
ACTA Nº 1/2005 

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

JANEIRO DE 2005: 

Aos treze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e cinco, 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 Engº Vítor Manuel da Silva Leite, Vice-Presidente da Câmara 

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

Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, Dª Maria Emília de Miranda 

Mariz Figueiredo, 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 dez horas e quarenta minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento do 

Executivo, pelo senhor Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião. 

A senhora Vereadora Dª Emília Figueiredo solicitou justificação para a falta dada à última 

reunião, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade dos presentes, considerar a 

mesma justificada. 

- 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 Vereador Dr. Tito Evangelista referiu que foi publicado ontem em periódico de âmbito 

nacional, anúncio de abertura de concurso para ligação das redes da empresa Águas de Douro 

e Paiva à rede da empresa Águas do Cávado. Sobre este assunto teceu vários comentários, 

nomeadamente que esta ligação irá permitir que quando a área do Grande Porto não tenha 

água, seja servido por água do Rio Cávado; a bacia do Cávado já serve diversos concelhos da 

área metropolitana do Porto, além de vários concelhos do distrito de Braga não integrados na 

Águas do Cávado; esta situação é muito preocupante, dado que, sobretudo na época de 

Verão, Esposende será prejudicado com a diminuição do caudal do rio; e que o município de 

Esposende não deveria permitir esta situação porque o caudal do rio Cávado vai ser ainda 

mais afectado. Questionou que água ficará disponível para Esposende se o rio Cávado 

abastecer diversos concelhos do Porto, incluindo a margem sul do Rio Douro. Comentou que 

os ambientalistas têm manifestado preocupação sobre a barra do rio Cávado e não têm 

demonstrado a mesma preocupação sobre o caudal do rio. Questionou que vantagens trará 



esta situação para Esposende e que compensação haverá com o transvase previsto e 

salientou que ainda não viu, até agora, qualquer manifestação por parte do município de 

Esposende face a esta transferência de água da bacia do Cávado para a bacia do Douro. 

Finalizou, referindo que o concurso foi aberto pela empresa Águas do Douro e Paiva, principal 

interessado no assunto, não se verificando qualquer benefício para Esposende, dado que, pelo 

contrário, será prejudicado com a diminuição de caudal. 

O senhor Vice-Presidente respondeu, informando que o assunto não é tão dramático como 

referido e que a ligação das redes se insere no objectivo designado por "auto-estradas da 

água", que permitirá a resolução de problemas de abastecimento de água com recurso a redes 

de outras bacias, sendo, assim, uma vantagem para qualquer das partes em situações 

problemáticas. 

- 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: quatro mil trezentos e cinquenta euros 

e quarenta e seis cêntimos (4.350,46 €); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - 

cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e seis euros e noventa cêntimos (56.766,90 €); no 

Banco Espírito Santo - dezanove mil catorze euros e oitenta e cinco cêntimos (19.014,85 €); no 

Banco Português de Investimento – seis mil seiscentos e oitenta euros e trinta e três cêntimos 

(6.680,33 €); no Banco Internacional de Crédito - cinquenta e sete mil cento e quarenta e três 

euros e sessenta e um cêntimos (57.143,61 €); no Banco Totta & Açores - oito mil duzentos e 

oitenta e nove euros e dezassete cêntimos (8.289,17 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 

Em cofre, na Tesouraria - quatrocentos e oitenta e três euros e noventa e nove cêntimos 

(483,99 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - cento e trinta mil novecentos e 

dois euros e sessenta e dois cêntimos (130.902,62 €); No Banco Português de Negócios - 

trezentos e vinte mil noventa e oito euros e cinquenta cêntimos (320.098,50 €). 

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 acta da presente reunião, da qual 

fazem parte integrante: 



A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 30/2004, REALIZADA EM 30 DE 

DEZEMBRO DE 2004 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

de Dezembro 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. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DA SENHORA VEREADORA Dª EMÍLIA FIGUEIREDO, POR, 

CONFORME DECLAROU, NÃO TER PARTICIPADO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA PONTE... NAS ONDAS!, DE 

SALVATERRA DO MIÑO, ESPANHA - CANDIDATURA PARA A DECLARAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO ORAL GALEGO-PORTUGUÊS COMO OBRA-PRIMA DO PATRIMÓNIO 

IMATERIAL DA HUMANIDADE - PROPOSTA DE APOIO: 

Foi presente a seguinte proposta subscrita pelo senhor Presidente: "Fernando João Couto e 

Cepa, Presidente da Câmara Municipal de Esposende, apresenta para aprovação a seguinte 

proposta de apoio à Candidatura para a Declaração do Património Oral Galego-Português 

como Obra-Prima do Património da Humanidade. Fundamentação - 1. A Associação Cultural e 

