
ACTA Nº 18/2000 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL,  

REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2000: 

Aos trinta e um dias do mês de Agosto do ano dois mil, nesta cidade de Esposende, no Salão 

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

Esposende, sob a presidência do senhor Dr. Fernando João Couto e Cepa, Presidente da 

Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores: Engª Maria Fernanda Lopes 

Vicente e Cunha, Franklin Veloso Fernandes Torres, Dr. Jorge Alves Cardoso e Guilherme 

Barros Pimentel. 

A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito Silva Dias, Técnica Superiora de Primeira 

Classe da Divisão Administrativa e Financeira 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. 

Verificou-se a ausência dos senhores Vereadores Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá e Dr. 

Manuel Albino Penteado Neiva. 

- 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 Franklin Torres procedeu à leitura da seguinte intervenção: "1. A 

vitimização que o Presidente da Câmara Municipal de Esposende tenta passar para a opinião 

pública através da comunicação social, reveste foros de pura hipocrisia política que não pode 

passar sem reparo. 2. Na realidade pretende imputar ao Governo toda a inépcia, 

incompetência e ineficácia que tem sido apanágio do executivo camarário do PSD é, além de 

inverdade, tentar enganar os munícipes e desviar a sua atenção dos problemas graves com 

que se debate o concelho de Esposende. 3. Só quem andar distraído é que não se terá 

apercebido que a maioria PSD que (des)governa a Câmara Municipal de Esposende limitou a 

sua acção de mil novecentos e noventa e oito a esta data, a simples atribuição de subsídios e 

uma ou outra iniciativa de carácter mais ou menos lúdico/cultural, umas e outras de cariz 

eleitoralista. 4. Bem pretende, de alguma forma, passar uma esponja sobre a governação 

socialista, principalmente nesta legislatura, a qual não merecerá o nosso apoio e certamente 

será ‘premiada’ a curto/médio prazo, sempre direi e cingindo-me à análise de três dos 

chamados ‘projectos da discórdia’ e respeitantes à freguesia de Apúlia, que a Câmara 



Municipal de Esposende, quer neste mandato quer nos anteriores, só não levou a efeito a sua 

execução simplesmente porque assim não quis e/ou porque as verbas a eles destinadas foram 

aplicadas noutros fins, menos importantes em termos de imagem ambiental e paisagística mas, 

porventura, mais importantes para quem, então e agora, detém o poder autárquico. 5. Com 

efeito, há muitos anos que se sabe que seria intenção da Câmara Municipal ‘revitalizar a frente 

da praia de Couve’, ‘requalificar Cedovém e Pedrinhas’, intenção essa sempre prometida 

demagogicamente nas campanhas eleitorais e sempre esquecida logo após. 6. Também se 

julga saber que as verbas atribuídas a Esposende e oriundas do ‘contrato de concessão da 

zona de jogo da Póvoa de Varzim’ deveriam ser aplicadas naqueles objectivos. 7. Vir agora, já 

pensando nas próximas eleições autárquicas, passar a culpa de tanta inépcia para outrem, é 

incorrecto assim como se entende que constituirá ‘gestão danosa’ contrair mais encargos de 

natureza financeira, repercutindo todos os seus efeitos nefastos sobre os munícipes que tão 

sobrecarregados já estão com a deficiente orientação imprimida por este executivo imaturo." 

Segue-se assinatura. 

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

01 - BALANCETE: 

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

saldos: 

CÂMARA MUNICIPAL - depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – treze milhões 

duzentos e sessenta e cinco mil sessenta e seis escudos e trinta centavos (13.265.066$30); 

Depositado no Banco Português de Investimento – cinquenta e quatro milhões trezentos e 

cinquenta e três mil seiscentos e oito escudos e setenta centavos (54.353.608$70); Depositado 

no Banco Internacional de Crédito – setenta e quatro milhões oitocentos e dezasseis mil e 

cinquenta escudos (74.816.050$00); Em cofre, na Tesouraria – quatrocentos e noventa e sete 

mil oitocentos e oitenta e cinco escudos (497.885$00); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 

Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – cinquenta e sete milhões cento e quarenta 

e seis mil novecentos e noventa escudos (57.146.990$00); Em cofre, na Tesouraria – cento e 

cinquenta e dois mil oitocentos e cinco escudos (152.805$00). 

