
ACTA Nº 19/2000 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 7 DE SETEMBRO DE 2000: 

Aos sete dias do mês de Setembro de 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, Franklin Veloso Fernandes Torres, Dr. Jorge Alves Cardoso e 

Guilherme Barros Pimentel. 

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 quarenta minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento do 

Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Verificou-se a ausência da senhora Vereadora Engª Maria Fernanda Lopes Vicente e Cunha. 

Iniciados os trabalhos pelo senhor Vereador Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá foi solicitada 

justificação para a falta dada à última reunião e, pelo senhor Vereador Dr. Manuel Albino 

Penteado Neiva foi solicitada justificação para as faltas dadas às reuniões de dezassete e trinta 

e um de Agosto último, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 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: 

Pelo senhor Presidente da Câmara foi feita a seguinte proposta de louvor: "O concelho de 

Esposende tem sido servido por pessoas que, pese embora algumas não sejam daqui naturais, 

procuraram sempre desempenhar a sua função com dignidade e eficácia, por forma a 

colaborar no crescimento equilibrado desta nossa terra esposendense. Nem sempre o trabalho 

da manutenção da ordem pública se torna fácil, podendo mesmo dizer-se que só com o 

respeito pelo cidadão e zelo pelo serviço, aliada a uma boa coordenação, é que se poderá 

afirmar que Esposende é uma terra onde o cidadão se sente em segurança. A este factor não é 

alheio o esforço e dedicação prestada desde 23 de Agosto de 1985 pelo Comandante da 

Unidade de GNR de Esposende, o Sargento Ajudante António Manuel Machado Gomes. Assim 



e pelo seu serviço em prol do concelho de Esposende ao longo destes 15 anos, propomos à 

Câmara Municipal de Esposende seja exarado um Voto de Louvor ao Sargento Ajudante 

António Manuel Machado Gomes." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, DELIBEROU POR MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM CINCO VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO, 

APROVAR A PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AO SARGENTO AJUDANTE ANTÓNIO 

MANUEL MACHADO GOMES. 

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO AO HOMENAGEADO, 

BEM COMO AO COMANDO-GERAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA. 

O senhor Vereador Franklin Torres questionou qual a razão da disparidade dos preços do m3 

de água praticados em Esposende e Póvoa de Varzim, atendendo a que a fonte fornecedora 

de água aos referidos municípios é a mesma, tendo apresentado um caso concreto, em que se 

verifica que em Esposende é praticado um preço por m3 superior ao da Póvoa de Varzim: 

O senhor Presidente da Câmara respondeu que relativamente ao preço não é objectivo fazer 

essa comparação, atendendo a que a forma de cálculo no concelho de Esposende é feita por 

escalões associada a uma tarifa de disponibilidade, justificada pelo facto de neste concelho 

haver grande sazonalidade: 

- 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 – onze milhões 

cento e vinte e nove mil trezentos e noventa e oito escudos e trinta centavos (11.129.398$30); 

Depositado no Banco Português de Investimento – cinquenta e quatro milhões trezentos e 

cinquenta e três mil seiscentos e oito escudos e setenta centavos (54.353.608$70); Depositado 

no Banco Internacional de Crédito – trinta e quatro milhões duzentos e vinte e nove mil 

trezentos e trinta e quatro escudos (34.229.334$00); Em cofre, na Tesouraria – quatrocentos e 

trinta e dois mil trezentos e oitenta e nove escudos (432.389$00); OPERAÇÕES DE 

TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – cinquenta e sete milhões 

quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa escudos (57.534.990$00); Em cofre, na 

Tesouraria – quatrocentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta escudos (443.480$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 18/2000, REALIZADA EM 31 DE 

AGOSTO DE 2000 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

um do passado mês de Agosto e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA, TENDO JUSTIFICADO 

O SEU VOTO COM O FACTO DE NÃO TER ESTADO PRESENTE NA REFERIDA REUNIÃO, 

CONFORME DECLAROU. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. ALBINO NEIVA, TENDO DECLARADO FAZÊ-LO 

POR NÃO TER PARTICIPADO NA REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 – CONCESSÕES HONORÍFICAS: 

04.01.01 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO AO COMANDANTE 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FÃO, SENHOR FERNANDO ANTÓNIO FARIA DE 

VILAR - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente da Câmara: "O Concelho de Esposende 

tem sido alfoz de ilustres cidadãos que ao longo da sua vida dedicaram o seu saber, o seu 

espírito voluntarioso e a sua disponibilidade para apoiar pessoas e instituições. Ao longo de 

mais de 26 anos ao serviço da Benemérita Associação dos Bombeiros Voluntários de Fão, 

tendo sido na época o mais jovem Comandante de uma Instituição de Bombeiros, o 

comandante Fernando Faria de Vilar, foi exemplo vivo de um Homem solidário, que colocou, 

sempre, à frente dos interesses pessoais o interesse social transformando-se num referencial 



para todos os que trabalham no âmbito do voluntariado. É assim, e neste contexto, que ao 

abrigo do Art.º 5º do "Regulamento para a concessão de Medalhas", em vigor neste Município; 

Que propomos à Ex.ma Câmara seja atribuída a MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO ao 

cidadão FERNANDO FARIA DE VILAR". Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, DELIBEROU, POR MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM QUATRO VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES, 

ATRIBUIR A MEDALHA DE HONRA DO CONCELHO AO CIDADÃO FERNANDO ANTÓNIO 

FARIA DE VILAR. 

