
ACTA Nº 8/2002 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 11 DE ABRIL 

DE 2002: 

Aos onze dias do mês de Abril 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 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 

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. 

Verificou-se a ausência da senhora Vereadora Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo. 

- 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 – dezassete 

mil e cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos (17.057,37 €); Plano Operacional do 

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

setecentos e cinquenta euros (750 €); Depositado no Banco Espírito Santo – sete mil cento e 

sessenta euros e trinta e nove cêntimos (7.160,39 €); Depositado no Banco Português de 

Investimento – noventa e nove mil quatrocentos e vinte e quatro euros e trinta cêntimos 

(99.424,30 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito – cento e trinta e oito mil 

oitocentos e quarenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos (138.845,46 €); Em cofre, na 

Tesouraria – três mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos (3.654,32 

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



trezentos e doze mil quarenta e quatro euros e quatro cêntimos (312.044,04 €); Em cofre, na 

Tesouraria – cento e trinta e um euros e cinquenta e oito cêntimos (131,58 €). 

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 07/2002, REALIZADA EM 08 DE 

ABRIL DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

corrente mês 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 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO: 

04.01.01 – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - PROTOCOLO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE E A CÂMARA MUNICIPAL DE 

BARCELOS – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO: 

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

04.01.02 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO – ÁGUAS DO 

CÁVADO – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ÁREA NORTE 

DO GRANDE PORTO – PROTOCOLO DE DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 

EXPLORAÇÃO: 

Foi presente o ofício nº 233/SRHEA, datado de vinte e sete de Março último, remetido pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, acompanhado de proposta de protocolo a 



celebrar com a empresa "Águas do Cávado S.A.", que mereceu a concordância do Conselho 

de Administração daqueles Serviços em reunião realizada no dia vinte e um de Março do 

corrente ano. 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 MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 

EXPLORAÇÃO A CELEBRAR COM A EMPRESA "ÁGUAS DO CÁVADO, S.A.". 

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

E ENGº LUIS VALE. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - PATRIMÓNIO: 

05.01.01 – CEDÊNCIA GRATUITA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO 

"CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE FARO" – 

PROPOSTA DE MINUTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "O município de Esposende dispõe de 

atribuições no domínio da cultura, conforme decorre do disposto nos artigos 13º e 20º da Lei nº 

159/99, de 14 de Setembro, dispondo a Câmara Municipal de competência no âmbito de apoio 

a conceder a entidades e organismos legalmente existentes com vista à prossecução de obras 

ou eventos de interesse municipal e apoio a actividades de interesse municipal de natureza 

social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, conforme previsto nas alíneas a) e b) do nº 4 do 

artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. O Centro de Intervenção Cultural de Palmeira de 

Faro, é uma associação pública que prossegue no concelho actividades de interesse municipal 

naqueles domínios supra elencados. Nessa medida, é do interesse municipal apoiar a sua 

actividade pelos meios achados mais convenientes. Pretendendo aquela associação levar a 

efeito a construção da sua sede e instalações que lhe permitam exercer convenientemente a 

sua actividade, justifica-se assim que se apoie essa mesma iniciativa. O município de 

Esposende é proprietário de um prédio rústico sita naquela freguesia de Palmeira de Faro, 

prédio ao qual não está a ser dada qualquer utilização pública. Assim, face e ao abrigo das 

disposições legais supra referidas, tendo presente o disposto no artº 1524º do Código civil e 

nos artºs 5º e 19º da lei dos Solos – Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro – proponho que 

a Câmara Municipal delibere no sentido de ser constituído o direito de superfície a favor 

daquela associação, nos termos da minuta de escritura pública que se anexa. De referir ainda 

que, sendo o direito de superfície um ónus sobre o mesmo prédio, considerando que a 

competência para a constituição desse ónus será da Câmara Municipal nas situações em que 

o valor do imóvel é inferior a mil vezes o índice cem da escala salarial do regime geral do 



sistema retributivo da função pública, tendo presente que esse valor corresponde a trezentos e 

dez mil euros e trezentos e trinta cêntimos, e atendendo a que o referido prédio foi adquirido 

em dois mil e um pelo valor de cento e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove euros 

e vinte e seis cêntimos, logo estando avaliado muito abaixo daquele limite, é pois a Câmara 

Municipal o órgão competente para deliberar sobre esta matéria." Segue-se data e assinatura: 

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

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DO PRÉDIO REFERIDO A 

FAVOR DO CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE FARO, 

NOS TERMOS DA MINUTA PROPOSTA, COM A QUAL SE CONCORDA. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O SENHOR 

PRESIDENTE. 

