
ACTA Nº 9/2000 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2000: 

Aos vinte sete dias do mês de Abril 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: Dr. Tito Alfredo Evangelista e 

Sá, Dr. Manuel Albino Penteado Neiva, Engª Maria Fernanda Lopes Vicente e Cunha, Franklin 

Veloso Fernandes Torres, Dr. Jorge Alves Cardoso e Guilherme Barros Pimentel. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e trinta e cinco 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 Vereador Dr. Tito Evangelista questionou o senhor Presidente sobre se já foi 

efectuado o levantamento topográfico do terreno sito na Avª da Igreja, freguesia de Marinhas, 

desta cidade, conforme requereu na penúltima reunião. 

O senhor Presidente respondeu que no início da próxima semana serão facultados os 

elementos solicitados. 

O senhor Vereador Franklin Torres referiu-se a um artigo publicado no passado dia vinte e 

cinco do corrente, em órgão de comunicação social de âmbito nacional e subscrito por dois 

cidadãos residentes neste município. Sugeriu que este órgão executivo procure aprofundar a 

questão, nomeadamente se se referem ao município de Esposende, referiu o seu desagrado 

pelos factos relatados e esclareceu que nunca se manifestou nos termos referidos no artigo em 

questão. 

- 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 – sete 

milhões duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e um escudos e dez centavos 

(7.272.491$10); Depositado no Banco Português de Investimento – trinta e cinco milhões 

duzentos e quatro mil vinte e dois escudos e setenta centavos (35.204.022$70); Em cofre, na 

Tesouraria – quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco escudos 

(577.545$00); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à 

ordem – cinquenta e oito milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e 

seis escudos (58.854.366$00); Em cofre, na Tesouraria – cento e quarenta mil quatrocentos e 

onze escudos (140.411$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 08/2000, REALIZADA EM 13 DE 

ABRIL DE 2000 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

do corrente 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 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO: 

04.01.01 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - CAMPANHA DE 

REDUÇÃO DE TARIFAS – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, aprovada em sua reunião de vinte e três de Março último, do seguinte 



teor: "Encontrando-se a empresa ‘Águas do Cávado’ pronta a iniciar o fornecimento de água ao 

concelho; Encontrando-se as redes de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais às freguesias de Palmeira de Faro, Curvos, Vila Chã, Marinhas, Mar e Forjães em 

fase de conclusão; E tendo-se constatado existirem zonas dotadas de infra-estruturas para 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais em que, e pese embora as várias 

campanhas de sensibilização até à data realizadas, não se verificou uma taxa de adesão 

satisfatória, pensa-se que tal facto poderá atribuir-se a factores de ordem económica. É, assim, 

altura de se delinearem estratégias de actuação, de forma a fomentar a adesão ao sistema do 

maior número possível de consumidores, no mais curto espaço de tempo. Neste sentido, foram 

efectuados vários estudos e analisadas várias hipóteses tendo em vista a prossecução deste 

objectivo, tendo-se chegado à conclusão de que seria mais vantajoso para os SMAS proceder 

à redução do custo das ligações, incentivando a população a aderir em massa. Esta 

metodologia, pensa-se, permitirá uma vantagem quer a nível ambiental quer a nível económico, 

na medida em que, não fazer qualquer redução poderá traduzir-se no fracasso em termos da 

concretização dos objectivos de adesão ao sistema. Neste âmbito importa referir que o sistema 

terá que estar em pleno funcionamento, quer haja uma boa adesão ou não, o que em termos 

de diluição dos custos fixos de manutenção se torna significativamente diferente. Assim, 

proponho: 1. Uma redução de cinquenta por cento no valor da ligação às redes de 

abastecimento de água e drenagem de águas residuais; 2. Possibilidade de pagamento deste 

valor em doze prestações, a debitar mensalmente no recibo da água; 3. Que esta campanha 

decorra entre os meses de Maio e Agosto de 2000." Segue-se data e assinatura do Presidente 

do Conselho de Administração: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA DE REDUÇÃO EXCEPCIONAL DAS TARIFAS, BEM COMO DO PAGAMENTO 

EM PRESTAÇÕES E PERÍODO DE DECURSO SUGERIDO. 

