
ACTA Nº 3/2002 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 18 DE 

FEVEREIRO DE 2002: 

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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 do senhor Dr. 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, D. Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo, e José Albino Lima de Faria. 

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

Departamento de Administração Geral 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. 

- 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, não se verificando qualquer 

intervenção. 

- 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 - cento e sessenta e 

quatro mil seiscentos e vinte euros e noventa cêntimos (164.620,90 €); Plano Operacional do 

Ambiente – cinquenta e oito euros e dezoito cêntimos (58,18 €); Fundos Permanentes - 

setecentos e cinquenta euros (750,00 €); Depositado no Banco Espírito Santo - trezentos e 

sessenta e oito mil seiscentos e dois euros e sessenta e dois cêntimos (368.602,62 €); 

Depositado no Banco Português de Investimento – quatrocentos e trinta e nove euros e setenta 

e um cêntimos (439,71 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito - cento e treze mil 

trezentos e trinta e sete euros e quarenta e dois cêntimos (113.337,42 €); Em cofre, na 

Tesouraria – mil seiscentos e quarenta e três euros e vinte e dois cêntimos (1.643,22 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem –

duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e nove euros e setenta e oito cêntimos 



(286.539,78 €); Em cofre, na Tesouraria - quatrocentos e cinquenta e seis euros e oito 

cêntimos (456,08 €). 

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 02/2002, REALIZADA EM 07 DE 

FEVEREIRO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia sete 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 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO: 

04.01.01 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DE TARIFÁRIO: 

Foi presente um ofício da Divisão Administrativa e Financeira dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, apresentando, de harmonia com deliberação do Conselho de 

Administração tomada em reunião de vinte e oito de Janeiro último, a seguinte proposta de 

alteração do tarifário: "A adesão do município de Esposende ao Sistema Multimunicipal de 

Águas do Cávado levou ao encerramento das captações de água neste concelho, dada a 

obrigatoriedade contratual. A integração de Esposende no Sistema Multimunicipal permitiu 

resolver problemas até então existentes relacionados com a quantidade e qualidade da água, 

libertando-nos de preocupações provocadas pela inconstância dos parâmetros de qualidade da 

água do Rio Cávado, especialmente junto à sua foz. A produção de água através das 

captações dos Serviços Municipalizados tinha custos inferiores aos custos de fornecimento 



praticado pela Águas do Cávado, S.A. Apesar disto e estando o município, há cerca de dois 

anos, a receber água do sistema multimunicipal sem que o respectivo diferencial de custos se 

tenha feito reflectir na factura mensalmente enviada aos munícipes, há necessidade de 

proceder a ligeiros acertos de forma a garantir o equilíbrio financeiro dos Serviços 

Municipalizados. Convém também referir que de entre todos os municípios que integram a 

Águas do Cávado, é o município de Esposende que apresenta o tarifário mais baixo, sendo 

certo que a política de gestão da água conduzirá num futuro próximo à prática de preços 

idênticos, se não em todo o país, pelo menos dentro de cada um dos sistemas, pelo que 

proponho a alteração do tarifário, no ponto 1 - Tarifa de água, constante do anexo I, dos 

Serviços Municipalizados." Segue-se data e assinatura. O referido anexo é do seguinte teor: "1 

- Tarifa de água - domésticos, industriais, comerciais, instituições de utilidade pública e 

associações sem fins lucrativos: primeiro escalão - de zero a cinco metros cúbicos - trinta 

cêntimos de euro; segundo escalão - de seis a quinze metros cúbicos - quarenta e cinco 

cêntimos de euro; terceiro escalão - de dezasseis a vinte metros cúbicos - um euro; quarto 

escalão - mais de vinte metros cúbicos - um euro e quarenta cêntimos; autarquia - escalão 

único - quarenta e nove cêntimos de euro; Estado, provisórios e outros - escalão único - um 

euro e cinquenta cêntimos.": 

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

E PROCEDER À ALTERAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUA E SANEAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO EVANGELISTA VOTARAM 

CONTRA, TENDO ESTE ÚLTIMO APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: 

"Voto contra. A proposta de aumento do tarifário vem agravar o preço da água, mais uma vez, 

em apenas um ano. Há um ano alteraram os escalões, nomeadamente o primeiro e segundo, 

colocando dificuldades à famílias residentes no concelho e favorecendo os que só cá vêm 

passar fins de semana. Agora aumentam o valor do metro cúbico da água agravando ainda 

mais o preço da água para os residentes e favorecendo os que cá têm casas de férias. Por 

último, no valor do recibo da água não entra só o preço desta, outros elementos como tarifa de 

disponibilidade da água e saneamento, oneram o preço do serviço prestado ao consumidor. 