Pedagógica Ponte... nas Ondas!, composta por professores de mais de quarenta escolas da 

Galiza e de Portugal tem, entre os seus objectivos, a recuperação do Património Cultural 

comum à Galiza e a Portugal. Fruto do trabalho já realizado sob este tema, surgiu a proposta 

de apresentação da Candidatura do património Imaterial Galego-Português perante a UNESCO 

a fim de ser declarado Obra-Prima do Património da Humanidade. A UNESCO considera - para 

além da possibilidade de apresentar de dois em dois anos uma candidatura por parte de um 

Estado - a opção de apresentar candidaturas multinacionais nos casos em que exista um 

património vivo e diverso que se estenda para além das fronteiras políticas de um Estado. A 

UNESCO estabelece um procedimento para a apresentação destas candidaturas em que a 

iniciativa deve partir da sociedade civil e ser, posteriormente, apoiada por instituições e 

entidades e, finalmente, apresentada pelos governos. 2. No passado dia dezoito de Outubro foi 

apresentada, na Divisão do Património Imaterial da UNESCO, a Candidatura do Património 

Imaterial Galego-Português para o seu reconhecimento como Obra Mestra do Património da 

Humanidade, avalizada pelos governos português e espanhol. Prevê-se a resolução do 

processo e a respectiva Proclamação para Julho de 2005. 3. Considerando que a cultura oral 



comum galego-portuguesa abarca um amplo leque de manifestações literárias, musicais e 

etnográficas (cantigas, lendas, romances, contos, cantares ao desafio, celebrações do ciclo 

agrário e da natureza), enraizadas na tradição e que permanecem vivas, ainda, em vastas 

zonas do território compreendido entre o Douro e o Cantábrico, como expressões duma 

continuidade histórico-cultural antiquíssima. Em virtude das alterações económicas e sociais 

acontecidas nas últimas décadas (desaparecimento de modos de vida e actividades 

económicas tradicionais, processo de urbanização, influência dos meios de comunicação), esta 

comunidade cultural milenária está a perder vitalidade e muitas das manifestações que a 

constituem estão em risco de desaparição. Para mudar esta tendência torna-se necessária 

uma actuação coordenada por parte das administrações, das instituições académicas e 

educativas e da sociedade civil, tendo em vista proteger, conhecer, recuperar e difundir esta 

parte fundamental da identidade cultural dos povos. 4. Tendo em conta que a candidatura 

apresentada pela Associação Cultural e Pedagógica Ponte... nas Ondas! Pode constituir um 

importante ponto de partida para a consecução duma maior atenção para este rico património e 

dum maior compromisso por parte da sociedade e das instituições para a sua conservação e 

promoção, e que, para além disso, redundaria num maior conhecimento mútuo entre os dois 

povos e contribuiria para consolidar e impulsionar as crescentes relações institucionais, sociais 

e culturais entre a Galiza e o Norte de Portugal. 5. Considerando a relevância que tem o facto 

de se tratar duma iniciativa nascida no seio da sociedade, através duma associação integrada 

por processos educativos da Galiza e o Norte de Portugal e por escolas associadas à rede 

UNESCO, contando ainda com o apoio de diversas instituições académicas e entidades 

educativas e culturais dos dois territórios. 6. Tendo em conta a transcendência que a 

declaração como Obra-Prima do Património da Humanidade teria para o conhecimento e 

promoção do património oral comum galego-português como uma iniciativa exemplar dentro da 

construção da identidade europeia. Em face do exposto, apresenta-se a proposta de que a 

Câmara Municipal delibere: 1. Expressar o seu apoio à Candidatura apresentada pela 

Associação Cultural e Pedagógica Ponte... nas Ondas! para a Declaração do património Oral 

Galego-Português como Obra-Prima do Património Imaterial da Humanidade; 2. Dirigir-se à 

Divisão do Património Imaterial da UNESCO para manifestar-lhe, face a este acordo, o apoio à 

Candidatura por parte desta edilidade; 3. Solicitar aos Governos Português e do estado 

Espanhol, bem como à Junta da Galiza, o apoio às iniciativas destinadas a favorecer o 

intercâmbio e a cooperação social e cultural entre Portugal e a Galiza e, nomeadamente, 

àquelas propostas que tenham como objectivo o conhecimento, incremento e divulgação da 

cultura oral comum galego-portuguesa; 4. Promover, no âmbito territorial e de competências 

desta Câmara Municipal, actividades com vista à defesa deste património imaterial galego-

português; 5. Subscrever um convénio de colaboração com a Associação Cultural e 

Pedagógica Ponte... nas Ondas! nos termos em que ambas as partes venham a acordar." 