05.02 – PESSOAL: 

05.01.01 – JOSÉ CARLOS PEREIRA RIBEIRO, CANTONEIRO DE LIMPEZA – RELATÓRIO 

FINAL DE PROCESSO DISCIPLINAR: 

De harmonia com a deliberação tomada na última reunião, foi novamente presente o processo 

disciplinar instaurado ao cantoneiro de limpeza José Carlos Pereira Ribeiro. Está junto o 

seguinte relatório final, datado de seis de Março de dois mil e dois, elaborado pelo instrutor do 

processo nos termos do artigo 65º do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro: "Instaurou-se o 

presente processo disciplinar com base nos autos de folhas quatro e cinco que aqui se dão por 

reproduzidos, nos quais se narram, contra o arguido José Carlos Pereira Ribeiro, cantoneiro de 

limpeza, casado, nascido a sete de Janeiro de mil novecentos e setenta, filho de Joaquim 

Gonçalves Ribeiro e de Maria da Paz Pereira, residente na Rua Narciso Ferreira, bloco 21, r/c 

direito, na cidade de Esposende, factos que integram infracções disciplinares previstas e 

punidas pelo diploma legal supra identificado, nomeadamente a violação do dever de 

assiduidade – faltas injustificadas. Realizou-se a investigação dos factos, durante a qual foram 

juntos os documentos que poderiam, de algum modo, dar um contributo ao esclarecimento dos 

factos e consequentemente à descoberta da verdade. Ouvido o arguido, em 25 de Fevereiro de 

2002, prestou este declarações confessando os factos e alegando motivos familiares bastante 

graves que o impossibilitam de cumprir o seu horário de trabalho. Foi junta aos autos cópia do 

registo disciplinar do arguido, do qual não consta a aplicação de qualquer sanção ou louvor. 

Concluída a investigação foi cumprido o disposto no nº 2 do artº 57º e no artº 59º do Decreto-

Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, sendo a notificação da acusação feita pessoalmente na pessoa 

do arguido. Não foi apresentada qualquer resposta. Resulta pois provado que o arguido faltou 

ao serviço do dia nove a treze de Julho de dois mil e um, faltou de dezasseis a dezanove do 

mesmo mês e desde vinte e um de Agosto de dois mil e um até à presente data, sem qualquer 

justificação legal. Deu, assim, o arguido duzentas e seis faltas sem justificação. O arguido, em 



todos os casos, agiu voluntária e conscientemente, sabendo que as faltas ao serviço eram 

injustificadas. Com os factos expostos cometeu o arguido a seguinte infracção: violação do 

dever de assiduidade, com graves consequências para o serviço, conduta prevista e punida 

pelo artigo 71º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 de Dezembro, combinado com as disposições 

do artigo 3º, nº 4 alínea b), alínea f) do nº 1 do artigo 11º, nº 8 do artigo 12º e artigo 26º, todos 

do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. Assim, ponderando os parâmetros definidos pelo 

artigo 28º do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, e face à infracção cometida, porque as 

faltas dadas correspondem a um efectivo abandono do posto de trabalho e a uma renúncia à 

responsabilidade, inviabilizando a manutenção da relação funcional, propõe-se que a este seja 

aplicada nos termos das disposições combinadas do artigo 71º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 

de Dezembro, com as disposições do artigo 3º, número 4 alínea b), alínea f) do número 1 do 

artigo 11º, número 8 do artigo 12º e artigo 26º, todos do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, 

a pena de demissão." Segue-se data e assinatura do instrutor do processo. 

Está junto um requerimento do mesmo funcionário, solicitando exoneração do seu lugar de 

cantoneiro de limpeza, com efeitos a partir do passado dia nove do corrente e que foi deferido 

por despacho do senhor Presidente datado do mesmo dia: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ARQUIVAR O PROCESSO, EM VIRTUDE DE 

HAVER INUTILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO, FACE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE EXONERAÇÃO APRESENTADO. 

06 - CULTURA E DESPORTO: 

06.01 - ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS / ANIMAÇÃO: 

06.01.01 - COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DA FONTE, DE FÃO – PEDIDO 

DE SUBSÍDIO: 

A Comissão de Festas em honra de Santo António da Fonte, da freguesia de Fão, solicita 

atribuição de subsídio para apoio da realização das respectivas festividades. Está junta 

informação dos serviços financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação de 

verba no valor de cento e vinte e cinco euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

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

VINTE E CINCO EUROS À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO. 

06.01.02 – COMISSÃO DE FESTAS DE S. LOURENÇO, DE VILA CHÃ – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: 



A Comissão de Festas em honra de São Lourenço, da freguesia de Vila Chã, solicita atribuição 

de subsídio para apoio da realização das respectivas festividades. Está junta informação dos 

serviços financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação de verba no valor de 

mil euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE MIL EUROS 

À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VILA CHÃ. 