Por tudo isso sou claramente contra." Segue-se assinatura. 

04.01.02 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - PROPOSTA: 

Foi presente a proposta referida em epígrafe, de harmonia com deliberação do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento tomada em sua reunião 

de vinte e oito de Janeiro último, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia 

junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante: 



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

PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, TENDO ESTE ÚLTIMO APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE 

VOTO: "O Plano e Orçamento dos SMAS continua a política errada do passado recente. Por 

isso não é de estranhar que apesar dos consumidores pagarem cada vez mais, o investimento 

em obra é de cada vez menos dinheiro. Não é de admirar assim, que ao contrário do afirmado 

na introdução ao plano, não exista setenta e cinco por cento da população servida pela rede de 

saneamento. Que a freguesia de Marinhas, na sua larga maioria, apesar de ser a maior 

freguesia do concelho e fazer parte, na sua totalidade, da cidade de Esposende, não tenha 

instalada rede de saneamento - Tudo isso e apesar da cidade de Esposende receber prémios 

pela sua alegada qualidade ambiental. Resta para finalizar requerer mais uma vez ao senhor 

Presidente, o inventário dos SMAS que já pedi há cerca de três anos." Segue-se assinatura. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - CONTABILIDADE: 

05.01.01 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL E ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA - PROPOSTA: 

Foram presentes as propostas de Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades 

Municipal e Orçamento da Receita e da Despesa da Câmara Municipal, para o ano corrente, e 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante: 

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

PROPOSTAS E SUBMETER AS MESMAS À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

BEM COMO AS AUTORIZAÇÕES ESPECIFICAMENTE SOLICITADAS NO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NA PARTE RESPEITANTE AO FINANCIAMENTO E 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, TENDO ESTE ÚLTIMO APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE 

VOTO: "O Plano e Orçamento seguem a política que mereceu o apoio da maioria da população 

do concelho em eleições recentes, afirma na introdução o senhor Presidente. Se tal é verdade, 

também é verdade que quem apoia essa política são cada vez menos, e quem a recusa são 

cada vez mais, e os vereadores eleitos pelo PS representam aqueles que não concordam com 

essa política. O investimento real neste ano vai ser praticamente nulo, uma vez que grande 

parte das verbas previstas para investimento destinam-se a pagar obras já feitas. As despesas 



correntes atingem um nível histórico por serem tão elevadas, sendo que no final da execução 

orçamental correm o risco de serem maiores do que o investimento contabilístico, pois quanto 

ao investimento real são-no claramente. Apesar de tão fraco investimento, fruto da política 

despesista, a Câmara ainda vai necessitar de contrair mais empréstimos para se financiar. Por 

tudo isso voto contra." Segue-se assinatura. 

05.02 - PATRIMÓNIO: 

05.02.01 - RECTIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS 

PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA EM MARINHAS - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação do Director do Departamento de Administração Geral: "Pela 

presente, relacionado com o assunto em título, cumpre-me informar V. Ex.cia do seguinte: Em 

vinte e três de Abril de 1993, foi celebrada entre esta Câmara Municipal e o representante da 

Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), uma escritura de doação de dois prédios 

urbanos para construção de uma pré-primária em Marinhas; Na referida escritura e da 

deliberação da Câmara Municipal tomada em, sua reunião de dois de Julho de mil novecentos 

e noventa e dois, resulta claro que o destino a dar àqueles prédios era unicamente o de 

construção daquelas instalações; A DREN concluiu pela não viabilidade da construção daquela 

escola nas parcelas de terreno em causa, certeza estar presente e futura que está clara na 

comunicação que nos foi efectuada pela Ex.mo Senhor Director Geral da Direcção Geral do 

Património, conforme documento que se anexa; Contudo, pese embora a informação prestada 

pela jurista da Direcção Geral do Património, sobre a qual recaiu o despacho de concordância 

de Sua Excelência o senhor Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, ser no sentido 

de que naquela escritura existe uma condição resolutiva, a qual verificada, faria reverter os 

prédios novamente para o património do município, de facto, não podemos concordar com ela, 

uma vez que, sem prejuizo de ali constar claro qual o fim, não está formalizada qualquer 

condição resolutiva; Assim, parecendo ser de facto esta a vontade das partes, sem dúvida a é 

no que concerne aos outorgantes que representam o donatário, resta pois celebrar escritura de 

rectificação àquela então celebrada, no sentido de aclarar a vontade das partes e ali fazer 

constar condição resolutiva por forma a possibilitar a reversão dos prédios ao património 

municipal; Desta forma, pelos fundamentos supra referidos, sou a solicitar a V. Ex.cia se digne 

enviar o presente assunto à Câmara Municipal, no sentido deste órgão deliberar quanto à clara 

intenção de incluir na aludida escritura a referida cláusula resolutiva." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, SOB PROPOSTA DO SENHOR 

PRESIDENTE, PROCEDER À RECTIFICAÇÃO DA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE DOIS 

PRÉDIOS URBANOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA EM MARINHAS, 

NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM A QUAL SE CONCORDA. 



