
ACTA Nº 4/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 13 DE 

FEVEREIRO DE 2003: 

Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano três 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 do senhor Engº Victor Manuel da Silva Leite, Vice-Presidente da 

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

Sá, Dr. Jorge Alves Cardoso e Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo. 

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 Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Além da ausência do senhor Presidente, verificou-se também a falta do senhor Vereador Engº 

Luis Miguel Morais Gomes do Vale. 

Não compareceu inicialmente à reunião o senhor Vereador José Albino Lima de Faria. 

- 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: 

O senhor Vice-Presidente apresentou convite aos senhores Vereadores para estarem 

presentes, amanhã, pelas onze horas, nas instalações das Piscinas Municipais, desta cidade, 

para efeitos da apresentação do programa Finisterra e que terá a presença de Sua Excelência 

o Senhor Primeiro Ministro. 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista lamentou que só agora tenha sido apresentado tal 

convite, quando o respectivo programa já foi publicado na passada terça-feira em órgão de 

comunicação social. 

Continuando no uso da palavra, o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista comentou a falta do 

senhor Presidente à presente reunião e afirmou que o senhor Presidente só participou em uma 

de quatro reuniões. Mais teceu alguns comentários relativamente à proposta que apresentou 

relativa ao loteamento de João Gaspar Gaifém Ramos e o cumprimento do respectivo acórdão 

do Supremo Tribunal Administrativo, que deveria ter sido apreciada na última reunião e quinze 



dias depois volta a não ser incluído na ordem de trabalhos. O senhor Vereador afirmou que 

considera tal atitude como um veto político ao referido assunto. Mais comentou a entrevista 

dada pelo senhor Presidente à "Esposende Rádio", na passada semana, onde afirmou que 

esta semana seria aprovado o licenciamento de construção de superfície comercial na Zona 

Industrial de Esposende. 

O senhor Vice-Presidente informou que, relativamente à visita do Senhor Primeiro Ministro, o 

processo foi desenvolvido pela administração central. Relativamente às faltas do senhor 

Presidente, disse que tal assunto diz respeito directamente ao senhor Presidente, pelo que não 

lhe caberia fazer comentários. Disse, ainda, relativamente à proposta respeitante ao 

loteamento que iria diligenciar no sentido de o assunto ser presente à próxima reunião. 

- 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 - nove mil 

quinhentos e oitenta e nove euros (9.589,00 €); Fundos Permanentes - dois mil novecentos e 

cinquenta euros (2.950,00 €); Depositado no Banco Espírito Santo - quatro mil quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos (4.465,67 €); Depositado no Banco 

Português de Investimento – mil quatrocentos e quarenta euros e setenta e dois cêntimos 

(1.440,72 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito - cento e cinquenta e cinco mil 

trezentos e oitenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos (155.388,84 €); Em cofre, na 

Tesouraria – mil trezentos e setenta e oito euros e setenta cêntimos (1.378,70 €); 

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

trezentos e quarenta e três mil oitocentos e noventa e sete euros e catorze cêntimos 

(343.897,14 €); Em cofre, na Tesouraria - mil cento e vinte e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos (1.121,44 €). 

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 e subdelegação 

de competências no senhor Vereador do Pelouro de obras particulares, constantes das 

relações anexas à minuta da presente reunião, da qual fazem parte integrante: 



O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista comentou que continua a não ser presente relação de 

despachos do senhor Presidente, no uso de competências delegadas, conforme já reclamou na 

reunião realizada no passado dia nove de Janeiro do corrente ano. 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

Ainda no âmbito das competências delegadas, o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista 

apresentou proposta no sentido de a Câmara Municipal avocar a competência delegada no 

senhor Presidente para aprovação do processo de licenciamento de superfície comercial em 

nome de Imobiliária Teixeira & Filhos, nº 162/2002. 

Foi, de imediato, a proposta submetida à votação, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

maioria absoluta dos presentes, rejeitar a mesma. Votou a favor o senhor Vereador Dr. Tito 

Evangelista. 

O senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso proferiu a seguinte declaração de voto: "Votamos contra 

porque a maioria que suporta o executivo ainda não deixou de depositar confiança no 

Presidente, o que esteve no espírito da delegação de competências aquando da respectiva 

delegação, pelo que entendemos continuar a depositar essa mesma confiança no senhor 

Presidente e não vendo qualquer interesse na avocação proposta." 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista apresentou a seguinte declaração de voto: "Ao rejeitar 

a proposta que eu efectuei, a maioria passou um cheque em branco ao senhor Presidente da 

Câmara, num assunto de grande melindre económico e social para o concelho e que se me 

afigura irregular do ponto de vista urbanístico e do cumprimento dos instrumentos de 

ordenamento territorial em vigor no concelho de Esposende. Parece, pois, que a maioria 

entende que o senhor Presidente da Câmara, sozinho, pensa e decide melhor que o conjunto 

de todos os membros do Executivo. Os membros da Câmara, que não os da oposição, 

passaram a ser politicamente responsáveis pela decisão que o senhor Presidente da Câmara 

venha a tomar em tal matéria." 

Compareceu à reunião, a partir deste momento, o senhor Vereador José Albino Faria, cuja falta 

até agora foi considerada justificada, por unanimidade dos presentes. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 03/2003, REALIZADA EM 30 DE 

JANEIRO DE 2003 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

de Janeiro último 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 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 - PARÓQUIA DE S. NICOLAU TOLENTINO, DA REPÚBLICA DE CABO VERDE - 

AGRADECIMENTO - INFORMAÇÃO: 

Foi presente o seguinte ofício, remetido por Padre António de Sá Cachada: "Tenho o gosto de 

informar V. Ex.cia que recebi no mês de Dezembro de dois mil e dois, através da Câmara 

Municipal de S. Domingos, a importância de duzentos e setenta e quatro mil e duzentos 

escudos caboverdianos) destinada a apoiar a construção de uma cisterna anexa à Capela de 

Rui Vaz, nesta paróquia de S. Nicolau Tolentino, e correspondente a um dom de dois mil 

quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove cêntimos pela Câmara Municipal de 

Esposende a favor do referido projecto. Digne-se receber os meus sinceros agradecimentos 

pela compreensão e generosidade manifestadas a favor desta paróquia." Segue-se data e 

assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

04.01.02 - COMISSÃO DE ANÁLISE ÀS OBRAS A ADQUIRIR NO ÂMBITO DO APOIO AO 

AUTOR LOCAL - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara: 

Com a alteração do executivo municipal verificou-se a necessidade de alteração da Comissão 

de Análise às Obras a adquirir pela Câmara Municipal de Esposende no âmbito do apoio ao 

autor local. Assim, vimos propor a V. Ex.cia a alteração da referida Comissão, ficando a partir 

de agora com a seguinte constituição: Rui Manuel Cavalheiro da Cunha, Técnico Superior e 

Adjunto do senhor Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Presidente da Comissão; 

Ivone Maria M. S. Baptista Magalhães, Técnica Superior e a desempenhar funções no Museu 

Municipal de Esposende, Secretário; Maria Luisa Leite da Silva, Técnica Superior a exercer 

funções na Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura; Ana Paula Raposo Ramos, Técnica 

Superior, a exercer funções nos Serviços de Arqueologia da Câmara Municipal de Esposende; 

Carlos Alberto Brochado de Almeida, Consultor da Câmara Municipal de Esposende." Segue-

se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, PROCEDER À ALTERAÇÃO DA COMISSÃO 

DE ANÁLISE ÀS OBRAS A ADQUIRIR NO ÂMBITO DO APOIO AO AUTOR LOCAL, NOS 

TERMOS DA INFORMAÇÃO DO GABINETE DE APOIO PESSOAL DO SENHOR 

PRESIDENTE. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 



05.01 - PESSOAL: 

05.01.01 - EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, CANTONEIRO DE LIMPEZA - 

PROCESSO DISCIPLINAR: 

Foi novamente presente o processo disciplinar instaurado ao cantoneiro de limpeza Eduardo 

José dos Santos Ferreira. Está junto o respectivo relatório final, elaborado nos termos do artigo 

65º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 

Local: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, QUE O ASSUNTO SEJA PRESENTE À 

PRÓXIMA REUNIÃO. 

