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---ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
VINTE E CINCO DE MAIO DE 2006:___________________________________________ 
 
---Aos vinte e cinco dias do mês de Maio 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:  
Senhor Manuel Enes de Abreu 
Dr. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale e 
Dr. António da Silva Garrido 
 
 
---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: 
 
O senhor Presidente deu as boas vindas ao senhor Vereador Manuel Enes Abreu.----------------- 
Seguidamente propôs a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do funcionário desta 
Câmara Municipal, José Augusto Ribeiro, bem como propôs um voto de louvor, a título 
póstumo, ao mesmo funcionário dado que, durante todos os anos ao serviço da Câmara 
Municipal de Esposende sempre desempenhou as suas tarefas com enorme brio profissional e 
dedicação, sempre foi um funcionário exemplar, um bom companheiro e amigo de todos os 
seus colegas de trabalho e sempre contribuiu para o engrandecimento da instituição.-------------- 
 
COLOCADO À VOTAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR 
UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA, BEM COMO DAR CONHECIMENTO DA 
PRESENTE DELIBERAÇÃO AOS FAMILIARES DO JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO.----------- 
 
Seguidamente a senhora Vereadora Dra. Emília Zão apresentou o seu pedido de justificação da 
falta dada à última reunião, a qual se deveu a razões de índole profissional, tendo sido 
deliberado, por unanimidade, considerar a mesma justificada.----------------------------------------- 
O senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho declarou congratular-se com a iniciativa da Câmara 
Municipal “Esposende um Município Educador”, bem como informou que, na qualidade de 
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Vereador desta Câmara se associou à visita levada a efeito por alguns cidadãos da freguesia de 
Fonte Boa, tendo arranjado bilhetes para todos assistirem a um jogo de futebol do Sport Lisboa 
e Benfica.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Vereador Manuel Enes interveio, agradecendo a recepção que lhe foi feita, e 
questionou também o facto de, em seu entender, tardar a limpeza das praias do concelho, tendo 
o senhor Presidente informado de imediato que já se iniciaram os trabalhos de limpeza.---------- 
O mesmo senhor Vereador também se referiu às obras que estão a ser executadas na Estrada 
Nacional nº 13, na freguesia de Marinhas, informando da disponibilidade de negociação 
manifestada pelos proprietários da denominada “casa da Da. Elisa” onde deveria ser executada 
uma rotunda por forma a obviar à resolução do problema de circulação existente no local.------- 
O senhor Presidente informou que a obra a executar, ou seja, a rotunda referida, sempre seria 
da responsabilidade da Estradas de Portugal, bem como informou, sendo secundado pelo 
senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, que há muito que a Câmara tem projectado para o local 
uma solução rodoviária, contudo tem sempre esbarrado com a resistência dos proprietários do 
prédio em negociar, uma vez que, apesar de alguns terem manifestado essa disponibilidade, 
outras ou não o fizeram ou apresentam propostas de valor incomportável para os cofres do 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- 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: ------------ 3.990,64 € 
Fundos Permanentes -  --------------------------------------------------------3.450,00 € 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - ----------------------298.446,57 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------966.061,67 € 
no Banco Português de Investimento –---------------------------------------1.989,38 € 
no Banco Espírito Santo -----------------------------------------------------4.096,75 € 
no Banco Totta & Açores ----------------------------------------------------102.960,46 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria --------------387,53 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------329.909,48 € 
No Banco Português de Negócios -------------------------------------------329.310,49 € 
 
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 acta da presente reunião, da qual fazem parte integrante: ------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO -------------------------------------------- 
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03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 10/2006, REALIZADA 
EM ONZE DE MAIO DE 2006 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:____________________ 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia onze do 
corrente mês de Maio e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS PRESENTES, APROVAR 
A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. ABSTIVERAM-SE OS SENHORES VEREADORES 
DRA. EMILIA ZÃO E SENHOR MANUEL ENES, POR, CONFORME DECLARARAM, 
NÃO TEREM ESTADO PRESENTES.------------------------------------------------------------------ 
 