MAIS DELIBEROU SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES, QUE PROFERIU A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO: "Abstenho-me por entender que este tratamento de excepção traduz uma 

injustiça relativa concernentemente aos já utentes deste serviço." 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - PATRIMÓNIO: 

05.01.01 – DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, SITA 

NA AVª ENGº ARANTES E OLIVEIRA, ESPOSENDE – PROPOSTA: 



Foi presente um requerimento da empresa José Patrão & Filhos, Lda, desta cidade, na 

qualidade de mandatária de João Migueis Ferreira da Silva, solicitar o desencadeamento de 

processo de desafectação de terreno do domínio público municipal para o domínio privado, sito 

próximo da Avª Engº Arantes e Oliveira, a fim de permitir a sua posterior aquisição com vista à 

concretização de projecto de construção. Está junta a seguinte informação da Divisão de 

Gestão Urbanística: "1 – Vem a firma Construções José Patrão & Filhos, Lda, na qualidade de 

mandatário do senhor João Migueis Ferreira da Silva, solicitar a desafectação do domínio 

público, de uma parcela de terreno contígua ao terreno do proprietário, com a área de cento e 

quarenta e três metros quadrados; 2 – Existe na D.G.U. um pedido de licenciamento para o 

terreno referido em um, cujo processo tem o número trezentos e vinte e um barra noventa e 

nove; 3 – A fim de ser cumprida a implantação prevista no estudo elaborado pela Câmara 

Municipal de Esposende, para o local, a qual se enquadra no pedido de licenciamento 

apresentado, torna-se necessária a desafectação da referida parcela; 4 – Nestes termos e de 

acordo como previsto no D.L. 169/99, submete-se à Assembleia Municipal, que seja aprovada 

a pretensão. Nota: Este pedido já foi objecto de deliberação de Câmara de oito de Maio de mil 

novecentos e noventa e sete, mas a área a desafectar era de cento e oitenta e um metros 

quadrados." Segue-se data e assinatura dos técnicos. Pelo senhor Presidente foi proposto que 

seja submetida á aprovação da Assembleia Municipal, a desafectação referida: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SOB PROPOSTA DO 

SENHOR PRESIDENTE, SOLICITAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A DESAFECTAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DESTA AUTARQUIA DE UMA PARCELA 

DE TERRENO COM A ÁREA DE CENTO E QUARENTA E TRÊS METROS QUADRADOS, 

COM VISTA À SUA ALIENAÇÃO E SITO NA AVENIDA ENGº ARANTES E OLIVEIRA. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA, QUE APRESENTOU A 

SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto contra. O pedido de licenciamento agora 

apresentado nada tem a ver com o pedido de informação prévia formulada para o local em mil 

novecentos e noventa e seis, que aliás nunca foi aprovado pela Câmara Municipal. Na 

verdade, o projecto ora apresentado propõe uma construção maciça na frente da Avª Marginal, 

‘empurra’ o edifício para poente, muda os alinhamentos, acrescenta uma cave elevada em todo 

o edifício, e cria uma empena cega de r/c mais dois junto às moradias vizinhas a sul. Deve a 

Câmara juntar na proposta a fazer à Assembleia Municipal uma planta da implantação do 

edifício proposto e da informação prévia, da relação com as construções vizinhas e das 

perspectivas dos alçados, nomeadamente do norte e sul, e daqueles que resultaria do pedido 

de informação prévia." Segue-se assinatura. 

TAMBÉM VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES, QUE 

APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "1. Voto contra. 2. A um requerimento 

duma sociedade por quotas que tem como objecto social o exercício da actividade de 

construção civil, segue-se, por uma questão meramente estratégica, uma proposta do próprio 



presidente da edilidade, substituindo aquele. 3. Parece óbvio que a Câmara Municipal 

contemporiza com situações de alguma obscuridade do ponto de vista tributário – à 

semelhança de algumas outras já conhecidas – deixando à margem a exigência, por parte da 

Administração Fiscal, do respectivo tributo, ‘in casu’ imposto de sisa, e isto porque tudo indica 

ter-se já dado a tradição para o requerente. 4. Concluo, e sem grandes hesitações, que existe 

– o que não é só de agora, certo clientelismo, eliminando-se dificuldades para uns – como é a 

hipótese – e criando-se para outros. 5. A proposta, no fundo, mais não visa que dar satisfação 

às pretensões da firma construtora, não se justificando do ponto de vista do interesse público." 

