
ACTA Nº 24/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 23 DE 

OUTUBRO DE 2003: 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro do ano dois mil e três, nesta cidade de Esposende, no 

Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 

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

Vítor Manuel da Silva Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 

Dª 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 e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para 

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

Pelo senhor Presidente foi solicitada justificação para as faltas dadas às duas últimas reuniões 

e pelo senhor Vereador Dr. Tito Evangelista foi solicitada justificação para a falta dada 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 Dr. Tito Evangelista referiu que na feira quinzenal se tem verificado o 

aparecimento de novos feirantes, questionando se os mesmos estão devidamente licenciados. 

O senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso informou que já foi solicitado à Guarda Nacional 

Republicana o apoio na fiscalização. 

- 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: dois mil sessenta e dois euros e 

sessenta e dois cêntimos (2.062,62 €); Fundos Permanentes - dois mil novecentos e cinquenta 



euros (2.950 €); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - cento e três mil quinhentos 

e setenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos (103.572,52 €); no Banco Português de 

Negócios - trezentos e quarenta e dois mil e cem euros (342.100 €); no Banco Espírito Santo - 

seis mil quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos (6.436,91 €); no Banco 

Português de Investimento – noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e seis euros e 

cinquenta e oito cêntimos (94.756,58 €); no Banco Internacional de Crédito - quatrocentos e 

noventa e quatro mil oitocentos e quinze euros e setenta cêntimos (494.815,70 €); no Banco 

Totta & Açores - treze mil cento e catorze euros e cinquenta cêntimos (13.114,50 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria - seiscentos e setenta euros e 

oitenta e nove cêntimos (670,89 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - 

quatrocentos e trinta e dois mil cento e oitenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos 

(432.189,87 €). 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO: 

Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 

informações ao Executivo, acerca das decisões tomadas no uso da delegação de 

competências do senhor Presidente da Câmara e das subdelegações dos senhores 

Vereadores, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 

fazem parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 23/2003, REALIZADA EM 09 DE 

OUTUBRO DE 2003 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

três do corrente mês e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA, APROVAR A ACTA DA 

ÚLTIMA REUNIÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA POR, CONFORME 

DECLAROU, NÃO TER PARTICIPADO NA REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 



04.01.01 - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE - ACORDO DE 

COLABORAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE MARINHAS: 

Foi presente um ofício da Direcção Regional de Educação do Norte, remetendo o Acordo de 

Colaboração, visando a construção da Escola EB 2,3 de Marinhas, que incorporará o pavilhão 

desportivo e sala especializada. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROTOCOLO DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE 

PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E,B 2,3 DE MARINHAS. 

O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA APRESENTOU A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto a favor na condição de que após a adjudicação da 

empreitada a Câmara Municipal diligencie junto da DREN para que seja construída uma 

bancada que permita a utilização do pavilhão para competição, suportando a autarquia os 

valores dos trabalhos a mais que daí advenham." 

04.01.02 - ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL DE ESPOSENDE - 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - RATIFICAÇÃO: 

Foi presente, para efeitos de ratificação, o protocolo de cooperação estabelecido com a Área 

de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, e que tem por objecto a acção de 

renaturalização das dunas localizadas na freguesia de Mar, incluindo a relocalização do campo 

de futebol, conforme estabelecido no P.O.C. Caminha / Espinho. Fica arquivada cópia da 

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

que aqui se dá como transcrita: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ESTABELECIDO COM A ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL 

DE ESPOSENDE. 

O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA APRESENTOU A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto a favor mas entendo que a Câmara no prazo de um ano 

deverá construir um campo de futebol em Mar que substitua o equipamento que vai ser 

destruído." 