04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO:________________________________________________ 
 
04.01 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
 
04.01.01 – CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – PROPOSTA DE CRIAÇÃO – 
 
Foi presente em reunião Proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude, bem como 
do respectivo Regulamento Interno, da qual havia sido solicitado o seu agendamento pelo 
senhor Vereador Dr. José Paulo Areia de Carvalho. ---------------------------------------------------- 

Anexo à mesma proposta encontra-se informação prestada pelo director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal do seguinte teor: “Foi-me presente, 

para apreciação, a proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude e do respectivo Regulamento 

Interno, apresentada para discussão e votação na próxima reunião da Câmara Municipal pelo senhor Vereador 

Dr. José Paulo Areia de Carvalho. 

Analisado o documento, com o qual, na generalidade, se concorda, é contudo nosso entender, salvo 

melhor opinião, de que deveriam ser efectuadas as seguintes melhorias: 

1 – Prever uma Introdução e Nota justificativa ao Regulamento bem como indicar no mesmo a lei 

habilitante, que poderiam ser nos seguintes termos: 

Introdução e Nota Justificativa 

Os Municípios dispõem de um conjunto de atribuições, decorrentes do disposto no artigo 13º da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro, sendo que, essencialmente aquelas inseridas nos domínios da Educação, Património, 

Cultura e Ciência, Tempos Livres e Desporto, têm uma vertente onde a actividade desenvolvida pelos 

competentes órgãos municipais não pode descurar a participação activa dos jovens, uma vez que é muito 

vocacionada para essa faixa de população e influenciará, de qualquer forma, a sua relação com a comunidade 

em geral. 

Justifica-se pois a criação de um Conselho Municipal de Juventude, o qual se regerá pelas normas 

constantes do presente regulamento. 

Lei habilitante 
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O presente Regulamento Interno é criado ao abrigo das disposições legais contidas no artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa e no nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova 

redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

2 – Considera-se também que, ao longo de todo o regulamento, deveria haver uma uniformização na 

designação das sessões do órgão, uma vez que, por vezes é referida reunião e noutras referida sessão, sendo que, 

por não se tratar de um órgão em sessão permanente, se considera que deveriam ser, sempre, indicadas como 

sessões; 

3 – Colocam-se ainda pequenas propostas de alteração de pormenor, concretamente: 

 a) No nº 1 do artigo 2º, deveria indicar-se que o parecer é não vinculativo; 

 b) No nº 1 do artigo 8º, deveria efectuar-se a previsão de quando ocorrem as sessões ordinárias, 

propondo-se que o sejam nos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e Novembro; 

 c) No nº 3 do artigo 8º é referido que as sessões ocorrerão em horário pós laboral, sendo certo que, uma 

grande franja da população jovem em idade estudantil frequente cursos em horário pós laboral, pelo que se 

questiona da necessidade de inclusão desta norma, a qual imporá rigidamente um funcionamento em horário que 

pode colidir com a possibilidade de participação de um grupo mais alargado, como, por exemplo seria possível 

se o fosse aos sábados, ou então deixar a decisão para o Plenário do órgão; 

 d) No nº 5 do artigo 10º é referida a possibilidade de recurso para o Plenário do órgão em casos de 

recusa do Presidente em agendar assuntos que, para o efeito e dentro das normas do presente regulamento lhe 

tenham sido remetidas, contudo, não é referido, como devia, qual o efeito da decisão do Plenário, pelo que se 

propõe a inclusão de um nº 6 onde passe a constar que a decisão do Plenário, caso seja em sentido favorável, 

implicará o agendamento forçado do assunto na sessão seguinte do órgão.”. Segue-se dada e assinatura.----- 

