
ACTA 19/2002 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 DE 

SETEMBRO DE 2002: 

Aos doze dias do mês de Setembro 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 Eng.º Vítor Manuel da Silva Leite, Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores: Dr. Tito Alfredo Evangelista e 

Sá, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale e Arqº António José 

Pereira Morgado. 

Estava, também, presente a senhora Drª Zélia Maria Pires Morais da Silva Mota, convocada 

em substituição da senhora Vereadora Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo, cuja 

pedido de suspensão de mandato pelo período de noventa dias, foi aprovado na última 

reunião. 

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 trinta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento 

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

Verificou-se a ausência do senhor Presidente da Câmara. 

Pelos senhores Vice-Presidente e Vereador Eng.º Luís Vale foi solicitada a justificação das 

faltas dadas à última reunião, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade dos 

presentes, considerar as mesmas justificadas. 

- 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 Engº Luís Vale questionou à cerca de uns "buracos" existentes na Marina. 

Foi-lhe informado pelo senhor Vice-Presidente que aquele terreno não é da jurisdição da 

Câmara Municipal, embora já estejam a ser feitos os melhoramentos possíveis. 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista referiu que havia pedido uns documentos sobre a obra 

de construção de um Posto de Abastecimento na freguesia de Apúlia, e que, até à presente 

data não foram enviados. 



O senhor Vice-Presidente referiu que já tem os documentos e que serão entregues no fim da 

reunião. Mais informou que a obra se encontra embargada. 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista referiu que no passado Domingo, o serviço de urgência 

do Hospital de Esposende foi inundado pelo esgoto público e obrigado a encerrar, tendo 

questionado quais as causas de tal situação. 

O senhor Vice-Presidente informou que irá averiguar quais as causas do sucedido e o senhor 

Vereador Dr. Jorge Cardoso esclareceu que como choveu durante toda a noite de Sábado para 

Domingo, houve um grande volume de água que se infiltrou. Mais esclareceu que há uma 

válvula de descarga de emergência que se encontrava desligada, por ainda estarmos no 

período de Verão, o que pode ter sido a causa do sucedido. Relativamente ao mesmo assunto, 

o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista solicitou que fossem tomadas diligências para que 

situações destas não se repetissem. 

- 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 

vinte e seis mil seiscentos e noventa e cinco euros e quarenta e nove cêntimos (126.695,49 €); 

Fundos Permanentes – dois mil e quinhentos euros (2.500 €); Depositado no Banco Espírito 

Santo – dezasseis mil novecentos e quarenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos (16.945,32 

€); Depositado no Banco Português de Investimento – Dois mil duzentos e setenta e nove 

euros e dez cêntimos (2.279,10 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito – Duzentos e 

dezoito mil trezentos e onze euros e cinquenta e três cêntimos (218.311,53 €); em cofre, na 

Tesouraria – três mil quinhentos e cinquenta e três euros e quarenta e um cêntimos (3.553,41 

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

trezentos e quatro mil quinhentos e trinta e três euros e trinta e oito cêntimos (304.533,38 €); 

Em cofre, na Tesouraria - duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos (254,26 

€). 

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 18/2002, REALIZADA EM 29 DE 

AGOSTO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

nove de Agosto e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

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

ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NA 

ÁREA FUNCIONAL DE ACÇÃO SOCIAL – DESIGNAÇÃO DE VEREADOR - INFORMAÇÃO: 

Foi presente, para conhecimento, o seguinte despacho do senhor Presidente da Câmara, 

datado de cinco do corrente: "Em virtude da suspensão do mandato da Vereadora responsável 

pela área funcional da Acção Social, no uso das competências que me são conferidas pelo n.º 

2 do art. 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, determino, que o Vereador Dr. Jorge Alves 

Cardoso passe, a partir da presente data e pelo período que durar o impedimento daquela 

vereadora, a exercer funções na área funcional de Acção Social. Assim, delego no mesmo 

vereador, as seguintes competências: - Superintender na gestão e direcção do pessoal adstrito 

à área funcional que lhe é confiada; - Assinar e visar correspondência relacionada com a 

mesma área funcional; - Executar as deliberações da Câmara Municipal e coordenar os 

serviços municipais no âmbito da mesma área funcional; - Autorizar despesas até ao montante 

de 49.879,79 € inerentes à gestão corrente da mesma área." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

04.01.02 – PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÁVADO 

PARA AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DIGITAL – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar entre esta Câmara e a Associação de 

Municípios do Vale do Cávado e que tem por objecto definir as regras a estabelecer entre a 

Associação de Municípios do Vale do Cávado e os seis municípios seus associados da NUT 

Cávado, nomeadamente as Câmaras Municipais de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, 



Terras de Bouro e Vila Verde, com vista à execução física e financeira do projecto candidato 

pela AMVC à medida 3.16 do Eixo 3 do Programa Operacional Regional, com a designação de 

"Cartografia Digital para os Municípios do Cavado". Fica arquivada cópia da presente proposta 

junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e aqui se dá como 

transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, APROVAR A PROPOSTA DE PROTOCOLO 

A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÁVADO. 