06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - OBRAS PARTICULARES: 

06.01.01 - LIDL & Cª, LDA - DE SINTRA - PROCº 450/98: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao licenciamento de construção de loja de 

produtos alimentares, no Lugar da Areia, freguesia de Fonte Boa, deste concelho. Está junto 

auto da vistoria efectuada às obras de urbanização. O mesmo auto informa que as referidas 

obras de urbanização se encontram concluídas em conformidade com o projecto de 

infraestruturas aprovado, pelo que podem ser recepcionadas definitivamente e cancelada a 

garantia bancária nº 99099900022, emitida pelo BNU: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CANCELADA A RESPECTIVA GARANTIA BANCÁRIA. 

06.01.02 - WOLVERINE TUBAGEM (PORTUGAL), LDA, DO PORTO - PROCº 118/2001: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao licenciamento de construção de edifício 

industrial, na Zona Industrial de Esposende (Gandra, Marinhas e Palmeira de Faro, deste 

concelho. Está junto auto da vistoria efectuada às obras de urbanização. O mesmo auto 

informa que as referidas infra-estruturas de urbanização se encontram executadas em 

condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser recepcionadas 

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 

quatrocentos e noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos, como garantia das obras de 

urbanização até à sua recepção definitiva: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS 

OBRAS DE INFRAESTRUTURAS E REDUZIR A CAUÇÃO PARA O VALOR DE MIL 

QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS. 

07 - OBRAS PÚBLICAS: 

07.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

07.01.01 - ARRANJO EXTERIOR DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MAR - 

RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

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

que as obras foram realizadas pela empresa Aurélio Martins Sobreiro & Filhos, Lda, tendo sido 

iniciadas em treze de Maio de mil novecentos e noventa e sete e concluídas em vinte e dois de 

Setembro de mil novecentos e noventa e sete. Mais informa que se encontram concluídas em 

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

recepcionados definitivamente e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DA 

EMPREITADA, BEM COMO RESTITUIR OS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E 

CONSIDERAR EXTINTA A CAUÇÃO. 

08 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

08.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

08.01.01 - CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE MAR - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

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

do pagamento de autocarro que adquiriram. Está junta informação dos Serviços Financeiros, 

indicando a existência da respectiva cabimentação e cativação orçamental no valor de 

quarenta mil euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE 

QUARENTA MIL EUROS AO CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE DE MAR. 

08.01.02 - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS CATÓLICOS DE ESPOSENDE - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: 



Solicitam atribuição de subsídio para apoio da realização do "Encontro de Cantares de 

Janeiras". Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva 

cabimentação e cativação orçamental no valor de trezentos euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE 

TREZENTOS EUROS À ASSOCIAÇÃO DE JOVENS CATÓLICOS DE ESPOSENDE. 

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 VICE-PRESIDENTE FOI 

POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO, O SEGUINTE ASSUNTO: 

01 - TARIFÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROPOSTA DE CORRECÇÃO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 - TARIFÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROPOSTA DE CORRECÇÃO: 

Foi presente a seguinte informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: "No âmbito da 

entrada em vigor do novo tarifário de resíduos sólidos urbanos, e não tendo por lapso sido 

contemplado no Regulamento de Tarifas, ponto dois, do artigo quarto, o valor a cobrar ao 

utilizador 'Estado', previsto no âmbito da alínea f) do artigo segundo, venho pelo presente 

propor que tal valor venha a ser incluído, mais ainda se propondo que o mesmo seja de vinte e 

cinco euros, em regime de escalão único." Segue-se assinatura. Está junta a seguinte 

informação do Director do Departamento de Administração Geral: "Pela presente, relacionado 

com o assunto em titulo, cumpre-me informar V. Ex.cia do seguinte: 1 - Em vinte e oito de 

Agosto de dois mil e um, foi publicado na segunda série do Diário da República número cento e 

noventa e nove (apêndice número cento e quatro), o Regulamento Municipal de Resíduos 