 
COLOCADO O ASSUNTO A DISCUSSÃO, pelo senhor vereador Dr. Areia de Carvalho foi 
efectuada a apresentação da proposta. De seguida o senhor Presidente referiu que já existem 
alguns conselhos a nível do município, exemplificando com o da educação, do desporto, da 
prevenção, em criação, sendo que, em seu entender, o mais importante não é a criação mas o 
efectivo trabalho desenvolvido pelos mesmos. Mais referiu que a iniciativa que hoje vai ocorrer 
pode ser um excelente teste para aferir da receptividade dos jovens em participar nas causas e 
questões da actualidade, pelo que sugeriu que o assunto fosse retirado e tratado numa reunião 
próxima. O senhor Vereador Engº Luis Vale questionou acerca do que é que este conselho 
agora proposto vai trazer de novo, em que é que vai ser útil, tendo o senhor Vereador Dr. Areia 
de Carvalho referido que pode ser um fórum de debate da juventude para os problemas da 
actualidade, trazendo os jovens para uma participação activa na sociedade e na resolução de 
problemas com que se irão debater. Referiu ainda que concorda que a proposta merece 
amadurecimento e que aceita que a mesma seja retirada e seja presente a uma próxima reunião. 
O senhor Presidente referiu que um outro problema que necessita de ser analisado é se, prevista 
a participação das juventudes partidárias, este órgão não se irá tornar num palco de guerrilha 
política.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RETIRAR O PRESENTE 
ASSUNTO E QUE O MESMO SEJA PRESENTE A UMA PRÓXIMA REUNIÃO.------------- 
 
04.01.02 – POLÍTICA DE QUALIDADE E AMBIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPOSENDE – PROPOSTA PARA EFECTIVAÇÃO DE PEQUENOS AJUSTES --- 
 
Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Presidente relativa a pequenos 
ajustes a efectuar na Política da Qualidade e Ambiente da Câmara Municipal de Esposende, a 
qual passa a ter a seguinte redacção de acordo com o proposto: -------------------------------------- 
 
“POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 
A Câmara Municipal de Esposende, 
assumindo e cumprindo o seu papel efectivo de principal responsável pela promoção do 
desenvolvimento harmonioso do concelho, da qualidade de vida dos seus munícipes e 
procurando ser um referencial de dignidade, de modernidade, de competência e eficiência dos 
seus serviços públicos, decidiu implementar e manter um Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade e Ambiente, a sua certificação segundo as normas NP EN ISO 9001:2000 - 
Qualidade e NP EN ISO 14001:2004 - Ambiente, fundamentado numa Política que se 
estrutura e desenvolve de acordo com os seguintes vectores e visa:  
 
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO 

Protegendo, valorizando e potenciando os recursos existentes e criando factores novos 
e inovadores de atractividade e desenvolvimento social e económico, compatíveis com 
a salvaguarda e valorização dos interesses ambientais locais, no cumprimento rigoroso 
dos requisitos legais e outros aplicáveis, prevenindo as várias formas de poluição; 

 
PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS 

Criando e incentivando as condições da sua valorização individual e colectiva, a 
participação cívica e a cooperação inter-institucional, estimulando e despertando os 
valores da responsabilidade social individual, das empresas e de todas as entidades 
que contribuem com a sua actividade para o desenvolvimento socio-económico do 
concelho; 

 
ASSEGURAR A PRESTAÇÃO EFICIENTE E FACILIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO MUNICÍPIO 

Garantindo aos seus utilizadores padrões elevados de qualidade e acessibilidade, num 
assumido esforço de modernização, simplificação, desburocratização e inovação nos 
procedimentos, meios e formas, assegurando a igualdade e facilidade do acesso aos 
serviços; 

 
POTENCIAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE 
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Promovendo o desenvolvimento das competências adequadas ao nível de qualidade e 
melhoria do desempenho, visadas para a prestação do serviço, a dignificação deste e 
também a realização pessoal enquanto indivíduos, cidadãos e agentes prestadores de 
serviços de mérito e interesse público.” 

