor Vereador Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá. ------------------- 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo quinze horas e dez 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 Presidente da Câmara, que apresentou a seguinte proposta de pesar, cujo 
teor se transcreve: “As corporações de Bombeiros Voluntários e, consequentemente, todo o seu 

efectivo, são um exemplo para toda a sociedade e representam, com a sua dedicação, empenho 

e abnegação, um exemplo de altruísmo que a todos não pode, nem deixa indiferentes. Quando, 

por algum motivo, um desses elementos deixa a vida terrena é sempre motivo de consternação, 

porque perde a família, os amigos, a corporação e toda a sociedade. Assim, atendendo ao 

facto de três dos elementos da Associação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros 

Voluntários de Esposende, concretamente Paulo Alexandre Fernandes Lachado, Pedro 

António Sousa da Silva e José Pedro Ferreira Martins Torres, terem perdido a vida num 

profundo acto de altruísmo e de dedicação ao próximo, PROPONHO que seja aprovado um 

voto de pesar a cada um dos falecidos e que o mesmo seja transmitido aos seus familiares e à 

respectiva corporação.”. Segue-se data e assinatura. 
 
Colocado o assunto a votação, 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA 
E, ASSIM, APROVAR UM VOTO DE PESAR AOS ELEMENTOS DA ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA E BENEFICENTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ESPOSENDE, PAULO ALEXANDRE FERNANDES LACHADO, PEDRO ANTÓNIO 
SOUSA DA SILVA E JOSÉ PEDRO FERREIRA MARTINS TORRES, TENDO TODOS OS 
ELEMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERIDO QUE SUBSCREVIAM 
INTEGRALMENTE A PROPOSTA APRESENTADA. ---------------------------------------------- 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. António Garrido apresentou a seguinte proposta 
de louvor, cujo teor infra se transcreve: “Como é sabido, os municípios dispõem de atribuição 

no domínio de polícia municipal. Este domínio, independentemente da existência, ou não, de 

corpos de polícia municipal, pretende que seja assegurado, no espaço territorial do concelho, 

quer o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor, quer o apoio em todas as 

actividades que a Câmara Municipal, através dos seus serviços municipais ou com a 

colaboração de outras entidades públicas ou privadas, desenvolvam no concelho e que 

necessitem de intervenção de um corpo de polícia. No município de Esposende não existe 

corpo de polícia municipal. Contudo a Guarda Nacional Republicana, através do seu efectivo 

de Esposende, sempre prestou apoio às iniciativas da Câmara Municipal, sabendo sempre 

responder em tempo útil e de forma eficaz e eficiente, a todas as solicitações que lhes foram 

feitas. Apesar do seu reduzido efectivo, a Guarda Nacional Republicana de Esposende, sempre 

soube intervir em todas as situações em que poderia ou que existia em potência a possibilidade 

de alteração da ordem pública. Sempre soube, sem se negar a esforços, apoiar a Câmara 

Municipal em tarefas que exigiam a presença de forças de segurança, seja aquando da 

realização de provas desportivas, actividades culturais, imposição coerciva de actos 

administrativos, notificações que tinham de ser efectuadas com a sua colaboração, e toda uma 

infindável lista de situações em que o empenho dos militares foi evidente e de extrema 

importância para que as acções decorressem com normalidade. A par dessa colaboração, 

também não pode olvidar-se todo o empenho que têm demonstrado no combate ao vandalismo 

e à criminalidade no concelho de Esposende, empenho este que vai muito para além do normal 

desempenho das funções dos militares, sendo notória uma força de vontade inigualável no 

sentido de colocar o interesse público acima dos interesses individuais de cada elemento. 

Nesta tarefa, a acção do comandante do posto de Esposende da GNR, Vitor Manuel Gonçalves 

Esteves, tem sido de extrema importância, tendo sempre demonstrado ser um militar 

disciplinado e disciplinador e com uma visão do cumprimento do dever muito para além do 

normal desempenho da função, nunca se tendo negado a esforços, mesmo de carácter pessoal, 

para que Esposende fosse um concelho exemplar em matéria de segurança. Nesta medida, e ao 

terminar este mandato autárquico, não posso deixar de registar com agrado toda a dedicação 

e apoio que se verificou entre as entidades e de manifestar a minha gratidão por tudo o que foi 

possível fazer com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Esposende. Assim, 

