
ACTA Nº 27/2002 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 05 DE 

DEZEMBRO DE 2002: 

Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dois, 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 

Victor 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 Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Técnica Superior 

de Primeira classe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal. 

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

funcionamento do Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Pelo senhor Vereador Engº Luis Vale foi solicitada 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 apresentou a seguinte proposta de voto de protesto: 

"Considerando que a maioria Partido Social Democrata e Partido Popular na Assembleia da 

República reprovou uma proposta do Partido Socialista, apoiada pela Coligação Democrática 

Unitária e Bloco de Esquerda para a inclusão em PIDDAC de uma verba destinada ao arranjo 

da barra do Cávado em Esposende; Considerando o interesse estrutural para o 

desenvolvimento de Esposende e para a actividade piscatória e turística que representa o 

arranjo da Barra; Proponho à Ex.ma Câmara que delibere protestar contra a Assembleia da 

República pela não inclusão no PIDDAC de dois mil e três da obra de arranjo da barra do 

Cávado." Segue-se assinatura: 

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

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

VALE. 



O senhor Presidente informou que a obra de arranjo da barra não consta do PIDDAC para o 

próximo ano, em virtude de tal vir a ser realizada no âmbito do programa Finisterra. 

O senhor Presidente propôs a aprovação do seguinte voto de louvor: "Proponho a aprovação 

de um voto louvor à Assembleia da República pela inclusão em PIDDAC da obra de ligação do 

IC 1 à vila de Forjães." 

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

VOTO DE LOUVOR. 

- 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 – oitenta e 

um mil vinte e cinco euros e trinta e dois cêntimos (81.025,32 €); Fundos Permanentes – cinco 

mil euros (5.000 €); Depositado no Banco Espírito Santo – quatro mil duzentos e quarenta e 

dois euros e quarenta e nove cêntimos (4.242,49 €); Depositado no Banco Português de 

Investimento – sete mil cento e sessenta euros e sessenta e nove cêntimos (7.160,69 €); 

Depositado no Banco Internacional de Crédito – cento e quarenta e sete mil noventa e sete 

euros e vinte e quatro cêntimos (147.097,24 €); Em cofre, na Tesouraria – mil quinhentos e 

vinte e nove euros e noventa e um cêntimos (1.529,91 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 

Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos 

e noventa euros e sessenta cêntimos (435.290,60 €); Em cofre, na Tesouraria – mil setecentos 

e trinta e um euros e oitenta e sete cêntimos (1.731,87 €). 

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 – ACTAS DE REUNIÕES DO ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL: 



03.01 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 25/2002, REALIZADA EM 28 

DE NOVEMBRO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

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

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

REUNIÃO REALIZADA NO PASSADO DIA VINTE E OITO DE NOVEMBRO. 

03.02 - ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 26/2002, REALIZADA EM 02 

DE DEZEMBRO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

corrente mês 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 – SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARBORICULTURA – PROPOSTA DE 

INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO COMO SÓCIO: 

Foi presente a seguinte informação do Sector de Parques e Jardins: "A Sociedade Portuguesa 

de Arboricultura pretende representar e ser um ponto de encontro multidisciplinar de todas as 

instituições e profissionais ligados às árvores ornamentais. Promover o conhecimento da 

árvore e das suas relações com o meio ambiente, nomeadamente urbano, o qual deve servir 

de base aos critérios de alteração na gestão do arvoredo, avaliar e determinas as árvores em 

situação de risco, e promover a regulamentação das actividades que afectem o arvoredo 

urbano, procurando estabelecer normas consensuais de qualidade que previnam actuações 

incorrectas (a ser criada pelo Sector de Parques e Jardins desta Câmara Municipal), são 

apenas alguns dos objectivos a atingir pela instituição. Tratando-se da única instituição do 

género em Portugal que realiza debates, seminários e cursos especializados com qualidade, 

apresentando como formadores arboricultores internacionais, julga-se importante que os 

técnicos deste Sector possam vir a frequentar mais assiduamente tais actividades promovidas. 