05.02.02 - CAFÉ/BAR DE APOIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO - PROPOSTA DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Em trinta de Março de mil novecentos 

e noventa e cinco, a Câmara Municipal deliberou adjudicar ao senhor João Alberto Mota 

Machado Terras a concessão para exploração do Café/bar de apoio ao edifício dos Paços do 

Município. Nos arquivos desta Câmara não se encontra qualquer comunicação ao adjudicatário 

da referida deliberação pelo que haverá de considerar que a data do respectivo contrato, 

embora não reduzido a escrito, se conta a partir daquela deliberação. Não tendo sido reduzido 

a escrito o referido contrato considera-se aquele ser um contrato por documentos pelo que são 

válidas para o mesmo as condições e cláusulas insertas no respectivo caderno de encargos 

aprovado em reunião de Câmara de dois de Fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco e 

conforme aviso afixado e datado de oito do mesma mês. Assim, as obrigações para o 

adjudicatário, e conforme o disposto no ponto treze do referido caderno de encargos, eram as 

seguintes: a) Manter um serviço de bom nível; b) Manter o café/bar e zonas adjacentes em 

estado de limpeza absoluta; c) Cumprir um horário de funcionamento igual ao período de 

funcionamento dos serviços da Câmara Municipal; d) Manter em bom estado e nas melhores 

condições de higiene as instalações, o equipamento e maquinaria objecto do contrato; e) 

Pagar, no caso de dano, avaria, inutilização ou desaparecimento, o valor das reparações ou 

substituições necessárias no equipamento; f) Afixar, em local visível, a tabela de preços a 

praticar; g) Não efectuar quaisquer obras ou benfeitorias sem consentimento expresso da 

Câmara Municipal. Ora, pese embora não estar expressamente previsto no artigo 178º do 

Código do Procedimento Administrativo, trata-se de facto de um contrato administrativo, desde 

logo por ser um contrato em que um dos contraentes, a Câmara Municipal, estar embuída dos 

seus poderes de autoridade ou jus imperium. Assim sendo, um dos poderes da Administração 

é o de aplicar as sanções previstas para a inexecução do contrato, conforme decorre do 

disposto na alínea e) do artigo 180º daquele código. O documento que regula o contrato, no 

seu ponto catorze, o qual contém um erro material ao conter em epígrafe, e até no texto, a 

menção de 'Condições de Cessação da Concessão', quando de facto, indubitavelmente, se 

reporta a condições de resolução do contrato, dispõe que se poderá resolver o contrato, 

bastando para tal a notificação da decisão da Câmara Municipal, através de carta registada 

com aviso de recepção, com uma antecedência mínima de trinta dias, desde que, entre outras 

situações tipificadas, o concessionário efectuar uma exploração degradante não adequada ao 

nível do local onde se situa. É um facto que 'exploração degradante' é um conceito 

indeterminado que cabe à administração definir o seu conteúdo e alcance, contudo, tal não se 

afigura difícil na medida em que o café/bar se destina a prestar serviço a todos os funcionários, 

eficaz e eficientemente, com a rapidez necessária a possibilitar um mínimo de desperdício de 

tempo possível uma vez que é prestado durante o período normal de trabalho e de 

funcionamento dos serviços camarários, bem como deverá ser prestado com o máximo de 

higiene e limpeza. Ora, apesar de alertado por diversas vezes, e também por diversas vezes, o 



concessionário se ter comprometido a suprir as lacunas, é um facto que continuam a verificar-

se as seguintes situações: a) O concessionário criou e mantém situações de litígio com 

diversos funcionários, provenientes de alertas que lhe foram lançadas por estes relativamente 

a situações de funcionamento do café/bar; b) Por força dessas situações de litígio, existe um 

grande número de funcionários que não frequenta o bar criando situações de desigualdade de 

tratamento entre funcionários; c) O serviço prestado não é minimamente célere; d) Diversas 

são as vezes em que o bar tem cheiros desagradáveis, sobretudo no balcão, certamente fruto 

da sua limpeza com materiais já sujos; e) A ordem de atendimento não é pela ordem de 

chegada mas sim pela simpatia ou antipatia que o concessionário nutre pelo funcionário a ser 

atendido, provocando novas situações de conflito. Desta forma, pelos fundamentos supra 

elencados, face às disposições legais e contratuais em vigor e que regulam o contrato de 

exploração em apreço, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de resolver o 

mesmo contrato com efeitos a partir de um de Maio do corrente ano, comunicando para tal 

essa intenção da forma e pelos meios previstos no ponto 14.1 do respectivo caderno de 

encargos que regula e vincula o mesmo contrato." Segue-se data e assinatura: 

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

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

E ENGº LUIS VALE. 