 
Segue-se data e assinatura.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS 
ALTERAÇÕES A OPERAR NA POLÍTICA DE QUALIDADE E AMBIENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, BEM COMO ORDENAR A SUA 
DIVULGAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. ------------------------------------------------------------- 
 
04.02 – EAMB – ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. – POLÍTICA AMBIENTAL DA 
EAMB: _____________________________________________________________________ 
 
04.02.01 – CRIAÇÃO DE TARIFA FAMILIAR DE ÁGUA – PROPOSTA ------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Vereador Dr. José Paulo Areia de 
Carvalho, na qual, em resumo, se propõe à Câmara Municipal de Esposende que “delibere 
ordenar à empresa municipal “Esposende Ambiente, EM”, que aprove uma Tarifa Familiar da 
Água, dentro dos seguintes parâmetros indicativos: 
- A Tarifa Familiar da Água deve entrar em vigor com a aprovação do novo tarifário da água, 
cuja definição se encontra em preparação; 
- ser apresentada uma proposta concreta a esta Câmara Municipal, para aprovação, no prazo de 
60 dias; 
- serem abrangidos, pelo menos, os agregados familiares com 3 ou mais filhos e outras 
situações familiares que possam ser consideradas equiparadas para este efeito; 
- ser estipulado um mecanismo fácil e eficaz de adesão ao sistema, por parte dos utentes; 
- o sistema a criar, poderá seguir os sistemas de Tarifa Familiar da Água já entretanto 
adoptados em Municípios como Sintra ou Vila Nova de Famalicão, devendo a EAmb 
apresentar esse estudo comparativo.” 
Segue-se assinatura ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
COLOCADO O ASSUNTO A DISCUSSÃO, pelo senhor Presidente foi esclarecido que a 
Esposende Ambiente, na proposta de regulamento e tarifário que está em elaboração já está a 
prever, não propriamente uma solução igual à que consta da proposta mas a adopção de uma 
medida de efeito equivalente. Propôs também que fosse efectuada uma pequena alteração à 
proposta do senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho no sentido de que, onde consta “ordenar” 
passe a constar “propor”. O senhor Vereador Manuel Enes referiu que gostaria de saber do 
porquê de uma Tarifa Familiar de Água, tendo o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho 
esclarecido que só se deve ao facto de o tarifário em vigor ser de cariz progressivo e não 
proporcional, facto que, em seu entender, torna a tarifa penalizadora para famílias mais 
numerosas que, em regra, consomem mais água dado o elevado número de elementos do 
agregado familiar, pretendendo-se por isso repor uma certa justiça no tarifário.-------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA E 
NESSA MEDIDA REMETER A MESMA À ESPOSENDE AMBIENTE COM A DEVIDA 
RECTIFICAÇÃO PROPOSTA PELO SENHOR PRESIDENTE. VOTARAM CONTRA OS 
SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E SENHOR MANUEL ENES. ---------------- 
 
04.02.02 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA RECOLHA E DEPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA E HIGIENE PÚBLICA – PROPOSTA 
DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA INVESTIMENTO ------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião ofício remetido à Câmara Municipal pela “EAmb – Esposende 
Ambiente, EM”, no qual esta empresa municipal vem solicitar a atribuição de um subsídio para 
aquisição de máquina retroescavadora, de valor estimado em 50.000,00 € (cinquenta mil 
euros), com vista a assegurar a prossecução das competências que lhe foram delegadas em 
matéria de Recolha e deposição de resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza e Higiene Pública.----- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, ATRIBUÍR Á ESPOSENDE AMBIENTE UM SUBSÍDIO 
PARA INVESTIMENTO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADORA, 
PELO VALOR DE CINQUENTA MIL EUROS (50.000,00 €). ------------------------------------- 
 
05 – URBANISMO E POLITICA DE SOLOS:____________________________________ 
 
05.01 – OBRAS PÚBLICAS: ___________________________________________________ 
 
05.01.01 – CONSTRUÇÃO DA “VARIANTE DE MARINHAS” – PROPOSTA DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião informação técnica prestada pela Divisão de Infra-estruturas 
Municipais desta Câmara, na qual dá a conhecer a necessidade de se conceder ao adjudicatário 
da obra em referência a prorrogação, por um período de dois meses (2), do prazo para 
conclusão dos respectivos trabalhos.----------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS POR UM 
PERÍODO DE DOIS MESES NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DE 
INFORMAÇÃO DA DIM, COM A QUAL SE CONCORDA. --------------------------------------- 
 
