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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
CATORZE DE FEVEREIRO DE 2008: __________________________________________ 
 
--- Aos catorze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e oito, 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 Dr. Jorge Alves Cardoso, Vice Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, 
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. António da Silva Garrido, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo quinze horas e dezasseis minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento 
do Executivo, pelo senhor Vice 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 
Vice Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as 
seguintes intervenções: 
 
Interveio o senhor Vereador Engº Luis Vale solicitando a justificação da falta dada à última 
reunião, a qual foi, por unanimidade, considerada justificada. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vice Presidente propondo a aprovação de um voto de pesar 
pelo falecimento da mãe do senhor Vereador Dr. António Garrido, proposta que foi aprovada 
por unanimidade, tendo também sido deliberado comunicar este voto aos familiares.  
 
Continuando no uso da palavra o senhor Vice Presidente comunicou que o senhor Presidente 
não pode estar presente dado que neste momento está numa reunião com a Valimar. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá que se pronunciou sobre trabalhos que 
estão a ser executados na freguesia de Rio Tinto, no Marachão, trabalhos estes de natureza 
ilegal e relativamente aos quais a Câmara deve intervir, não só por si mas também alertando as 
instâncias competentes como a GNR e as Hidráulicas. 
 
Continuando no uso da palavra referiu que o problema que já havia alertado quanto aos cabos 
eléctricos em postes na Marginal de Esposende subsiste pelo que deve a Câmara Municipal 
contactar novamente a EDP para que tal problema seja solucionado. Ainda a propósito da 
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relação da Câmara com a EDP referiu que deve a Câmara Municipal tomar medidas no sentido 
de que a EDP só tenha a luz pública ligada nos períodos em que efectivamente tal se justifica 
uma vez que tem esta estado ligada em períodos de dia com os encargos para o Município daí 
supervenientes. 
 
Ainda no uso da palavra alertou para o facto de se manter, ilegalmente, o “barracão” junto ao 
estabelecimento “Pé-no-rio” na Marginal de Esposende, bem como referiu que, como já antes 
alertara, a construção que agora está a ser ali erigida constitui uma barreira visual da cidade 
sobre o rio, sendo que, como já o dissera, deveria ter ficado instalado na perpendicular e não na 
paralela do rio. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Engº Luis Vale referindo que se tem vindo a notar 
uma enorme e preocupante saída do concelho de população jovem pelo que é urgente que a 
Câmara Municipal tome medida para atrair esses e outros jovens e para evitar este êxodo. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho que questionou sobre o 
processo de delimitação do domínio público hídrico em Apúlia e para as notificações que têm 
sido enviadas para diversas pessoas daquela freguesia por parte do Instituto da Água. 
 
Continuando no uso da palavra questionou sobre os custos de aquisição do denominado 
“castelinho”, bem como qual o uso que a Câmara Municipal tem previsto para esse edifício. 
 
Interveio o senhor Vice Presidente que referiu que, de momento, não possui os valores em 
concreto daquela aquisição mas que, caso assim seja entendido, no final da reunião poderá 
fornecê-los. Mais referiu que, também de momento, não está ainda decidido o destino a dar ao 
edifício. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. António Garrido que explicou como está a 
decorrer o processo de delimitação do domínio público marítimo e como estão a decorrer os 
processos de expropriação nas áreas fora desse domínio na freguesia de Apúlia. 
 
Voltando ao uso da palavra o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho referiu que em tempos 
foi reprovada uma proposta sua para a criação de uma Comissão Municipal de Juventude, mas 
que, por força de disposição legal agora aprovada em sede de Assembleia da República vai ter 
mesmo que a criar. 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:_______________________________________________ 
 
01 - BALANCETE:___________________________________________________________ 
 
Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: ------------------------------ 3.950,34€  
Fundos Permanentes ---------------------------------------------------------------------------- 4.950,00€ 
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depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 289.370,34€ 
no Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------------------ € 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 55.121,12€ 
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 11.812,06€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 107.459,66€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 15.751,95€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 1.000,00€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------------------------- 50,82€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 216.649,30€ 
No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 348.821,35€ 
 