PROPONHO que a Câmara Municipal de Esposende, delibere no sentido de louvar 

publicamente a Guarda Nacional Republicana de Esposende, na pessoa do seu comandante, 

Sargento Ajudante Vitor Manuel Gonçalves Esteves.”. Segue-se data e assinatura. 
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Colocado o assunto a votação e tendo todos os membros da Câmara Municipal referido que 
subscreviam integralmente a proposta, 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA 
A DAR UM VOTO DE LOUVOR À GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE 
ESPOSENDE, NA PESSOA DO SEU COMANDANTE, SARGENTO AJUDANTE VITOR 
MANUEL GONÇALVES ESTEVES, PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES 
DAQUELA PROPOSTA, COM OS QUAIS SE CONCORDA. -------------------------------------- 
 

Interveio seguidamente o senhor Vereador Engº Luis Vale, tendo dado os parabéns ao partido 
vencedor nas eleições autárquicas de Domingo passado, em especial ao senhor Presidente da 
Câmara, parabéns estes que são também extensivos a todos os candidatos vencedores e 
vencidos, pela prova de democraticidade que deram ao longo da campanha eleitoral. 
 
Seguidamente interveio o senhor Vereador Dr. José Paulo de Carvalho, tendo dito que gostava 
de deixar claro que este mandato em que esteve integrado na Câmara Municipal de Esposende 
no exercício do cargo de Vereador foi para si extremamente enriquecedor, sob o ponto de vista 
pessoal e político. Disse ainda que, pese embora tenham havido algumas divergências durante 
o mandato, derivadas de posições político partidárias e de opinião diferentes sobre 
determinadas matérias, houve sempre elevação no combate político e no discurso, o que é de 
relevar. Mais disse que vai guardar boas recordações do mandato que exerceu. 
 
Continuando no uso da palavra disse que saúda o senhor Presidente pela sua reeleição, bem 
como todos aqueles que consigo exercerem este mandato, desejando ainda que todos aqueles 
que foram agora eleitos tenham felicidades no seu exercício e que o levem em consciência e 
competência. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. António Garrido tendo dito que felicita o senhor 
Presidente da Câmara pelo excelente resultado eleitoral, desejando felicidades a todos aqueles 
que vão agora iniciar o exercício de um novo mandato, bem como àqueles que agora o findam 
para a continuidade das suas vidas em outras áreas. 
 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Emília Vilarinho, a qual felicitou o senhor Presidente da 
Câmara e o PSD pelos resultados eleitorais obtidos no passado Domingo, desejando felicidades 
para o exercício de este novo mandato que se avizinha. 
Continuando no uso da palavra, disse que este mandato que agora finda foi para si uma 
experiência gratificante, experiência durante a qual deu tudo o que de melhor tinha e sabia, 
pelo que também não pode deixar de agradecer àqueles que consigo colaboraram e que a 
ajudaram a sair com o sentimento de dever cumprido. 
 
Seguidamente interveio o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, o qual referiu que reitera tudo o 
que antes foi dito pelos seus pares, felicitando pois todos aqueles que agora vão iniciar um 
novo mandato e desejando para todos eles que o exerçam com elevação e dedicação no sentido 



Pág. 4/8 
ACTA N.º 21/2009 * 2009.10.14 

 

de que o Município de Esposende possa continuar a orgulhar-se de ser um privilégio da 
natureza. 
 
Disse ainda que não pode deixar de saudar o Presidente e amigo João Cepa, desde logo pelo 
excelente trabalho que efectuou durante estes anos, mas também pelo facto de ter contribuído 
para o seu desempenho pessoal, relativamente ao qual admite que possa ter errado por vezes, 
mas no qual deu sempre o seu melhor. Mais disse que, agora como cidadão, sempre estará 
disponível para, dentro da suas áreas de conhecimento, prestar toda a colaboração que 
entendam ser necessária. 
 
Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, tendo dito que agradece todas as felicitações 
que lhe foram endereçadas, mas que, sobretudo, agradece o empenho de todos ao longo deste 
último mandato, desde logo porque reconhece que, sem a dedicação de todos não poderia ter 
obtido estes resultados eleitorais. 
 
Disse que este foi um grande mandato autárquico e não pode deixar de enaltecer o empenho, a 
dedicação e a lealdade das pessoas que estiveram ao seu lado. 
 