04.01.03 - ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL DE ESPOSENDE - 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo de cooperação estabelecido com a Área de Paisagem 

Protegida do Litoral de Esposende, e que tem por objecto a realização de todas as tarefas de 



limpeza, bem como a desinfecção do areal quando tal se demonstrar necessário das praias e 

ainda dos pinhais da zona envolvente de todas as praias localizadas no concelho. 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 A PROPOSTA 

DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO 

LITORAL DE ESPOSENDE. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

04.01.04 - ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO LITORAL DE ESPOSENDE - 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo de cooperação estabelecido com a Área de Paisagem 

Protegida do Litoral de Esposende, e que tem por objecto a realização de todas as tarefas de 

limpeza da área dunar, dos acessos, zonas envolventes e áreas de estacionamento de todas 

as praias localizadas no concelho e ainda dos pinhais existentes nas zonas envolventes às 

mesmas. À excepção do Pinhal de Ofir, que dada a sua especificidade e complexidade será 

objecto de protocolo próprio. 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 A PROPOSTA 

DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA DO 

LITORAL DE ESPOSENDE. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - CONTABILIDADE: 

05.01.01 - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

CORRENTE ANO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: 

Foi presente, para efeitos de ratificação, despacho do senhor Presidente, proferido no passado 

dia treze do corrente e que aprovou alteração ao Plano de Actividades e Orçamento para o 

corrente ano. 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, RATIFICAR O 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE QUE APROVOU A ALTERAÇÃO AO PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO. 

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

VALE. 

06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - OBRAS PARTICULARES: 

06.01.01 - GABIPÓVOA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, DA PÓVOA DE VARZIM - 

PROCº 190/95: 

Foi presente o processo respeitante à construção de conjunto habitacional no Lugar da 

Junqueira, vila de Fão, deste concelho. Está junto auto de vistoria, informando que todas as 

infraestruturas envolventes se encontram concluídas em conformidade com o projecto 

aprovado, pelo que podem ser recepcionadas definitivamente e cancelada a garantia bancária 

nº 02/1000034588 do Banco Português do Atlântico: 

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

VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS INFRAESTRUTURAS E LIBERTAR 

A RESPECTIVA GARANTIA BANCÁRIA. 

06.02 - LOTEAMENTOS: 

06.02.01 - FERNANDO CAPITÃO COUTO ANDRÉ, DE MARINHAS - PROCº 1645/2000: 

Foi presente o processo de loteamento em epígrafe, respeitante a prédio sito no lugar de 

Cepães, freguesia de Marinhas, desta cidade. Está junto auto de vistoria, informando que as 

obras de infraestruturas se encontram executadas em condições normais de perfeição e 

segurança, pelo que podem ser recebidas provisoriamente. Mais informa que, de acordo com o 

estipulado no nº 5 do artº 54º do Decreto-Lei nº 177/2001, poderá ser reduzida a caução para 

dez por cento do seu valor, ficando em mil novecentos e noventa e cinco euros e dezanove 

cêntimos, como garantia das obras de urbanização até à sua recepção definitiva: 

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

VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURAS 

E REDUZIR A CAUÇÃO PARA DEZ POR CENTO DO SEU VALOR, FICANDO EM MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS, COMO 

GARANTIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO ATÉ À SUA RECEPÇÃO DEFINITIVA. 



07 - OBRAS PÚBLICAS: 

07.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

07.01.01 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE ESPOSENDE - 

SEGUNDA FASE - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Por sugestão do senhor Presidente, o presente assunto foi retirado. 

07.01.02 - BENEFICIAÇÃO DA ENTRADA PARA A CAPELA DA SENHORA DA SAÚDE, EM 

ESPOSENDE - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

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

de Junho de dois mil e três e concluídas em vinte e sete de Junho de dois mil e três. Mais 

informa que se encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

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

VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA E REALIZAR O 

RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.03 - LIGAÇÃO DE SANEAMENTO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DE CURVOS - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

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

dezoito de Março de dois mil e dois e concluídas em vinte e seis de Junho de dois mil e dois. 

Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e 

projecto correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem 

ser recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

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

VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA E REALIZAR O 

RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.04 - BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DE S. MIGUEL, APÚLIA - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA: 

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

que as obras foram realizadas pela empresa Cantinhos - Sociedade de Construções; S.A., 



tendo sido iniciadas em vinte e oito de Abril de dois mil e três e concluídas em quatro de Junho 

de dois mil e três. Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o caderno 

de encargos e projecto correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, 

pelo que podem ser recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito 

administrativo: 

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

VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPREITADA E REALIZAR O 

RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

08 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: 

08.01 - SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO: 

08.01.01 - POSTURA DE TRÂNSITO DA CIDADE DE ESPOSENDE - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO: 

Foi presente uma informação da Divisão de Infraestruturas Municipais, do seguinte teor: 