05.01 - PATRIMÓNIO: 

05.01.01- AQUISIÇÃO, PELA VIA DE DIREITO PRIVADO, DO EDIFÍCIO DAS ANTIGAS 

INSTALAÇÕES DO GRÉMIO DA LAVOURA DE ESPOSENDE – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vice - Presidente da Câmara, datada de nove do 

corrente: "Considerando que: - de entre as atribuições de cultura e assistência estabelecidas 

na al. a) do n.º 1, do artigo 20.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, é da competência das 

Câmaras Municipais deliberar sobre "o planeamento, a gestão e a realização de investimentos 

públicos nos seguintes domínios: centros de cultura, centros de ciência, bibliotecas, teatros e 

museus municipais"; - a criação de um equipamento urbano, com a finalidade de obter um 

espaço cultural, é um objectivo da Câmara Municipal de Esposende; - a instalação do referido 

equipamento permitirá criar um Fórum Cultural, aberto a todas as formas de manifestação 

cultural e de actividade artística, possibilitando a realização de múltiplas actividades, como 

exposições, mostras temáticas e conferências, bem como promover iniciativas no âmbito da 

preservação/divulgação da história local; - se encontra justificado o interesse público de tal 

empreendimento, o qual irá contribuir para fomentar o desenvolvimento cultural de toda a 

população do concelho; - que existe um edifício em ruínas, sito no Largo Sacadura Cabral, 

onde esteve instalado o antigo Grémio da Lavoura de Esposende, que, dada a sua localização 

no centro cívico de Esposende, muito próximo do edifício sede da Câmara Municipal de 

Esposende e de todos os seus serviços, depois de devidamente recuperado, é o que melhor 

serve para instalação do referido equipamento urbano; - se procura limitar ao estritamente 

necessário a ocupação para o fim em vista; - que são actuais proprietários 1) José Matos 

Pedrosa e mulher Maria Fernanda Peixoto Gramoso Pedrosa, residentes no Lugar de Cepães, 

freguesia de Marinhas e concelho de Esposende e 2) José Jaime Lopes Gonçalves Riba e 

mulher Maria da Glória de Sousa Barros Lima, residentes no Lugar de Merufe, freguesia de 

Geraz do Lima, concelho de Viana de Castelo; PROPONHO que esta Câmara Municipal 

delibere a aquisição, pela via do direito privado, de uma parcela de terreno com a área de 

seiscentos e quarenta e um metros quadrados, a destacar do prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 610 de Esposende e descrito na Conservatória do Registo Predial de Esposende 

sob o número 1251, a folhas. 32 verso, do Livro B-4, com base na avaliação técnica anexa, 



encetando-se, de imediato, negociações nesse sentido com os proprietários acima 

identificados." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, PROCEDER 

À AQUISIÇÃO, PELA VIA DO DIREITO PRIVADO, DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A 

ÁREA DE SEISCENTOS E QUARENTA E UM METROS QUADRADOS, NOS TERMOS DA 

PROPOSTA APRESENTADA, COM A QUAL SE CONCORDA. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 

06.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

06.01.01 – ARRANJO EXTERIOR DO LARGO DA FEIRA, EM ESPOSENDE – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA: 

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

que as obras foram efectuadas pela empresa Boaventura & Boaventura, Lda, foram iniciadas 

em 16 de Junho de 1996 e concluídas em 4 de Fevereiro de 1997. Mais informa que as obras 

se encontram concluídas em conformidade e em condições normais de perfeição e segurança, 

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

e extinta a caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA 

EMPREITADA E À RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS, BEM COMO 

CONSIDERAR EXTINTA A CAUÇÃO. 