06.01.03 – FÓRUM ESPOSENDENSE – PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a "Fórum Esposendense – Associação 

Cívica para o Desenvolvimento e Progresso do Concelho de Esposende": 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, QUE O 

ASSUNTO SEJA PRESENTE À PRÓXIMA REUNIÃO. 

07 - EDUCAÇÃO: 

07.01 - ESCOLAS: 

07.01.01 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DA 

ESCOLA DE CEPÃES, MARINHAS – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Solicitam atribuição de subsídio para apoio da realização de diversas actividades que se 

propõem desenvolver de âmbito curricular e extracurricular. Está junta informação dos serviços 

financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação de verba no valor de duzentos 

euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DE PAIS, 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DA ESCOLA DE CEPÃES, DA FREGUESIA 

DE MARINHAS, SUBSÍDIO NO VALOR DE DUZENTOS EUROS. 

08 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

08.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

08.01.01 - FORJÃES SPORT CLUBE – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

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

construção da cobertura da bancada central do respectivo campo de futebol, obra orçamentada 



em treze mil oitocentos e um euros e noventa e nove cêntimos. Está junta informação dos 

serviços financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação de verba no valor de 

treze mil oitocentos e um euros e noventa e nove cêntimos: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE TREZE MIL 

OITOCENTOS E UM EUROS E NOVENTA E NOVE CÊNTIMOS AO FORJÃES SPORT 

CLUBE. 

08.01.02 – GANDRA FUTEBOL CLUBE – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

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

de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos, para efeitos de 

realização de obras de renovação e beneficiação do seu parque desportivo. Está junta 

informação dos serviços financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação da 

verba solicitada: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE NOVE MIL 

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS AO GANDRA 

FUTEBOL CLUBE. 

08.02 - SERVIÇO SOCIAL: 

08.02.01 – ESPOSENDE SOLIDÁRIO – ASSOCIAÇÃO CONCELHIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO (PIEF) – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente a seguinte informação do Serviço Social: "Como é do conhecimento de V. Ex.cia 

decorreu durante os meses de Janeiro e Fevereiro nas instalações da ACICE o Programa 

Integrado de Educação Formação (PIEF) com o objectivo de motivar os jovens para a 

reintegração num percurso educativo e/ou formativo. Sendo a autarquia um dos parceiros do 

referido programa desenvolveu algumas actividades ligadas à área de desporto, educação 

ambiental, arqueologia e acesso à Biblioteca Municipal, bem como foi assegurado transporte 

aos jovens que participaram nesta iniciativa, conforme deliberação tomada em reunião de 

Câmara em 22 de Novembro de 2001. Aquando da aquisição do passe de transporte público, 

não foi possível esta Câmara Municipal adquiri-los devido aos mesmos não serem idênticos ao 

passe escolar. Assim solicitou-se ao Esposende Solidário para custear a verba inerente ao 

transporte. Este encargo ascendeu a trezentos e setenta e quatro euros e dez cêntimos, pelo 

que vimos propor a V. Ex.cia a atribuição da referida verba à Esposende Solidário – 

Associação Concelhia para o Desenvolvimento Integrado." Segue-se assinatura: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE TREZENTOS 

E SETENTA E QUATRO EUROS E DEZ CÊNTIMOS À ESPOSENDE SOLIDÁRIO – 

ASSOCIAÇÃO CONCELHIA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. 

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 – ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DE ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA – 

REPRESENTANTE DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE ESPOSENDE: 

02 – "VARIANTE SUL DE APÚLIA" – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E URGÊNCIA 

DE EXPROPRIAÇÃO – PROPOSTA: 

03 – "CAFÉ MARINA", DE ESPOSENDE – PROPOSTA DE RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 

04 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – PROPOSTA: 

05 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 – ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DE ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA – 

REPRESENTANTE DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE ESPOSENDE: 

Foi presente o ofício nº 523/1.3.4, datado de cinco do corrente mês e remetido pela Presidente 

da Comissão Provisória , solicitando indicação de qual o representante desta autarquia na 

Assembleia do Agrupamento de Escolas de António Correia de Oliveira: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, DESIGNAR COMO SEU REPRESENTANTE O 

SENHOR VEREADOR DR. JORGE ALVES CARDOSO. 

