
ACTA Nº 26/2002 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 02 DE 

DEZEMBRO DE 2002: 

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dois, nesta cidade de Esposende, no 

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

de Esposende, expressamente convocada para o efeito, 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 e 

Arqº António José Pereira Morgado. 

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 do senhor Vereador Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale. 

A senhora Vereadora Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo compareceu à reunião 

durante a apreciação do assunto constante da ordem de trabalhos e a respectiva falta até ao 

momento foi considerada justificada por unanimidade dos presentes. 

PONTO ÚNICO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL E ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO DE 2003 – 

PROPOSTA: 

Foi presente a proposta de plano plurianual de investimentos, plano de actividades municipal e 

orçamento da receita e da despesa para o ano de dois mil e três, 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 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PLANO 

DE ACTIVIDADES MUNICIPAL E ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O ANO 

DE DOIS MIL E TRÊS, BEM COMO COM OS PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO CONSTANTES 

DA MESMA PROPOSTA. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA, QUE APRESENTOU A 

SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O presente Plano de Actividades e Orçamento 

constitui um adiamento no progresso de Esposende. Com este plano e orçamento Esposende 



continua a ser um concelho adiado, onde a Câmara e respectiva maioria PSD, vivem da 

propaganda, sem rumo e sem estratégia. Logo na introdução diz o senhor Presidente da 

Câmara, que o Governo central ‘ao fim de quase sete anos, volta a olhar para o concelho de 

Esposende com a preocupação e atenção que o mesmo merece. Felizmente que o tempo de 

discriminação e do esquecimento já lá vai’ (sic). Tal afirmação é falsa e destituída de sentido. O 

Governo PS foi aquele que maior investimento público, directo e indirecto, realizou na história 

de Esposende, quer em termos absolutos, quer em termos relativos. Senão vejamos! Foi ou 

não no governo do PS que foram: - transferido o maior valor absoluto e relativo de verbas para 

a autarquia a título primeiro do FEF e depois de FGM e FCM; construído o Centro Comunitário 

de Vila Chã; - Centro Social de Belinho; rede de saneamento de Antas (Guilheta); rede de 

saneamento de Belinho; rede de saneamento de Mar; rede de saneamento de Marinhas; 

Estrada de Guilheta; Avenida de Ofir; Parque de estacionamento de Ofir; arranjos nas praias; 

lota de Esposende; Centro de Saúde de Forjães; Variante à E.N. 13 entre acesso ao IC 1 e a 

ponte de Fão; construção do IC 1, maior e mais importante obra realizada no concelho até à 

data; etc., etc. Até agora o governo actual apenas tem vindo a Esposende fazer visitas 

turísticas, parecendo o senhor Presidente da Câmara querer mostrar ao seu antecessor que 

tem mais amigos no PSD do que aqueles que ele tinha. Contudo, no tempo do seu antecessor 

em que o Governo era igualmente PSD, os membros do Governo vinham a Esposende fazer 

mais do que turismo, traziam os ‘bolsos cheios’, e levavam-nos vazios. Quanto ao Plano 

propriamente dito é restritivo, baixando significativamente o investimento. As receitas correntes 

estão inflacionadas por assentarem em previsões de crescimento da construção civil e das 

transacções imobiliárias que dificilmente se cumprirão no actual quadro económico nacional. A 

diferença entre despesas de capital e correntes, no actual orçamento resulta num forte 

acréscimo relativo deste, que no final da execução do próximo ano será ainda muito maior do 

que as previsionais. No tempo disponível para fazer e escrever esta declaração de voto não é 

possível dizer muito mais, certamente na Assembleia Municipal os senhores deputados irão 

referir outras notas negativas deste Plano e Orçamento que não serve os interesses do 

concelho e dos esposendenses." Segue-se assinatura. 

Encerrada a ordem de trabalhos 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 trinta 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. 