07 - PLANEAMENTO: 

07.01 - PLANOS E ESTUDOS DIVERSOS: 

07.01.01 – PARQUE ESCOLAR DA CIDADE – SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL: 

Foi presente uma informação do Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento com o 

seguinte teor: "De acordo com os estudos desenvolvidos para o parque escolar, 

fundamentados pela caracterização perspectivada do território e diagnóstico dos principais 

problemas e estrangulamentos, no seu ponto 8.2 – O Ensino, no Quadro Estratégico de 

Desenvolvimento Municipal, referem que os estabelecimentos de ensino são em numero 

suficiente. Decorridos cerca de oito anos após a ratificação e publicação do Plano Director 

Municipal, (PDM), de Esposende, em 13 de Maio de 1994, verificou-se um acentuado 

crescimento da população em idade escolar, pelo que é necessária a criação na Cidade de 



Esposende de mais um equipamento ao nível do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. De acordo 

com os estudos elaborados pela Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), devido à 

sobrelotação da Escola EB 2 3, António Correia de Oliveira, levantaram-se duas questões 

determinantes: uma delas obrigaria à deslocação dos alunos para a Escola de Apúlia. Uma vez 

que a ponte de Fão se encontra interdita à circulação de veículos pesados, implicando o desvio 

pelo Itinerário Complementar, (IC1), a distância do transporte escolar seja aumentada; a outra 

apontava para a possível deslocação dos alunos para a Escola de Forjães, distanciando ainda 

mais a migração diária dos alunos. No entanto, um dos objectivos era que a localização do 

novo equipamento Escolar dentro do limite da cidade de Esposende. A Câmara Municipal de 

Esposende é proprietária de um terreno localizado junto ao novo complexo desportivo da 

freguesia das Marinhas. Para este local está a desenvolver-se um projecto ao nível das infra-

estruturas devidamente enquadrado no plano de urbanização de Marinhas. Este terreno 

localiza-se, sensivelmente, no centro do polígono da Cidade de Esposende, reunindo as 

condições necessárias para o enquadramento do novo equipamento Escolar. Neste momento, 

a Câmara Municipal não possui outro terreno com características semelhantes na proximidade 

do centro urbano da Cidade. Efectuada uma análise custo/benefício sobre a futura localização 

do novo estabelecimento de ensino, esta recaíra sobre uma parcela de terreno semelhante, 

localizada na freguesia de Marinhas. No entanto, o terreno em causa encontra-se classificado 

em espaço agrícola e florestal, na categoria agro-florestal, artº 27º a 30º do regulamento do 

PDM. Deste modo, e atendendo ao facto de existir uma alteração significativa nas perspectivas 

criadas pelos estudos de fundamentação do PDM, e a realidade, torna-se necessário 

suspender parcialmente o PDM de Esposende, porque os indicadores previstos para o actual 

uso agro-florestal não permitem uma ocupação superior a 8% de construção em relação à área 

total. Pelo que, invocava a alínea b), ponto 2 do art.º 100º, do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de Setembro. A área 

corresponde a aproximadamente ao polígono que se apresenta em anexo, 35 239 m2." Segue-

se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

PROPÔR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL DE ESPOSENDE, NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTOS, COM A QUAL CONCORDA. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA E ENG. LUÍS 

VALE. 

08 - EDUCAÇÃO: 

08.01 - ESCOLAS: 

08.01.01 – AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO DE 2002/2003 – PROPOSTA: 



Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Alves Cardoso: "Tem sido 

preocupação desta edilidade reforçar a contribuição para a igualdade de oportunidades aos 

alunos oriundos de agregados familiares desfavorecidos. No seguimento desta política, a 

autarquia e conforme Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro, tem como competência em 

matéria de acção social escolar assegurar os auxílios económicos. Assim, propomos à 

aprovação da Ex.ma Câmara que para o ano lectivo 2002/2003 a atribuição dos auxílios 

económicos se consubstancie na cedência gratuita dos manuais escolares aos alunos do 

primeiro ciclo do ensino básico, ou para as situações em que as escolas tenham já adquirido os 

manuais escolares, seja transferido para a Junta de Freguesia respectiva, o valor dos manuais 

entretanto adquiridos, conforme listagem constante da Informação Social número 86/SS de 

2002.09.09." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO LECTIVO DOIS MIL E DOIS / DOIS 

MIL E TRÊS. 