05.01.02 – “EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NA RUA 1º DE AGOSTO, RUA 
DAS CURTAS E RUA SUBMOÍNHO – BELINHO” RECEPÇÃO PROVISÓRIA --------- 
 
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 para 
efeitos de recepção provisória da obra supra referenciada, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da necessidade de, em caso de homologação daquele auto, 
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se proceder ao respectivo inquérito administrativo. ----------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E PROCEDER AO 
RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. --------------------------------------------------- 
 
05.01.03 – “REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO REGISTO PREDIAL DE 
ESPOSENDE” – RECEPÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------- 
 
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 para 
efeitos de recepção provisória da obra supra referenciada, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da necessidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder ao respectivo inquérito administrativo.------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E PROCEDER AO 
RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. --------------------------------------------------- 
 
05.01.04 – “ARRANJO URBANÍSTICO DA FRENTE MARÍTIMA DE APÚLIA – 
ARRANJOS EXTERIORES E APRESTOS” – PROJECTO, CADERNO DE 
ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO PARA ABERTURA DE CONCURSO 
PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 necessidade de aprovação do 
projecto, caderno de Encargos e Programa do Concurso relativo à obra supra referenciada, bem 
como da necessidade de autorização para abertura do respectivo concurso público por forma a 
dar sequência à execução da Requalificação da Frente Marítima de Apúlia.------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 
PROJECTO, CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DO CONCURSO, BEM COMO 
AUTORIZAR A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO TENDENTE À EXECUÇÃO DA EMPREITADA EM REFERÊNCIA. ---------- 
 
06.02 – OBRAS PARTICULARES:______________________________________________ 
 
06.02.01 – MARIA ADELAIDE CARVALHO CORREIA O.N. ANDRADE – PROCº 
1259/98 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO 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 para 
efeitos de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
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respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à redução da respectiva caução para um total de sete mil euros (7.000,00 €) até à 
recepção definitiva.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR A 
REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA OS VALORES CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
TÉCNICA APRESENTADA, NUM TOTAL DE SETE MIL EUROS (7.000,00 €), ATÉ À 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
06.02.02 – NORABI – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – PROCº 178/2002 – 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO 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 para 
efeitos de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à redução da respectiva caução para um total de dois mil euros (2.000,00 €) até à 
recepção definitiva.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR A 
REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA OS VALORES CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
TÉCNICA APRESENTADA, NUM TOTAL DE DOIS MIL EUROS (2.000,00 €), ATÉ À 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.02.03 – AURÉLIO SÁ RODRIGUES – PROCº 345/2002 – RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA E REDUÇÃO 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 para 
efeitos de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à redução da respectiva caução para um total de treze mil duzentos e cinquenta 
euros (13.250,00 €) até à recepção definitiva.------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR A 
REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA OS VALORES CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
TÉCNICA APRESENTADA, NUM TOTAL DE TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA 
EUROS (13.250,00 €), ATÉ À RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------ 
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06.02.04 – JOAQUIM GONÇALVES MALTEZ – PROCº 44/93 – RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA E REDUÇÃO 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 para 
efeitos de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à redução da respectiva caução para um total de oito mil setecentos e vinte e cinco 
euros (8.725,00 €) até à recepção definitiva.-------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR A 
REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA OS VALORES CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 
TÉCNICA APRESENTADA, NUM TOTAL DE OITO MIL SETECENTOS E VINTE E 
CINCO EUROS (8.725,00 €), ATÉ À RECEPÇÃO DEFINITIVA. --------------------------------- 
 