06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - LOTEAMENTOS: 

06.01.01 - JOÃO CARLOS GAIFÉM RAMOS - ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO - INFORMAÇÃO: 

Foi presente um ofício do Consultor Jurídico desta Câmara Municipal, informando que por 

acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de seis de Novembro de dois mil e um, foi negado 

provimento ao recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo do Círculo do Porto 

que julgou nula a deliberação de vinte de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete, ao 

aprovar o loteamento situado no lugar de Ofir, vila de Fão, deste concelho, confirmando-se, 

assim, aquela sentença. Fica arquivada cópia do referido acórdão junto à minuta da acta da 

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

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

Relativamente a este assunto, o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista solicitou o registo em 

acta de que o senhor Presidente recebeu a presente informação em catorze de Novembro de 

dois mil e um e esteve três meses sem a dar a conhecer à Câmara Municipal. 



07 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

07.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

07.01.01 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando atribuição de subsídio para apoio 

da realização das actividades desportivas que desenvolvem. Está junta informação dos 

Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação orçamental e de ter 

sido cativada verba no valor de vinte e nove mil novecentos e trinta euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE VINTE E 

NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA EUROS. 

NÃO PARTICIPARAM NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, OS 

SENHORES VEREADORES ENGº VÍTOR LEITE E JOSÉ ALBINO FARIA. 

07.01.02 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE GANDRA - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

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

de dezasseis mil novecentos e sessenta euros, para apoio da construção da sua sede. Está 

junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação 

orçamental e de ter sido cativada verba no valor de dezasseis mil novecentos e sessenta 

euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, SOB PROPOSTA DO SENHOR 

PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DEZASSEIS MIL NOVECENTOS E 

SESSENTA EUROS. 

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: 

01 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.P.M. - PLANO 

DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2002: 



02 - JUIZES SOCIAIS - PROPOSTA DE LISTAGEM DE CIDADÃOS PARA NOMEAÇÃO: 

03 - CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE BELINHO - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A INCLUSÃO NA 

REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.P.M. - PLANO 

DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2002: 

Foi presente a proposta de Plano de Actividades e Orçamento da empresa municipal referida 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da 

acta da presente reunião, da qual faz parte integrante: 

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

DE PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA "ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.P.M." 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA E ENGº LUIS 

VALE. 

O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA DECLAROU QUE DÁ AQUI POR 

TRANSCRITA A DECLARAÇÃO DE VOTO APRESENTADA SOBRE ASSUNTO DE IGUAL 

TEOR APRESENTADO PARA O ANO DE DOIS MIL E UM, QUE É DO SEGUINTE TEOR: 

"Voto contra, porquanto o presente plano e orçamento ainda não apresentam uma inflecção 

relativamente aos passados, nomeadamente, ao relatório de início de actividade em que nos 

foi apresentada uma empresa lucrativa a partir de mil novecentos e noventa e oito e se verifica 

que se trata de uma empresa estruturalmente deficitária, sem que até agora tenha havido 

coragem para o assumir." 

02 - JUIZES SOCIAIS - PROPOSTA DE LISTAGEM DE CIDADÃOS PARA NOMEAÇÃO: 

Foi presente a seguinte proposta da senhora Vereadora da área de Acção Social: "Por forma a 

dar cumprimento ao disposto nos artºs 33º 3 34º do DL nº 156/78, de 30 de Junho, tenho a 

honra de remeter à digníssima Câmara, listagem de cidadãos que se pretende propor para 

nomeação como juizes sociais, os quais hão-de intervir nas causas de competência dos 

tribunais de menores na área do município de Esposende. Assim, proponho a aprovação da 

mesma lista e o seu envio à Assembleia Municipal para votação e remessa do Conselho 

Superior de Magistratura e ao Ministério da Justiça." Segue-se data e assinatura. Fica 

arquivada cópia da referida listagem 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, CONCORDAR COM A 

PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

03 - CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE BELINHO - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

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

de 19.951,92 euros, para apoio da construção de muro de suporte e vedação do seu centro 

social. Está junta informação da Divisão de Obras Municipais, indicando que a obra referida se 

encontra concluída: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, SOB PROPOSTA DO SENHOR 

PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DEZANOVE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E UM EUROS E NOVENTA E DOIS CÊNTIMOS. 

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 e quinze minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

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

reunião. 