Segue-se assinatura. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 

06.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

06.01.01 – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA TORRE, EM ANTAS, 

RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, realizada pela empresa 

Porfírio Barreto da Costa. O mesmo auto informa que as obras foram iniciadas em 1994.03.16 

e concluídas em 1994.12.29. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com 

os respectivos projecto e caderno de encargos e em condições normais de segurança, pelo 

que podem ser recepcionadas definitivamente e restituídos os depósitos e quantias retidas e 

extinta a respectiva caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA, RESTITUIR OS 

DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E CONSIDERAR EXTINTA A RESPECTIVA CAUÇÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

06.01.02 – ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOS POÇOS, EM ANTAS – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, realizada pela empresa 

Porfírio Barreto da Costa. O mesmo auto informa que as obras foram iniciadas em 1994.03.16 

e concluídas em 1994.06.02. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com 

os respectivos projecto e caderno de encargos e em condições normais de segurança, pelo 

que podem ser recepcionadas definitivamente e restituídos os depósitos e quantias retidas e 

extinta a respectiva caução: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA, RESTITUIR OS 

DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E CONSIDERAR EXTINTA A RESPECTIVA CAUÇÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

06.01.03 – INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE 

MARINHAS – RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, realizada pela empresa 

Monte & Monte, S.A. O mesmo auto informa que as obras foram iniciadas em 1995.02.20 e 

concluídas em 1995.05.30. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com 

os respectivos projecto e caderno de encargos e em condições normais de segurança, pelo 

que podem ser recepcionadas e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a 

respectiva caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA, RESTITUIR OS 

DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E CONSIDERAR EXTINTA A RESPECTIVA CAUÇÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

06.01.04 – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE APÚLIA – CONSTRUÇÃO CIVIL – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, realizada pela empresa 

António Alves Ribeiro & Filhos, Lda. O mesmo auto informa que as obras foram iniciadas em 

1996.03.04 e concluídas em 1998.03.12. Mais informa que se encontram concluídas em 

conformidade com os respectivos projecto e caderno de encargos e em condições normais de 

segurança, pelo que podem ser recepcionadas e restituídos os depósitos e quantias retidas e 

extinta a respectiva caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, PROCEDER À RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E 

CONSIDERAR EXTINTA A RESPECTIVA CAUÇÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

06.01.05 – INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOCIAL DE APÚLIA – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA: 



Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, realizada pela empresa 

Monte & Monte, S.A. O mesmo auto informa que as obras foram iniciadas em 1995.02.20 e 

concluídas em 1995.05.30. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com 

os respectivos projecto e caderno de encargos e em condições normais de segurança, pelo 

que podem ser recepcionadas e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a 

respectiva caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA, RESTITUIR OS 

DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E CONSIDERAR EXTINTA A RESPECTIVA CAUÇÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

07 - EDUCAÇÃO: 

07.01 - ESCOLAS: 

07.01.01 – BOLSAS DE ESTUDO – LISTAGEM PROVISÓRIA DE CANDIDATOS 

ADMITIDOS – CONVERSÃO EM DEFINITIVA: 

Foi presente uma informação do Departamento de Administração Geral, indicando que tendo 

sido submetida à apreciação pública a listagem provisória dos candidatos admitidos e 

excluídos para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, não se verificou a 

apresentação de qualquer sugestão ou reclamação dentro do prazo previsto no programa de 

concurso respectivo, pelo que pode a mesma ser convertida em definitiva: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SOB PROPOSTA DO 

SENHOR PRESIDENTE, PROCEDER À CONVERSÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA EM 

DEFINITIVA E ATRIBUIR BOLSAS DE ESTUDO NO CORRENTE ANO LECTIVO AOS 

SEGUINTES ALUNOS: MARIA LUCÍLIA PINHEIRO AZEVEDO MATOS, DE FÃO; VICENTE 

PAULO FERNANDES BRÁS, DE VILA CHÃ; PEDRO FILIPE MORGADO GOMES, DE 

PALMEIRA DE FARO; CARLA MARISA MORGADO GOMES, DE PALMEIRA DE FARO; 

VIVIANA DA SILVA ENES, DE MARINHAS; MARIA DO CÉU MATOS CEPA, DE MARINHAS; 

MARIA DE LURDES SANTOS CARVALHO, DE GEMESES; IVONE MARIA DE SOUSA 

ALVES DA QUINTA, DE ESPOSENDE; MARIA DE FÁTIMA DOMINGUES CORREIA 

MARTINS, DE MAR; LILIANA CATARINA DE CAMPOS LARANJEIRA, DE FORJÃES; 

ELISÂNGELA VANESSA DA GRAÇA FARIA, DE MARINHAS; ALMERINDA CARVALHO DO 

MONTE, DE FÃO; ANA CRISTINA FERREIRA GONÇALVES, DE ESPOSENDE; BERTA 

FILIPA GONÇALVES VIANA, DE FÃO; ISABEL CRISTINA CAVALHEIRO NEVES, DE 

MARINHAS. 



VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E FRANKLIN TORRES. 

08 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

08.01 - SERVIÇO SOCIAL: 

08.01.01 – HABITAÇÃO SOCIAL DE MARINHAS, CURVOS, BELINHO E GANDRA- 

LISTAGEM PROVISÓRIA DE CANDIDATOS ADMITIDOS – CONVERSÃO EM DEFINITIVA: 

Foi presente uma informação do Departamento de Administração Geral, indicando que tendo 

sido submetida à apreciação pública a listagem provisória dos candidatos admitidos e 

excluídos ao concurso de venda de lotes de terreno para auto-construção nas freguesias 

referidas em epígrafe, não se verificou a apresentação de qualquer sugestão ou reclamação, 

dentro do prazo previsto no programa de concurso respectivo, pelo que pode a mesma ser 

convertida em definitiva: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, SOB PROPOSTA DO 

SENHOR PRESIDENTE, PROCEDER À CONVERSÃO DA LISTAGEM PROVISÓRIA EM 

DEFINITIVA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS À AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA 

AUTO-CONSTRUÇÃO NOS EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DE MARINHAS, 

CURVOS, BELINHO E GANDRA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E FRANKLIN TORRES. 

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 2000/04/13 até 2000/04/26. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI POSTO À 

CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 – INSTITUTO PARA A CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA – 

PROPOSTAS DE PROTOCOLOS: 

02 – CENTRO DE ÁREA EDUCATIVA DE BRAGA – PEDIDO DE PARECER SOBRE 

CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A INCLUSÃO NA 

REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 



01 – INSTITUTO PARA A CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA 

(ICERR)– PROPOSTAS DE PROTOCOLOS: 

Foi presente um ofício do ICERR remetendo duas propostas de protocolos a celebrar com esta 

autarquia, e cujo objectivo principal consiste, um na dispensa de parecer daquele instituto para 

o licenciamento de publicidade e outro na regulação das relações que as duas instituições 

estabelecem entre si, de modo a levar a cabo as respectivas competências no domínio da 

protecção das auto-estradas, itinerários complementares, itinerários complementares e 

estradas nacionais e regionais. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da 

acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA APROVAR AS 

PROPOSTAS DE PROTOCOLOS A CELEBRAR COM O INSTITUTO PARA A 

CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA. 

MAIS DELIBEROU DAR PODERES AO SENHOR PRESIDENTE PARA, EM SUA 

REPRESENTAÇÃO, ASSINAR E OUTORGAR OS MESMOS PROTOCOLOS. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

02 – CENTRO DE ÁREA EDUCATIVA DE BRAGA – PEDIDO DE PARECER SOBRE 

CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS: 

Foi presente uma telecópia remetida pelo Centro de Área Educativa de Braga, do seguinte teor: 

"Solicitamos a V. Ex.cia se digne enviar a este CAE o parecer relativo à constituição do 

agrupamento vertical, ínsito na proposta três, votada por maioria dos presentes, na reunião 

realizada no dia vinte e um de Março do corrente ano, no auditório do Posto de Turismo em 

Esposende." Segue-se assinatura do Coordenador. Está junta a seguinte proposta do senhor 

Vereador Dr. Albino Neiva: "Após reunião com todas as escolas do concelho de Esposende 

que se não encontram agrupadas, ficou decidido, entre elas, que seria proposta a criação de 

um agrupamento com todas elas, tendo como sede a Escola Básica António Correia de 

Oliveira. Pese embora considerar ser um agrupamento demasiadamente grande o que, 

naturalmente, poderá trazer alguns problemas, julgamos ser, neste momento, a única forma de 

criar este agrupamento. Na referida reunião foi mencionada a grande necessidade em criar no 

concelho uma nova escola básica 1, 2 e 3 e assim este agrupamento sofreria um novo perfil. 

Assim, propomos à Ex.ma Câmara dê parecer positivo quanto à criação do agrupamento 

proposto." Segue-se assinatura: 

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

E DAR O SEU PARECER FAVORÁVEL À CRIAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL.  

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 



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

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi e subscrevi a acta da presente 

reunião. 