02 – "VARIANTE SUL DE APÚLIA" – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E 

URGÊNCIA DE EXPROPRIAÇÃO – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "O Orçamento de despesa para o 

corrente ano, bem como o Plano Plurianual de Investimentos, designadamente na rubrica 0901 

02 2001 44, documentos devidamente aprovados pela Câmara e Assembleia municipais, prevê 

a construção de uma via municipal, de cariz infraestruturante e de indiscutível interesse 

público, qual seja a denominada ‘Variante Sul de Apúlia’. A execução da obra em causa trata-

se com efeito de uma atribuição de fomento do Poder Local, prevenida logo na norma 

constante do nº 1 do artº 46º do ainda Código Administrativo. A execução daquela obra implica 

a intervenção e aquisição de cerca de quarenta parcelas de terreno, pertencentes aliás a um 

número significativamente superior de proprietários. Sendo certo que já foi possível chegar a 

acordo com a quase totalidade dos proprietários, tendo-se adquirido também a quase 

totalidade das parcelas através de celebração de contratos de compra e venda celebrados por 

escritura pública, facto que permitiu até optar-se por iniciar a execução dos trabalhos, tendo 

sido celebrado o respectivo contrato de empreitada em oito de Outubro de dois mil e um e 

procedido à consignação dos trabalhos em quinze do mesmo mês. Contudo, pese embora 

todos os esforços desenvolvidos, não se torna possível a conclusão dos contactos com todos 

os proprietários de uma das parcelas, designadamente a parcela número três. Tendo-se a 

Câmara Municipal já pronunciado sobre esta matéria, mas tendo, desde então, sido possível 

proceder à aquisição de cinco das parcelas então envolvidas, e não sendo , como acima 

referido, possível proceder à aquisição da restante, importa pois formalizar a resolução prevista 

no artigo décimo do Código das Expropriações, cujos requisitos se apresentam devidamente 

observados no caso em apreço, pelo que, nos termos e no uso das competências previstas na 

alínea c) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, proponho que a digníssima 

Câmara Municipal delibere como cumpre, solicitar a sua Excelência o Ministro competente, a 

Declaração da Utilidade Pública e a urgência da expropriação da parcela necessária à 

conclusão da obra da Variante Sul de Apúlia, parcela esta devidamente identificada no mapa 

que se anexa à presente proposta e que a integra." Segue-se data e assinatura. 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 MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA E SOLICITAR AO MINISTRO COMPETENTE A DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA E URGÊNCIA, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA A POSSE 

ADMINISTRATIVA, DA PARCELA NÚMERO TRÊS, PROPRIEDADE DE MANUEL 

RODRIGUES PEREIRA E OUTROS, INSCRITA NA MATRIZ PREDIAL NÚMERO MIL 



QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO A MIL QUATROCENTOS E OITENTA RÚSTICO, 

DESCRIÇÃO PREDIAL NÚMERO NOVECENTOS E DEZASSEIS – APÚLIA, COM A ÁREA DE 

MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS METROS QUADRADOS E COM VALOR DE 

AQUISIÇÃO PROPOSTO EM VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZANOVE EUROS 

E DEZ CÊNTIMOS. 

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

E ENGº LUIS VALE. 

03 – "CAFÉ MARINA", DE ESPOSENDE – PROPOSTA DE RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO: 

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

Assuntos Jurídicos: "Após notificação da exploradora do estabelecimento para efeitos do artº 

100º do Código de Procedimento Administrativo, veio a requerente, no dia vinte e um de Março 

último, apenas requerer fosse feita vistoria para medição acústica, nada mais alegando em seu 

favor. No entanto, não compete a esta autarquia realizar as medições acústicas, as quais 

deverão ser executadas por entidade ou empresa acreditada para a área do ambiente, e que 

exerça a sua actividade no domínio do ruído e, obviamente, mediante solicitação e pagamento 

dos serviços pelo particular interessado. Face ao exposto, e uma vez que a Câmara Municipal, 

em sete de Março de dois mil e dois, já deliberou comunicar ao proprietário a intenção de 

proceder à restrição do horário de funcionamento, nos termos do nº 11 do artº 3º do respectivo 

regulamento municipal, poderá o Executivo, atendendo á inexistência de causa legítima de 

oposição pelo particular, deliberar restringir o horário até às duas horas." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFIRMAR A RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DENOMINADO "CAFÉ MARINA", SITO NA 

RUA 31 DE JANEIRO, DESTA CIDADE DE ESPOSENDE, ATÉ ÀS DUAS HORAS. 

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

E ENGº LUIS VALE. 

04 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de alteração ao Plano de Actividades e Orçamento da Câmara 

Municipal, para o corrente ano. 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 MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO. 



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

VALE. 

05 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente pedido de subsídio para apoio das despesas realizadas com as comemorações 

do vigésimo quinto aniversário de vida paroquial do Padre José Valentim Vilar. Está junta 

informação dos serviços financeiros indicando a existência de cabimentação e cativação de 

verba no valor de setecentos e cinquenta euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE 

SETECENTOS E CINQUENTA EUROS À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE 

FÃO. 

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 e cinco 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. 