Assim sendo e realçando a importância em adquirir mais conhecimentos sobre tudo o que 

envolve esta plantas, tão especiais e complexas que são as árvores, solicita-se a V. Ex.cia 

autorização para que esta Câmara Municipal se faça sócia da Sociedade Portuguesa de 

Arboricultura, permitindo assim, a redução dos custos na participação das acções que até aqui 

têm sido suportadas pelos técnicos deste sector. Mais se informa que na eventualidade desta 



Câmara Municipal se tornar sócia, o preço de cada seminário e/ou curso abrange até três 

representantes, e sendo a inscrição efectuada no último trimestre do ano, reporta para o ano 

seguinte. A cota anual é de cento e vinte e cinco euros." Segue-se assinatura. Está junta a 

seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Por forma a que o Sector de 

Parques e Jardins possa usufruir dos conhecimentos e investigação científica da Sociedade 

Portuguesa de Arboricultura, propomos à Ex.ma Câmara a inscrição na referida sociedade." 

Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

04.01.02 – CONCURSO "A MINHA ÁRVORE DE NATAL É ECOLÓGICA" – PROPOSTA DE 

NORMAS: 

Foi presente a seguinte informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: "Integrado no 

âmbito do Projecto de Educação Ambiental, o concurso ‘A minha árvore de Natal é ecológica’ 

tem vindo a ser lançado nesta época natalícia, não só com o objectivo de sensibilizar todos os 

estabelecimentos de ensino sobre a problemática da protecção da floresta e da reutilização de 

materiais, mas também com o intuito de promover tais conceitos junto da comunidade em 

geral. Contudo, um dos problemas que tem vindo a ser levantado pelas escolas tem sido a 

dificuldade em adquirir alguns materiais necessários à elaboração dos trabalhos, situação que 

se pretende colmatar através da transferência de uma verba para cada um dos 

estabelecimentos de ensino participantes, verba esta definida por cada árvore a apresentar a 

concurso. Mas uma vez que se trata de uma transferência de dinheiro, há necessidade de 

estabelecer os critérios para tal ser levado a cabo, tendo sido, por isso, necessário proceder-se 

à elaboração de um regulamento. Neste sentido, vimos submeter tal documento à apreciação 

de V. Ex.cia, solicitando que o mesmo venha a ser, então, remetido para aprovação em reunião 

de Câmara." Segue-se assinatura. Está junta a proposta de normas referidas na presente 

informação, cuja cópia fica arquivada 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, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA DE NORMAS PARA O CONCURSO "A MINHA ÁRVORE DE NATAL É 

ECOLÓGICA", NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE URBANISMO E 

SERVIÇOS URBANOS. 

04.01.03 – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E 

ENGENHARIA DO AMBIENTE – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: "Na 

sequência da reunião realizada no passado dia vinte e três de Setembro com elementos da 



rede CIVITAS do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente (DCEA) da Faculdade 

de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, ficou definida aquela que se pensa 

ser a melhor estratégia a seguir para a implementação mais eficaz da Agenda 21 Local no 

concelho de Esposende. Julga-se que este projecto tenha uma duração de dezoito meses, ao 

longo dos quais serão realizadas várias acções junto da comunidade local, dos serviços 

técnicos da autarquia e de várias entidades locais, com o intuito de serem também eles, 

actores-chave no desafio de alcançar a sustentabilidade a nível local. As propostas 

apresentadas são o resultado de algumas conversações entre estes serviços e o DCEA, pelo 

que já foram introduzidas pequenas alterações à versão original apresentada pelo CIVITAS, 

nomeadamente no que diz respeito aos honorários a pagar pelo apoio na implementação do 

plano. Deste modo, junta-se uma versão da proposta efectuada pelo CIVITAS/DCEA para os 

trabalhos a desenvolver em conjunto, bem como uma minuta do protocolo a assinar entre as 

partes envolvidas, por forma a oficializar a parceria, e os quais se submete à apreciação de V. 

Ex.cia." Segue-se assinatura. Está junta proposta do protocolo referido, ficando arquivada 

cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui 

se dá como transcrito: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA 

DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO AMBIENTE, NOS TERMOS DA 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.02 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.02.01 – JUNTA DE FREGUESIA DE RIO TINTO – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Rio Tinto, e que tempo 

objecto a delegação de competências para se proceder à renovação e beneficiação da Rua do 

Requeixo, naquela freguesia. 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 RIO TINTO. 