06.02.05 – MARIA ERMELINDA FERREIRA RODRIGUES DE AREIA – PROCº 
780/91 – RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO 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 para 
efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento 
de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto, 
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder ao 
cancelamento da respectiva caução.------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER DEFINITIVAMENTE AS OBRAS E 
LIBERTAR A RESPECTIVA CAUÇÃO. NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O SENHOR VEREADOR DR. AREIA DE 
CARVALHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
07 – PLANEAMENTO: _______________________________________________________ 
 
07.01 – PLANOS E ESTUDOS DIVERSOS: ______________________________________ 
 
07.01.01 - REVISÃO DE PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ESPOSENDE – 
APROVAÇÃO DO DOSSIER DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL ------------------ 
 
Foi presente em reunião informação prestada pelo director do Departamento Técnico 
Municipal desta Câmara, na qual se dá a conhecer que, no âmbito da revisão do Plano Director 
Municipal de Esposende, e após ter sido aprovado pela Comissão Técnica de 
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Acompanhamento o dossier da Reserva Ecológica Nacional, se torna necessária a emissão de 
parecer por parte da Câmara Municipal, bem como se torna necessária a nomeação de um 
vogal como seu representante à reunião do Conselho Nacional de Reserva Ecológica Nacional. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL, APÓS APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DELIBEROU, 
POR UNANIMIDADE, DAR PARECER FAVORÁVEL AO DOSSIER DA REN E 
ORDENAR A SUA REMESSA PARA O CNREN. MAIS DELIBEROU, TAMBÉM POR 
UNANIMIDADE, DESIGNAR O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA COMO VOGAL 
REPRESENTANTE DESTA NAQUELE CONSELHO. ---------------------------------------------- 
 
08 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
08.01 – ESCOLAS: ___________________________________________________________ 
 
08.01.01 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE APÚLIA – FINAL DO 
CAMPEONATO DE LÍNGUA PORTUGUESA ---------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício enviado a esta Câmara pelo Agrupamento de Escolas de Apúlia 
– 345593, no qual é dado a conhecer que, na Final do Campeonato de Língua Portuguesa 
estiveram presentes, entre os finalistas, as Professoras de Língua Portuguesa Anabela Solinho 
Martins e Maria Eiras Enes, e as alunas Inês Ribeiro Costa e Alice Manuela Mota Longras, do 
9º ano, e a aluna Marlene Miranda do Monte, do 8º ano, todas daquele agrupamento de escolas. 
Mais informa que a aluna Alice Manuela Mota Longras ficou classificada em 3º lugar na 
categoria 15 a 18 anos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E, POR PROPOSTA DO SENHOR 
PRESIDENTE, DELIBEROU, POR UNANIMIDADE APROVAR UM VOTO DE LOUVOR 
A TODOS OS REPRESENTANTES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE APÚLIA NA 
FINAL DO CAMPEONATO DE LÍNGUA PORTUGUESA. ---------------------------------------- 
 
09– ASSUNTOS DIVERSOS:___________________________________________________ 
 
09.01– APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES:______________________________ 
 
09.01.01 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FÃO – PROTOCOLO DE 
CEDÊNCIA DO DIREITO DE USO DE INSTALAÇÕES – PROPOSTA -------------------- 
 
Foi presente em reunião minuta de protocolo de cedência do direito de uso de instalações à 
Santa Casa da Misericórdia de Fão, por parte da Câmara Municipal de Esposende, proprietária 
daquelas fracções objecto do mesmo protocolo, e cujo destino visado é a instalação, nas 
mesmas, o denominado espólio “Irmãos Matias”, nos períodos que medeiam a exposição 
pública do mesmo espólio.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
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PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO NOS 
TERMOS E FUNDAMENTOS PROPOSTOS. --------------------------------------------------------- 
 
09.01.02 – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE MARINHAS – 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PROPOSTA --------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Esposende e o Núcleo de Esposende da Cruz Vermelha Portuguesa, cujo objecto 
é a cooperação entre ambas as signatárias no desenvolvimento de um conjunto de acções no 
âmbito da área funcional e finalística daquela instituição.---------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO NOS 
TERMOS E FUNDAMENTOS PROPOSTOS, DESIGNADAMENTE COM A 
ATRIBUIÇÃO DA VERBA NELE INSCRITA. ------------------------------------------------------- 
 