09 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

09.01- APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

09.01.01 – CORPORAÇÕES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO – 

PROPOSTA DE SUBSÍDIO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor vereador da Protecção Civil, Dr. Jorge Alves 

Cardoso: "As Corporações dos Bombeiros de Esposende e Fão desenvolvem com grande 

eficácia e profissionalismo um papel preponderante no âmbito do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. Como agentes privilegiados dentro do Sistema Municipal de Protecção à 

Comunidade devem ser apoiadas quer logística quer financeiramente. A exemplo de anos 

anteriores, sempre a autarquia soube colaborar numa lógica de rentabilização de meios por 

forma a optimizar o serviço prestado. Neste sentido, propomos à Ex.ma Câmara Municipal a 

atribuição de um subsídio no valor de dezanove mil novecentos e cinquenta e dois euros à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende e de dezoito mil novecentos 

e cinquenta e cinco euros aos Bombeiros Voluntários de Fão." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DEZANOVE MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E DOIS EUROS À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE E DE DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E 

CINCO EUROS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FÃO. 



NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO A SENHORA 

VEREADORA DRª ZÉLIA MOTA. 

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 – "BÚFALO BAR", EM ESPOSENDE – PROPOSTA DE RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 

02 – JUNTA DE FREGUESIA DE CURVOS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

03 – JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

04 – JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHAS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

05 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

06 – DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA AV.ª 

ENG.º ARANTES DE OLIVEIRA, ESPOSENDE – PROPOSTA: 

07 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA O ANO DE 2003 – PROPOSTA: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 – "BÚFALO BAR", EM ESPOSENDE – PROPOSTA DE RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 

Foi presente o processo em epígrafe, acompanhado da seguinte informação da Divisão de 

Assuntos Jurídicos: "O nº 3 do artº 2º do Regulamento de Horário de Funcionamento de 

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços classifica os Bares como 



pertencentes ao 2º grupo. Estes estabelecimentos, nos termos do nº 5 do artº 3º, poderão 

escolher um horário de funcionamento compreendido entre as seis horas e as duas horas, 

todos os dias da semana. No entanto, o artº 3º prevê situações de excepção para alargamento 

daquele horário (nº 8 do artº 3º). O nº 11 estatui a possibilidade da Câmara Municipal restringir 

o horário fixado, desde que qualquer das entidades, cuja auscultação é necessária para efeitos 

de alargamento, se pronuncie e requeira fundamentando com a existência de prejuízo para a 

segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes, ou a Câmara Municipal 

verifique e comprove que o mesmo período de funcionamento prejudica as condições de 

circulação e estacionamento no local. Ora, no caso em apreciação, foi pedido parecer à 

Guarda Nacional Republicana, à Junta de Freguesia de Esposende e à A.C.I.C.E., propondo os 

primeiros um horário até às vinte e quatro horas, com possibilidade na época de Verão 

encerrar às duas horas, os segundos não se pronunciaram e a A.C.I.C.E. deixou à G.N.R. a 

averiguação dos factos. Face aos pareceres e às queixas provenientes da vizinhança, deixa-se 

à consideração da Ex.ma Câmara a restrição do horário de funcionamento, sendo que, neste 

caso, nos parece mais adequado um horário de encerramento até às vinte e quatro horas, de 

domingo a quinta-feira e até às duas horas às sextas-feiras e sábados. Caso assim seja 

entendido (restrição de horário), deverá o responsável pela exploração ser notificado para 

dizer, em prazo a estipular, o que tiver por conveniente sobre a decisão." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, PROCEDER 

À RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

DENOMINADO "BÚFALO BAR", SITO NA URBANIZAÇÃO DO ESPIGUEIRO, DESTA CIDADE 

DE ESPOSENDE, NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS 

JURÍDICOS, COM A QUAL SE CONCORDA. 

MAIS DELIBEROU QUE DA PRESENTE DELIBERAÇÃO SEJA DADO CONHECIMENTO AO 

RESPONSÁVEL PELA EXPLORAÇÃO, PARA, NO PRAZO DE DEZ DIAS ÚTEIS, DIZER O 

QUE ACHAR POR CONVENIENTE SOBRE ESTA DECISÃO. 

02 – JUNTA DE FREGUESIA DE CURVOS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Curvos e que 

tem por objecto a delegação da tarefa de execução das obras de pavimentação da Rua dos 

Rotários, naquela freguesia. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DE CURVOS. 



03 – JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Forjães e que 

tem por objecto a delegação da tarefa de execução das obras de pavimentação da Rua da 

Fonte de Valdim e da Rua José da Quinta, naquela freguesia. Fica arquivada cópia da presente 

proposta junto à minuta da presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá 

como transcrito: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES. 

04 – JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHAS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Marinhas e 

que tem por objecto a delegação da tarefa de execução das obras de pavimentação da 

Avenida de S. Miguel, naquela freguesia. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à 

minuta da presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARINHAS. 