04.03 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.P.M.: 

04.03.01 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.P.M. – 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2003: 



Foi presente a proposta de Plano de Actividades e Orçamento da Esposende 2000 – Empresa 

Municipal, para o ano de dois mil e três. 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: 

Estava presente o senhor Engº Adelino Carvalho do Vale, Presidente do Conselho de 

Administração da empresa municipal, que prestou os esclarecimentos julgados convenientes. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A PROPOSTA 

DE PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E TRÊS DA 

EMPRESA MUNICIPAL ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 

RECREATIVAS. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

05 - OBRAS PÚBLICAS: 

05.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

05.01.01 – ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE À CAPELA DE S. JOÃO, MARINHAS – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Irmãos Peixoto, Lda, tendo sido iniciadas em 15 

de Novembro de 2001 e concluídas em 06 de Junho de 2002. Mais informa que se encontram 

concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto correspondentes e em 

condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser recepcionadas 

provisoriamente: 

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

VISTORIA E PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA. 

06 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

06.01 - SERVIÇO SOCIAL: 

06.01.01 – PAULA JÚLIA ANJOS JANUÁRIO, DE ESPOSENDE – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO 

DE PASSE PARA TRANSPORTE ESCOLAR: 

Foi presente um requerimento a solicitar atribuição de passe escolar de transporte. Está junta a 

seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Foi apresentado pela senhora 

Paula Júlia Anjos Januário, em 2002.10.12, um requerimento onde solicitava a atribuição 



gratuita de um passe escolar para a sua educanda Mónica Sofia da Silva Januário que 

frequenta a Escola Secundária Soares dos Reis, no Porto. Por despacho de 2002.11.06 foi 

deferida a atribuição de cinquenta por cento do valor do passe escolar. Na sequência de novo 

requerimento apresentado em 2002.11.19 e no seguimento da informação social de 

2002.11.22, propomos à Ex.ma Câmara a atribuição de um subsídio para a totalidade do passe 

escolar." Segue-se data e assinatura: 

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

SUPORTAR OS ENCARGOS COM O TRANSPORTE , NA SUA TOTALIDADE E DURANTE O 

CORRENTE ANO LECTIVO. 

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 VEREADOR DR. TITO 

EVANGELISTA FOI POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 – "PROPOSTA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE MURO 

EMITIDO A FAVOR DE SOCIEDADE SOFIR, SARL, MURO SITUADO ENTRE A RUA DAS 

RODAS E A RUA CAPITÃO LARCHER, NO LUGAR DE OFIR, VILA DE FÃO, DESTE 

CONCELHO": 

02 – "PROPOSTA PARA O EMBARGO IMEDIATO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO CONTRA A REFERIDA SOCIEDADE SOFIR, SARL, POR TER 

PROCEDIDO AO ABATE DE ELEVADO NÚMERO DE ÁRVORES, DESTRUÍDO DUNAS, 

MOVIMENTADO GRANDES QUANTIDADES DE TERRAS, NOMEADAMENTE AREIAS, 

TUDO NUMA ÁREA DE MUITAS CENTENAS DE METROS QUADRADOS, JUNTO À RUA 

DAS RODAS E À RUA CAPITÃO LARCHER, NO LUGAR DE OFIR, VILA DE FÃO, DESTE 

CONCELHO, FACTOS ESSES QUE SÃO DO CONHECIMENTO PÚBLICO, 

DESIGNADAMENTE DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL": 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA ABSOLUTA, NÃO AUTORIZAR A 

INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

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

VALE. 

O SENHOR PRESIDENTE PÔS À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DO SEGUINTE ASSUNTO: 



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DO ASSUNTO PROPOSTO. 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando atribuição de subsídio no valor 

de doze mil e quinhentos euros. Está junta a seguinte proposta do senhor Presidente: "À 

reunião de Câmara. Proponho atribuição de subsídio no valor de doze mil e quinhentos euros.": 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DOZE MIL E QUINHENTOS EUROS À 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, O SENHOR 

VEREADOR ENGº VÍTOR LEITE. 

- 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 questionou 

sobre o programa Finisterra, sobre a visita programada do senhor Ministro do Ambiente ao 

município de Esposende e sobre aquilo que, conforme afirmou, é considerado por alguns "que 

se iniciou a destruição do pinhal de Ofir" e a quem foram prestados os devidos 

esclarecimentos. 

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 dez horas e quarenta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Técnica Superior de Primeira classe, redigi e subscrevi a acta da presente reunião. 