05 - OBRAS PÚBLICAS: 

05.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

05.01.01 – AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – ESPOSENDE - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

as obras, executadas pela empresa António Alves Ribeiro & Filhos, Lda, foram iniciadas em 

1999.11.15 e concluídas em 2000.06.05. Mais informa que os trabalhos da obra se encontram 

concluídos de conformidade com o projecto e caderno de encargos correspondentes e em 

condições de normais de perfeição e segurança, pelo que os mesmos podem ser 

recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

05.01.02 – CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

as obras, executadas pela empresa António Alves Ribeiro & Filhos, Lda, foram iniciadas em 

2000.04.03 e concluídas em 2000.05.24. Mais informa que os trabalhos da obra se encontram 

concluídos de conformidade com o projecto e caderno de encargos correspondentes e em 

condições de normais de perfeição e segurança, pelo que os mesmos podem ser 

recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 



05.01.03 – INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS DA HABITAÇÃO SOCIAL DE FÃO - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

as obras, executadas pela empresa António Alves Ribeiro & Filhos, Lda, foram iniciadas em 

1999.09.31 e concluídas em 2000.03.30. Mais informa que os trabalhos da obra se encontram 

concluídos de conformidade com o projecto e caderno de encargos correspondentes e em 

condições de normais de perfeição e segurança, pelo que os mesmos podem ser 

recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

06 – POSTURAS E REGULAMENTOS: 

06.01 – REGULAMENTOS: 

06.01.01 – REGULAMENTO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTE DE ALUGUER EM 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS - PROPOSTA: 

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

06.01.02 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO E RECOLHA DE VEÍCULOS – 

PROPOSTA: 

Foi presente proposta do Regulamento 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 DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA DE REGULAMENTO APRESENTADA E SUBMETER O 

MESMO À APRECIAÇÃO PÚBLICA. 

ABSTIVERAM-SE OS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA E FRANKLIN 

TORRES. 

06.01.03 – REGULAMENTO DA INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM – PROPOSTA: 

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



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 2000/08/31 até 2000/09/06. 

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

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

SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 – PROPOSTA DE PROLONGAMENTO DE PRAZO DA CAMPANHA DE REDUÇÃO DE 

TARIFAS LEVADA A CABO PELOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 – PROPOSTA DE PROLONGAMENTO DE PRAZO DA CAMPANHA DE REDUÇÃO DE 

TARIFAS COM EFICÁCIA RETROACTIVA, LEVADA A CABO PELOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS: 

Foi presente a seguinte proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, aprovada em sua reunião de trinta e um de Agosto último: "A 

campanha de redução de tarifas levada a cabo pelos Serviços Municipalizados aprovada pela 

Assembleia Municipal no dia 28/04/2000 tem sido um êxito, face ao elevado número de 

pedidos efectuados. Durante este período notou-se que a adesão da população em massa 

coincidia com a intervenção dos SMAS nas primeiras limpezas de rede, o que é compreensível. 

Quando foi proposto o prazo de validade desta campanha pressupôs-se que as empreitadas 

em curso estariam prontas a entrar em funcionamento na vigência do mesmo e, em tempo útil. 

Por razões várias isto não se verificou, nomeadamente nas freguesias de Curvos e Vila Chã. A 

freguesia de Vila Chã só na última semana da campanha ficou com o sistema pronto a entrar 

em funcionamento e em Curvos o mesmo só será possível em finais do mês de Setembro. 

Assim, para que o princípio da igualdade de oportunidades seja cumprido, PROPONHO: Que a 

campanha aprovada na reunião ordinária de 28/04/2000 seja prolongada até ao final do 

corrente ano, com eficácia retroactiva à data de 01/09/2000, com base na alínea a) do n.º 2 do 

artigo n.º 128 do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de Janeiro." Segue-se data e assinatura do Presidente do Conselho de 

Administração: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA DE PROLONGAMENTO DE PRAZO DA CAMPANHA DE 

REDUÇÃO DE TARIFAS COM EFICÁCIA RETROACTIVA. 

MAIS DELIBEROU SUBMETER A MESMA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 



ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

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. 

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 dez horas e quarenta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Técnica Superior de Primeira classe, da Divisão Administrativa e Financeira redigi e 

subscrevi a acta da presente reunião. 