05 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Vila Chã e 

que tem por objecto a delegação da tarefa de execução das obras de pavimentação da Estrada 

do Sítio da Figueira, naquela freguesia. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à 

minuta da presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR COM A 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ. 

06 – DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, SITA NA AV.ª 

ENG.º ARANTES DE OLIVEIRA, ESPOSENDE – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de onze do 

corrente: "Na sequência do requerimento apresentado pela empresa Construções J. Patrão & 



Filhos, Lda, proponho que a Câmara Municipal, nos termos previstos no n.º 6 do art.º 64º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, solicite autorização à Assembleia Municipal para desafectar do 

domínio público uma parcela de terreno, sito na Av. Eng.º Arantes de Oliveira, com a área de 

143 m2, conforme levantamento topográfico anexo. Esta parcela permitirá o alinhamento e 

colmatação da "banda" de edifícios existentes no quarteirão e corresponde à área apresentada 

no referido levantamento topográfico." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, PROCEDER 

À DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DA AUTARQUIA 

DE UMA PARCELA DE TERRENO, SITA NA AV. ENG.º ARANTES DE OLIVEIRA, COM A 

ÁREA DE CENTO E QUARENTA E TRÊS METROS QUADRADOS, NOS TERMOS DA 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, COM VISTA À SUA ALIENAÇÃO. 

MAIS DELIBEROU SUBMETER O PRESENTE ASSUNTO À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. 

PELO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA FOI APRESENTADA A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO DE VOTO: "VOTO A FAVOR NA CONDIÇÃO DE A VENDA QUE VIER A SER 

EFECTUADA POSTERIORMENTE DA PARCELA EM CAUSA NÃO PODER TER OUTRO 

DESTINO DO QUE LOGRADOURO DE UMA MORADIA EXISTENTE OU A CONSTRUIR 

CONTÍGUA À PARCELA DE TERRENO." 

07 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – ANTECIPAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA O ANO DE 2003 – PROPOSTA: 

Foi presente em reunião o requerimento apresentado pela Associação Desportiva de 

Esposende, no qual solicitam um antecipação ao subsídio que venha a ser atribuído à ADE no 

ano de 2003, destinado a fazer face aos graves problemas financeiros que o clube atravessa. 

No referido requerimento, o senhor Presidente da Câmara propõe a atribuição de um subsídio 

no valor de vinte e cinco mil euros (25.000 €). 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, ATRIBUIR 

UM SUBSÍDIO NO VALOR DE VINTE E CINCO MIL EUROS À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

DE ESPOSENDE, CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE BOA CABIMENTAÇÃO, NOS 

TERMOS DA PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O SENHOR 

VICE-PRESIDENTE. 

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 Amarildo Filipe Almeida Dias Norte, 

na sua qualidade de secretário da Junta de Freguesia de Apúlia, que, usando da palavra, nos 

termos regimentais, referiu que no Lugar de Paredes, da freguesia de Apúlia, há duas ruas que 

apresentam problemas com o escoamento de águas pluviais, solicitou o apoio da Câmara 

Municipal para a sua resolução e perguntou se existe algum projecto para aquela zona. Mais 

se referiu a uma parcela de terreno adquirida pela Câmara no Lugar de Paredes, daquela 

freguesia, no qual foi demolido um edifício e que o mesmo terreno se encontra cheio de lixo, 

pelo que solicita a sua limpeza. Questionou qual a alternativa ao alargamento do cemitério, 

referindo que a Câmara deveria ter dado conhecimento à Junta de Freguesia aquando da 

apreciação do projecto de licenciamento do posto de abastecimento de combustíveis. Mais 

questionou se existe algum projecto para a frente de praia da Couve, naquela freguesia. 

O senhor Vice-Presidente prestou os devidos esclarecimentos, informando que a zona referida 

em Paredes é muito problemática e que a Câmara Municipal está disponível para colaborar 

com a Junta de Freguesia de Apúlia, conforme já tem acontecido. Quanto à limpeza do referido 

prédio, manifestou, também, a disponibilidade da Câmara para resolver a situação em 

colaboração com a Junta de Freguesia. Relativamente ao alargamento do cemitério, referiu 

que o mesmo não está posto em causa, uma vez que existem condições para o seu 

alargamento. Em referência à praia da Couve, informou que o estudo se encontra em projecto 

de execução. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 

de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. 

Sendo onze horas e vinte minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

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