Sólidos e Higiene Urbana, o qual, no seu artigo sexagésimo oitavo remetia a cobrança relativa 

aos serviços prestados para o tarifário constante de anexo (A) ao respectivo Regulamento; 2 - 

Aquele anexo só viria a ser aprovado pela Assembleia Municipal em sua sessão de dezasseis 

de Dezembro de dois mil e dois, seguido de publicação na segunda série do Diário da 

República número vinte e dois (apêndice número treze), de vinte e sete de Janeiro último; 3 - 

Do disposto no artigo vigésimo quinto do referido anexo decorre que a tarifa de resíduos 

sólidos é devida por diversos tipos de utilizadores, entre os quais se encontra o Estado, 



contudo, no artigo quarto do mesmo anexo, na grelha que transcreve a estrutura tarifária, e por 

manifesto lapso dos serviços, não foi incluído o campo respeitante ao valor a cobrar ao Estado 

(administração pública central); 4 - Ora, sendo o Estado utilizador, também será, como cumpre, 

pagador, pelo que se torna necessário prever o respectivo valor a cobrar; 5 - Não se tratando 

de uma dúvida ou omissão integrável no disposto no número cinco do aludido artigo quarto, 

não nos parece pois que tal situação possa ser analisada in casu uma vez que se trata da 

previsão ex novo de uma tarifa a cobrar. Resta pois analisar o procedimento a adoptar; 6 - 

Como decorre do disposto no artigo vigésimo da Lei das Finanças Locais (vd Lei nº 42/98, de 6 

de Agosto), a receita em apreço insere-se no conceito de tarifa e não no conceito de taxa, dado 

que, expressamente, resulta da alínea c) do número um desse mesmo artigo sob epígrafe de 

tarifas e preços; 7 - Ora, conforme decorre do disposto na alínea j) do número um do artigo 

sexagésimo quarto da Lei nº 169/99, de d18 de Setembro, a competência para fixar as tarifas e 

preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais e municipalizados é da 

Câmara Municipal, sendo matéria indelegável como decorre do disposto no número um do 

artigo sexagésimo quinto do mesmo diploma; 8 - Assim, verificando-se que só a matéria 

atinente à criação de taxas é competência da Assembleia Municipal, como resulta claro do 

confronto da norma enunciada no número anterior e do disposto na alínea e) do número dois 

do artigo quinquagésimo terceiro daquele diploma, é, no caso concreto, a Câmara Municipal 

que deve aprovar a alteração do referido anexo, incluindo o valor relativo ao utilizador 'Estado', 

sendo certo que carece contudo, após aprovação, da respectiva publicação em Diário da 

República." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, APROVAR A PROPOSTA DE CORRECÇÃO 

AO TARIFÁRIO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E FIXAR EM VINTE E 

CINCO EUROS A TARIFA RELATIVA AO UTILIZADOR "ESTADO (ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA CENTRAL)". 

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

SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto contra porque discordo globalmente do tarifário 

adoptado pela Câmara, que representa um brutal aumento para os consumidores que no caso 

dos domésticos, é de cerca de trezentos e setenta por cento e que somado ao aumento do 

tarifário da água e saneamento vai elevar de forma muito penalizadora as facturas dos 

munícipes. Lamento mais uma vez que a Câmara não tenha aceite a proposta de tarifário 

apresentada pelos vereadores da oposição, que, fazendo face às necessidades de 

financiamento da autarquia, não representava um aumento tão brutal do tarifário." 

- 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, tendo-se inscrito a cidadã Maria Paulina Gonçalves Jorge, 

residente na Rua Conde de Castro, desta cidade, que, usando da palavra nos termos 

regimentais, comentou o recente condicionamento de trânsito na referida rua e solicitou que lhe 

seja atribuída autorização para o estacionamento de veículo propriedade do seu agregado 

familiar em zona condicionada. 

Pelo senhor Vice-Presidente foram prestados os devidos esclarecimentos, nomeadamente de 

que deve solicitar nos serviços desta Câmara, a atribuição do respectivo cartão de morador. 

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 cinquenta minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi e subscrevi a acta da presente 

reunião. 