09.01.03 – CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE 
FARO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PROPOSTA ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara, relacionada com o assunto 
em título, a qual é do seguinte teor:  
 
“De acordo com o disposto no artº 13º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, designadamente a 

nºs 1e) a h), os municípios dispõem de atribuições nos domínios do património cultura e 

ciência, tempos livres e desporto, saúde e acção social, entre outros, atribuições estas que têm 

por objectivo a participação activo, por si ou por interposta pessoa, realizar e cooperar na 

realização de investimentos em áreas que sendo consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento harmonioso da população residente na circunscrição municipal, carecem de 

uma atenção particular. 

É reconhecido que a concretização destas atribuições e o exercício das competências que lhe 

estão associadas não pode recair apenas nos órgãos municipais, exigindo antes uma 

conjugação de esforços de entidades públicas, ou mesmo de entidades privadas com especial 

vocação para estas áreas, assumindo a participação em projectos de investimentos, mediante 

contrato programa, uma das formas de colaboração de maior relevância prática. 

A Câmara Municipal tem vindo ao longo dos últimos anos a contemplar uma atenção 

particular nestas áreas de atribuições, tendo no presente ano, como resulta dos seus 
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documentos previsionais, previsto um esforço no sentido de propiciar à população de todo o 

município um ainda melhor serviço nessas mesmas áreas em concreto. 

Pretende o Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro levar a efeito a 

construção de um edifício destinado à sua sede social e no qual esta terá a possibilidade de 

levar a efeito a prossecução do seu fim. 

 

Dado o inegável interesse público de tais instalações e a relevância do equipamento em causa 

no contexto da rede de equipamentos que serve o município, justifica-se o apoio da Câmara 

Municipal de Esposende à construção das referidas infra estruturas. 

Assim, considerando, quer as atribuições do município já supra elencadas, bem como as 

competências da Câmara Municipal previstas nas alíneas a) e b) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 

169/99 já referida, designadamente relativas ao apoio a actividades de interesse municipal a 

entidades e organismos legalmente existentes com vista à prossecução de obras de interesse 

municipal e à comparticipação pelos meios adequados no apoio a actividades também de 

interesse municipal de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, PROPONHO 

a aprovação dos documentos em anexo, designadamente um contrato programa de 

desenvolvimento e cooperação cultural e social e minuta de escritura de constituição de 

direito de superfície, ambos a celebrar com aquele Centro Social.”. Segue-se data e assinatura. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO 
PROTOCOLO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS PROPOSTOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE 
SUPERFÍCIE CONFORME MINUTA ANEXA COM A QUAL SE CONCORDA. NÃO 
PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

09.01.04 – ESCOLA DE MÚSICA DE ESPOSENDE/ZENDENSINO – FESTIVAL FOZ 
DO CÁVADO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora da área funcional da Cultura e Turismo 
que é do seguinte teor: “O Festival Foz do Cavado é uma manifestação que ganha, cada vez 
mais, um lugar no panorama cultural regional. Este evento visa a divulgação e promoção das 
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artes, se bem que nestes primeiros anos somente a arte musical tenha sido contemplada no 
projecto.  
Trata-se de um projecto que contempla várias vertentes da promoção cultural – concertos com 
nomes sonantes da música portuguesa e internacional, concertos de jovens em lançamento, 
concertos pedagógicos, concertos de escolas. 
Trata-se, no fundo, de um projecto que visa uma promoção e uma divulgação da Cultura no 
seu sentido profundo, dando também oportunidade aos mais jovens (do concelho e promessas 
nacionais) de darem a conhecer o seu trabalho. Assim, vimos propor que seja atribuído em 
subsídio no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) à Zendensino – Escola de Música de 
Esposende para a promoção e produção do Festival Foz do Cavado, edição 2006.”. Segue-se 
data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, ATRIBUIR À ZENDENSINO UM 
SUBSÍDIO, PELO VALOR DE VINTE E CINCO MIL EUROS (25.000,00 €), NOS 
TERMOS E PARA OS FINS CONSIGNADOS NA PROPOSTA. ---------------------------------- 
NÃO PARTICIPARAM NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O 
SENHOR PRESIDENTE E OS SENHORES VEREADORES DR. JORGE CARDOSO E 
DRA. EMÍLIA ZÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---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 PRESIDENTE FOI 
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS:_______________________________________ 
 