Elogiou ainda o papel desempenhado pelos membros da Câmara Municipal que estiveram na 
oposição, uma vez que, com as suas intervenções, obrigaram a que o desempenho daqueles que 
estavam no exercício efectivo de funções fosse ainda mais rigoroso e empenhado. Disse ainda 
que, em sua opinião, este foi o mandato em que existiu um melhor relacionamento e respeito 
entre todos os membros deste órgão, o que, pese embora as compreensíveis divergências de 
opinião, só veio engrandecer esse mesmo órgão, razão pela qual deseja que haja continuidade 
nestes tipos de comportamentos e deseja felicidades pessoais a todos aqueles que agora vão 
cessar os seus mandatos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
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: ------------------------------ 5.975,81€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 337.999,02€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 89.790,52€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 114.442,39€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 110.570,64€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 24.232,66€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 67.138,20€ 
no Banco Millennium BCP -------------------------------------------------------------------- 38.600,53€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 290,46€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 101.300,01€ 
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No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 370.820,47€ 
 
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: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 20/2009, REALIZADA 
EM 23 DE SETEMBRO DE 2009 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: _________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
três de Setembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Jorge Alves Cardoso e Dr. José Paulo Areia de 
Carvalho por, conforme declararam, não terem estado presentes. ------------------------------------ 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 - CONTABILIDADE:____________________________________________________ 
 
04.01.01 - “CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ 
NOVECENTOS MIL EUROS” - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO.-------------------------- 
 
Foi presente em reunião Acto Público da Consulta Prévia para contratação de um empréstimo 
de Curto Prazo até 900.000,00€, Foi também presente o Relatório de Análise de Propostas e a 
minuta do respectivo contrato. Fica arquivada cópia dos documentos indicados 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 E, ASSIM, AUTORIZAR A CÂMARA MUNICIPAL A CONTRAIR UM 
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, ATÉ AO VALOR DE NOVECENTOS MIL EUROS, 
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NOS TERMOS DA MINUTA DO CONTRATO ANEXO, COM A QUAL SE CONCORDA 
E TENDO PRESENTE A AUTORIZAÇÃO JÁ CONCEDIDA GENÉRICAMENTE PARA 
ESTE TIPO DE CONTRATOS POR PARTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------- 
 
 
05 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
05.01. - “ATRIBUIÇÃO DE 100% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 
ECONÓMICO FINANCEIRAS” - PROPOSTA. --------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação 067/SASE/09 de 08 de Outubro de 2009, prestada pelos 
serviços de Acção Sócio Educativa onde é proposto a atribuição de 100% do valor do passe 
escolar aos alunos ali indicados. Fica arquivada cópia do mesmo 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 E, ASSIM, SUPORTAR INTEGRALMENTE O CUSTO DOS PASSES 
ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO CONSTANTES DA 
PROPOSTA FACE À CARÊNCIA ECONÓMICO FINANCEIRA DOS RESPECTIVOS 
AGREGADOS FAMILIARES. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02 – “PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO COM ALGUMAS INSTITUIÇÕES”. ----------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de celebração de Acordos de Colaboração com algumas 
Instituições. Foi ainda presente a minuta dos referidos Acordos a celebrar com o Centro Social 
da Juventude Unida de Marinhas, Centro Social da Juventude de Mar e Centro Social da 
Paróquia de Curvos. Fica arquivada cópia dos mesmos 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 DOS PRESENTES, 
APROVAR A MINUTA DOS PROTOCOLOS EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A 
SUA OUTORGA.  
Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Vereador Dr. Jorge 
Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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, 
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de dezoito de Setembro, tendo-se inscrito o cidadão António Manuel Martins Soares, residente 
na Rua Engº Losa Faria, tendo inicialmente felicitado o senhor Presidente pelo resultado 
eleitoral obtido e tendo solicitado que a Câmara Municipal intervenha junto da praceta onde se 
localiza o seu prédio, dado que é um local onde as crianças podem brincar e onde até existem 
alguns bancos que permitem ser um local de lazer para os cidadãos ali residente, mas ao invés é 
utilizado para estacionamento de veículos, razão pela qual deve, em seu entender, serem ali 
colocadas barreiras que impeçam o acesso àquele local.  
 
O senhor Presidente da Câmara disse que serão dadas instruções para verificar se é possível ali 
instalar pilaretes amovíveis que impeçam esse tipo de estacionamento mas que continuam a 
permitir o acesso condicionado, por exemplo a veículos em emergência. --------------------------- 
 
---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 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo quinze horas e trinta e cinco 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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