"Embora no despacho em anexo seja consignado um horário para as operações de cargas e 

descargas abrangente da totalidade dos arruamentos pedonais da cidade, considera-se que 

em alguns destes o acesso deverá constituir interdição, pelo que abaixo são agrupados em 

função das restrições a aplicar, as quais ficarão sujeitas a apreciação superior e no caso de 

anuência posteriormente submetidas à apreciação da Câmara e Assembleia Municipal. Assim: 

trânsito proibido excepto cargas e descargas das sete às dez horas e das dezassete às 

dezanove horas e acesso a garagens - Avª Valentim Ribeiro (troço de cem metros a nascente 

da Rua 1º de Dezembro); Largo Comandante Carlos de Oliveira Martins; Largo Fonseca Lima; 

Largo Gaspar de Barros Costa; Rua Conde de Castro; Rua Dr. Lopes Cardoso; Rua Manuel 

Rodrigues Viana; Rua da Nogueira; Rua Tenente Valadim; Travessa da Doca; Travessa do 

Ricardo; Travessa Zé da Vila; Travessa Senhor dos Aflitos; Viela da Neta. - Trânsito proibido 

excepto operações de cargas e descargas das sete às dez horas e das dezassete às dezanove 

- Praça do Município; Rua Dr. José Manuel Oliveira; Rua 1º de Dezembro. - Trânsito proibido - 

Largo Frei Manuel de Barros; Largo do Pelourinho; Praça da Matriz; Praceta da Misericórdia; 

Rua César de Faria Vilas (por existência / execução de lugares destinados a cargas e 

descargas nos arruamentos adjacentes)." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, PROCEDER À ALTERAÇÃO DA 

POSTURA DE TRÂNSITO DA CIDADE DE ESPOSENDE, NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS E SUBMETER A MESMA À 

APRECIAÇÃO PÚBLICA. 

09 - ASSUNTOS DIVERSOS: 



09.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

09.01.01 - CENTRO EQUESTRE DE ESPOSENDE - PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE 

PROTOCOLO: 

Foi presente a seguinte informação da Divisão de Assuntos Jurídicos: "Em quatro de Junho, na 

sequência de despacho presidencial, foi notificado o Centro Equestre de Esposende para 

demonstrar documentalmente que o subsídio atribuído no ano de dois mil tinha, efectivamente 

na prossecução dos objectivos do protocolo então assinado. Tal notificação não foi recebida e 

foi devolvida a esta autarquia, tendo em vinte e sete de Junho, sido efectuada nova notificação, 

esta recebida em nove de Julho. Até esta data não foi dada qualquer resposta ao determinado. 

Segundo informações obtidas oficiosamente junto do Dr. Sampaio a Direcção não se encontra 

em funções. Face à ausência de resposta, o que constitui em nossa opinião um censurável 

desprezo pela autoridade administrativa parceira no protocolo de colaboração, somos da 

opinião que deveria resolver-se o contrato (protocolo), por causa imputável ao Centro Equestre, 

nos termos das disposições conjugadas do artº 432º e nº 2 do artº 801º do Código Civil, 

devendo esta autarquia exigir a restituição do subsídio na sua totalidade, uma vez que não 

logrou aquele centro comprovar que foi aplicado na prossecução do protocolo." Segue-se 

assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, FACE AO INCUMPRIMENTO 

DO PROTOCOLO, POR CAUSA IMPUTÁVEL AO CENTRO EQUESTRE DE ESPOSENDE - 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA, NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES 

CONJUGADAS DO ARTIGO 432º E NÚMERO DOIS DO ARTIGO 801º DO CÓDIGO CIVIL, 

MANIFESTAR A INTENÇÃO DE RESOLVER O MESMO PROTOCOLO, CONCEDENDO AO 

CONTRAENTE O PRAZO DE DEZ DIAS PARA SE PRONUNCIAR SOBRE ESTA INTENÇÃO, 

BEM COMO MANIFESTAR A INTENÇÃO DE EXIGIR A RESTITUIÇÃO NA TOTALIDADE DO 

SUBSÍDIO ATRIBUÍDO, DADO QUE A ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVOU QUE O MESMO 

FOI APLICADO NA PROSSECUÇÃO DO REFERIDO PROTOCOLO. 

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. 

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

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

Sendo dez horas e quarenta e cinco minutos, 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. 