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 presente reunião, da qual fazem 

parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 17/2000, REALIZADA EM 17 DE 

AGOSTO DE 2000 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

dezassete do corrente mês 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 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

04.01 - CONTABILIDADE: 

04.01.01 – SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – PROPOSTA: 

Foi presente o seguinte despacho do senhor Presidente, exarado no passado dia vinte e um do 

corrente mês: "Tendo presente a urgência, sobretudo no capítulo do apoio a actividades 

culturais, e nos termos do disposto no nº 3 do artº 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

aprovo a presente alteração, devendo a mesma ser submetida à próxima reunião para efeitos 

de ratificação." Segue-se assinatura. Fica arquivada cópia da presente alteração 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 DOS PRESENTES, 

RATIFICAR O DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE QUE APROVOU A SEXTA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O CORRENTE ANO. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES, QUE PROFERIU A 

SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto contra por, face à explicação que foi dada pelo 

senhor Presidente no sentido de que aqui estaria incluido o subsídio à Associação Desportiva 

de Esposende, entender que seria necessário trazer este assunto à apreciação da Câmara 

Municipal, uma vez que à decisão tomada na última reunião, faltava um dos requisitos que era 

o da existência de verba." 

05 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: 

05.01 - SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO: 



05.01.01 – ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA – HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Considerando que o Regulamento das 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado pela Assembleia Municipal, na sua 

reunião de trinta de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito, atribui à Câmara Municipal 

a competência para: 1º Definir as zonas de estacionamento de duração limitada (artº 1º); 2º 

Definir os horários e calendários em que o estacionamento está sujeito ao pagamento da taxa 

(nº 2 do artº 2º); 3º Criar as condições especiais para moradores (nº 2 do artº 5º). Proponho: 

Que se altere a deliberação desta Câmara Municipal datada de 17 de Fevereiro do corrente 

ano, fixando o horário de funcionamento das zonas de estacionamento de duração limitada 

entre as nove e as dezanove horas, todos os dias úteis; b) Que os moradores tenham total 

isenção do pagamento das taxas relativas ao estacionamento nas respectivas ruas, devendo, 

para tanto, solicitar junto desta autarquia o necessário cartão de morador." Segue-se data e 

assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA E FIXAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA ENTRE AS NOVE E AS DEZANOVE HORAS, 

TODOS OS DIAS ÚTEIS. MAIS DELIBEROU QUE OS MORADORES SEJAM ISENTOS DE 

PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AO ESTACIONAMENTO NAS RESPECTIVAS RUAS. 

O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO 

DE VOTO: "Voto a favor, congratulando-me com o teor da proposta, principalmente no que 

concerne à sua alínea b)." 

06 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

06.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

06.01.01 – ASSOCIAÇÕES DE CARÁCTER SOCIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador do Pelouro da Acção Social, Dr. Jorge 

Alves Cardoso: "As IPSS concelhias têm desenvolvido, junto das populações um serviço social, 

recreativo e cultural a todos os níveis meritório. Na verdade, grande parte do dinamismo e 

promoção social das classes mais vulneráveis, nomeadamente a infância e a terceira idade, é 

assegurado por estas instituições, as quais constituem um potencial humano e logístico para 

todos os munícipes. Neste sentido, propomos à Ex.ma Câmara a atribuição dos subsídios 

constantes em anexo às instituições referidas. Este apoio refere-se ao ano de dois mil. Centro 

Social de Belinho – trezentos mil escudos; Associação Cultural Artística e Recreativa de 



Forjães – trezentos mil escudos; Centro Social de Mar – trezentos mil escudos; Centro Social 

da Juventude Unida de Marinhas – trezentos mil escudos; Associação Social Cultural e 

Recreativa de Apúlia – trezentos mil escudos; Centro Social de Vila Chã – cento e setenta e 

cinco mil escudos; Centro de Intervenção Cultural de Palmeira de Faro – trezentos mil escudos; 

Grupo de Reinserção, Acção Social e Solidariedade de Antas – cento e setenta e cinco mil 

escudos; Centro Social de Curvos – cento e setenta e cinco mil escudos; Lar Santo António, de 

Forjães – setenta e cinco mil escudos." Segue-se assinatura. Está junta informação dos 

Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA E ATRIBUIR ÀS REFERIDAS ASSOCIAÇÕES OS SUBSÍDIOS CONSTANTES 

DA MESMA. 

06.01.02 – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE ESPOSENDE – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício do Núcleo de Esposende da Cruz Vermelha Portuguesa, solicitando 

atribuição de subsídio para apoio das diversas actividades que desenvolvem. Está junta a 

seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Por forma a apoiar todas as 

actividades desenvolvidas pelo Núcleo de Esposende da CVP em favor da comunidade, 

nomeadamente ao nível do apoio aos mais necessitados e na prestação de serviços médicos, 

propomos à Ex.ma Câmara a atribuição de um subsídio no valor de trezentos mil escudos." 

Segue-se assinatura. Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência 

da respectiva cabimentação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA E ATRIBUIR AO NÚCLEO DE ESPOSENDE DA CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA SUBSÍDIO NO VALOR DE TREZENTOS MIL ESCUDOS. 

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 o dia 2000/08/17 até 2000/08/30. 

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. 

Sendo dez horas, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente reunião. 

E eu, Técnica Superiora de Primeira Classe, redigi e subscrevi a acta da presente reunião. 