1 – SUBSÍDO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – 
PROPOSTA._________________________________________________________________ 
 
2 – EDUARDO MANUEL VENDA SOARES PEREIRA – PROCESSO DISCIPLINAR – 
RELATÓRIO FINAL. _________________________________________________________ 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU , POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
INCLUSÃO DOS PRESENTES ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA 
PRESENTE REUNIÃO. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De seguida foram colocados à discussão e votação os assuntos incluídos na Ordem de 
Trabalhos em Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
1 – SUBSÍDO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE 
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PROPOSTA._________________________________________________________________ 
 
Foi presente em reunião, proposta apresentada pelo senhor Vereador da área funcional do 
Desporto, a qual é do seguinte teor: “A Câmara Municipal, em sua reunião de 8 de Setembro 
de 2005, deliberou, por unanimidade dos presentes, atribuir um subsídio à Associação 
Desportiva de Esposende, no valor de trinta e sete mil euros (37.000,00 €), o qual, de acordo 
com o teor da deliberação tomada, seria descontado em futuro subsídio a atribuir. Na passada 
reunião da Câmara Municipal de Esposende, datada de 11 de Maio de 2006, foi deliberado 
contemplar com subsídios um conjunto de associações, entre as quais se encontrava a 
Associação Desportiva de Esposende. Considerando o teor da deliberação tomada em 8 de 
Setembro de 2005, teria aquele valor de ser subtraído ao montante atribuído à ADE, contudo, 
atendendo aos fins últimos visados com o subsídio agora atribuído, bem como tendo presente o 
trabalho que necessita de ser desenvolvido na vertente da formação, matéria da mais extrema 
importância para um sadio desenvolvimento da população jovem do concelho, PROPONHO 
que a Câmara Municipal delibere no sentido de que aquele subsídio atribuído em Setembro de 
2005 seja considerado como um subsídio extraordinário e, desta forma, seja integralmente 
pago o valor atribuído conforme proposta e deliberação de 11 de Maio de 2006.”. Segue-se 
data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, REVOGAR A 
DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO DE OITO DE SETEMBRO, MAS TÃO 
SOMENTE NA PARTE A QUE SE REFERE A QUE O SUBSÍDIO É POR CONTA DE 
SUBSÍDIOS QUE VENHAM A SER ATRIBUÍDOS NO FUTURO, PASSANDO POIS 
AQUELE SUBSÍDIO A SER CONSIDERADO COMO EXTRAORDINÁRIO. ----------------- 
 
2 – EDUARDO MANUEL VENDA SOARES PEREIRA – PROCESSO DISCIPLINAR – 
RELATÓRIO FINAL: ________________________________________________________ 
 
Foi presente em reunião o Relatório Final do Instrutor do Processo Disciplinar mandado 
instaurar ao funcionário supra identificado, bem como os respectivos autos, com proposta de 
aplicação de sanção disciplinar a apreciar e decidir pela Câmara Municipal.------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, COM 
CINCO VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DO 
INSTRUTOR DO PROCESSO E, NESSA MEDIDA, APLICAR AO FUNCIONÁRIO EM 
REFERÊNCIA UMA PENA DE REPREENSÃO ESCRITA. MAIS DELIBEROU DAR 
CONHECIMENTO AO MESMO DO TEOR DA PRESENTE DELIBERAÇÃO. ---------------- 
 
 
---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. ----------------------------------------------- 
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---Sendo doze horas e quarenta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 
presente reunião, da qual esta é a acta final.-------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi a acta da presente reunião.--------------------------------------------------------------------------- 