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 dos actos praticados pelo senhor Presidente da Câmara ao 
abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de competências 
subdelegadas, 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, N.º 03/2008, REALIZADA 
EM 31 DE JANEIRO DE 2008 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ___________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia trinta e 
um de Janeiro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ---------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO DE CÂMARA. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Engº Luis Vale, Dr. Areia de Carvalho e Prof. Rui 
Pereira por, conforme declararam, não terem estado presentes. --------------------------------------- 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 - PROTOCOLOS: _______________________________________________________ 
 
04.01.01 - “PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURÍSTICO” - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO.------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, com o seguinte 
teor: 
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“O GALAICOFOLIA é um evento de grande porte, de índole cultural, de lazer e 
entretenimento, inspirado nos hábitos e costumes das populações que ocuparam o monte de S. 
Lourenço, há cerca de 2.000 anos. 
Trata-se de um projecto que contempla várias vertentes da promoção turístico-cultural – 
concertos com nomes sonantes da música portuguesa e internacional, na área da música 
folk/celta; concertos de bandas jovens em lançamento, também dentro deste género musical; 
animação do castro de S. Lourenço, com reconstruções históricas, com criação de ambientes 
da época, com a realização de feira de artesanato, com a criação de espaços para os mais 
jovens, com actividades lúdicas e de lazer. 
Trata-se, no fundo, de um projecto que visa uma promoção e uma divulgação do Turismo e da 
Cultura no seu sentido profundo, afirmando e divulgando o nome de Esposende na região e no 
país. 
Assim, vimos propor a celebração de Protocolo de Desenvolvimento Cultural e Turístico com 
a ZENDENSINO – Cooperativa de Ensino e Interesse Público, IPRL para a promoção e 
produção do GALAICOFOLIA/2008.” Segue-se data e assinatura ----------------------------------- 
 
Foi ainda presente em reunião proposta de protocolo de desenvolvimento cultural e turístico a 
celebrar com a Zendensino, IPRL, tendo por objecto o planeamento e gestão do evento 
GALAICOFOLIA. Fica arquivada cópia do mesmo 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 A MINUTA 
DO PROTOCOLO NOS TERMOS APRESENTADOS E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA 
OUTORGA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Dr. Tito e Sá apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto a favor 
porque entendo tratar-se de um projecto que poderá ter impacto positivo na divulgação, 
promoção e desenvolvimento do concelho. Contudo, só tem sentido fazer tão grande 
investimento se a Câmara Municipal for capaz de garantir uma grande fidelidade ao projecto e 
um grande controlo na execução do mesmo sob pena deste se adulterar e transformar-se num 
grande desperdício de dinheiro público atendendo ao grande custo que acarreta.”. ---------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS: ___________________________________________________ 
 
05.01.01 - “CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE 
PEDRA - CURVOS” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.----------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.02 - “BENEFICIAÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA HABITAÇÃO 
SOCIAL DE APÚLIA” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.-------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.03 - “REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À ESCOLA EB1/JI DE 
CRIAZ - APÚLIA” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. --------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
05.02 - OBRAS PARTICULARES: ______________________________________________ 
 
05.02.01 - “PROCESSO N.º 3474/96 - MARIA DA GLÓRIA AMARO AREIAS” 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO.----------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para efeitos 
de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de 
operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto, 
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à 
recepção definitiva e ao cancelamento da respectiva caução com posterior comunicação à 
entidade prestadora da garantia bancária. ----------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
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EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR VICE 
PRESIDENTE FOI POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: __________________ 
 
1 –  a) ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR, COM SUPORTE EM 50% DO SEU 
VALOR À ALUNA ADRIANA HORTÊNSIA FERREIRA AFONSO/PROPOSTA. ------------ 
 

b) ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR, COM SUPORTE INTEGRAL DO SEU 
VALOR, PARA O ALUNO LUIS ANDRÉ MATOS DIAS. ----------------------------------------- 
 
2 – SOLENIDADES DA SEMANA SANTA- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3– ENCONTRO LUSO-GALAICO DE BTT / PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO DE 
INSCRIÇÃO NA MARATONA. -------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS.  
 
De seguida foi colocado à discussão e votação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos 
em Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
 
1 –  

a) ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR, COM SUPORTE EM 50% DO SEU 
VALOR À ALUNA ADRIANA HORTÊNSIA FERREIRA AFONSO/PROPOSTA. ------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E FACE AO TEOR DA 
INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA, COM A QUAL SE CONCORDA, APROVAR A 
PROPOSTA E ASSIM SUPORTAR 50% DOS ENCARGOS DO PASSE ESCOLAR DA 
ALUNA EM APREÇO. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

b) ATRIBUIÇÃO DE PASSE ESCOLAR, COM SUPORTE INTEGRAL DO SEU 
VALOR, PARA O ALUNO LUIS ANDRÉ MATOS DIAS. --------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E FACE AO TEOR DA 
INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA, COM A QUAL SE CONCORDA, APROVAR A 
PROPOSTA E ASSIM SUPORTAR A TOTALIDADE DOS ENCARGOS DO PASSE 
ESCOLAR DO ALUNO EM APREÇO. ----------------------------------------------------------------- 
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2 – SOLENIDADES DA SEMANA SANTA- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR UM SUBSÍDIO PELO VALOR DE 3.750,00 € À 
CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA PARÓQUIA DE SANTA MARIA 
DOS ANJOS PARA A REALIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DA SEMANA SANTA. -------- 
 
 
3 – ENCONTRO LUSO-GALAICO DE BTT / PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO 
DE INSCRIÇÃO NA MARATONA. ------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vice Presidente apresentou a seguinte proposta, cujo teor a seguir se transcreve:   
 
“A procura de Actividades Físicas de Aventura na Natureza tem atingido nos últimos anos um 
grande incremento. Com características inovadoras e distintas dos desportos tradicionais, é 
através do desporto lazer que se tem incrementado a generalização da prática desportiva. 
Nesta perspectiva, no âmbito da promoção das actividades que se realizam em contacto 
directo com a natureza, pretendemos organizar mais uma edição do “Encontro Luso-Galaico 
de BTT”, que decorrerá de 25 a 27 de Abril, e que contará com uma programação orientada 
para diversas faixas etárias. Ao longo dos três dias, realizaremos três passeios com níveis de 
exigência distintos: 
25 de Abril – Passeio de Cicloturismo; 
26 de Abril – Passeio Júnior; 
27 de Abril – Passeio Maratona. 
É também nosso intuito oferecer aos participantes no “Passeio Maratona” uma camisola de 
ciclismo, como forma de promoção do evento.  
Assim, no sentido de custear uma parte das despesas inerentes à organização deste evento, 
propomos que a autarquia cobre um valor de inscrição de 15.00€ aos participantes na 
Maratona, sendo a participação nos outros passeios gratuita.” Segue-se data e assinatura ----- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E ASSIM FIXAR EM 15,00 € O PREÇO DA INSCRIÇÃO DOS 
PARTICIPANTES NA MARATONA DO VI ENCONTRAO LUSO-GALAICO DE BTT. ---- 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: __________________________________ 
 
---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, não se tendo verificado qualquer intervenção. ----------------------------- 
 
Antes do encerramento da reunião, e por proposta do senhor Vereador Dr. Tito e Sá, por 
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unanimidade, foi deliberado que a próxima reunião da Câmara Municipal a realizar na próxima 
semana e que terá carácter extraordinário seja aberta ao público. ------------------------------------- 
 
---E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da acta da presente reunião, que, depois 
de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo APROVADA POR UNANIMIDADE 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo dezasseis horas e trinta minutos, pelo senhor Vice Presidente, foi declarada encerrada 
a presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na 
mesma reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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