Segue-se data e assinatura. Está junta proposta de protocolo de colaboração a celebrar com a 

Associação Cultural e Pedagógica Ponte... nas Ondas!, promotora da Candidatura do 

Património Imaterial Galego-Português, integrada por professorado galego e português, com 



domicílio na Rúa Forca, nº 5, de Salvaterra do Miño, com os seguintes termos: a associação 

compromete-se a informar regularmente do processo e andamento da Candidatura 

apresentada na UNESCO no passado dia dezoito de Outubro de dois mil e quatro; a 

associação registará a Câmara como município promotor da Candidatura para figurar na 

documentação da Candidatura; a associação propõe à Câmara a criação de um Inventário de 

Bens Imateriais devidamente classificados e identificados. Este inventário fará parte da Base 

de Dados com que a Candidatura contará para a realização de diversas actividades; a 

associação autoriza a Câmara a usar o logótipo da Candidatura nas actividades culturais e na 

imagem corporativa sempre que essa entidade deseje empregá-lo; a associação incorporará o 

logótipo da Câmara no site da Candidatura como entidade promotora e realizará a ligação com 

a Web da Câmara; a associação prestará assessoria permanente para a realização de 

actividades de divulgação sobre o património imaterial que se desejem realizar; a associação 

oferecerá preferências para participar nas actividades de promoção e divulgação da 

Candidatura às Câmaras que acordem constituir-se Município Promotor; a Câmara elaborará 

um Registo de Bens Imateriais que facilitará à Associação para incorporação na 

Documentação da Candidatura; a Câmara subscreve este acordo que entrará em vigor uma 

vez realizado o pagamento da quantia indicada no anexo um deste convénio, à Ponte... nas 

Ondas!; a Câmara incorporará a simbologia da Candidatura em todas as actividades (em curso 

ou previstas) relacionadas com a cultura tradicional procurando dar-lhe a maior visibilidade. 

Fica arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e 

cujo teor integral aqui se dá como transcrito: 

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

PROPOSTA E EXPRESSAR O SEU APOIO À CANDIDATURA APRESENTADA PELA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA PONTE... NAS ONDAS! PARA A DECLARAÇÃO 

DO PATRIMÓNIO ORAL GALEGO-PORTUGUÊS COMO OBRA-PRIMA DO PATRIMÓNIO 

IMATERIAL DA HUMANIDADE; MANIFESTAR À DIVISÃO DO PATRIMÓNIO IMATERIAL DA 

UNESCO O APOIO À CANDIDATURA; SOLICITAR AOS GOVERNOS PORTUGUÊS E DO 

ESTADO ESPANHOL, BEM COMO À JUNTA DA GALIZA, O APOIO ÀS INICIATIVAS 

DESTINADAS A FAVORECER O INTERCÂMBIO E A COOPERAÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

ENTRE PORTUGAL E A GALIZA E, NOMEADAMENTE, ÀQUELAS PROPOSTAS QUE 

TENHAM COMO OBJECTIVO O CONHECIMENTO, INCREMENTO E DIVULGAÇÃO DA 

CULTURA ORAL COMUM GALEGO-PORTUGUESA; PROMOVER, NO ÂMBITO 

TERRITORIAL E DE COMPETÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACTIVIDADES COM 

VISTA À DEFESA DESTE PATRIMÓNIO IMATERIAL GALEGO-PORTUGUÊS. 

MAIS DELIBEROU SUBSCREVER O CONVÉNIO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E PEDAGÓGICA PONTE... NAS ONDAS! NOS TERMOS PROPOSTOS. 

05 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 



05.01 - OBRAS PARTICULARES: 

05.01.01 - FELISBERTA FERNANDES DA SILVA VILELA, DE ESPOSENDE - PROCº 

397/2004: 

Por sugestão do senhor Vice-Presidente foi o presente assunto retirado, em virtude de, 

entretanto, terem entrado novos elementos que confirmam o encerramento do 

estabelecimento. 

06 - POSTURAS E REGULAMENTOS: 

06.01 - REGULAMENTOS: 

06.01.01 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO DE 

ESPLANADAS - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de regulamento municipal de licenciamento e funcionamento de 

esplanadas, 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 E SUBMETER A MESMA À APRECIAÇÃO PÚBLICA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

06.01.02 - TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que decorreu o período de apreciação pública da proposta de alteração à tabela de taxas, 

licenças e outras receitas municipais, não se tendo verificado a apresentação de qualquer 

sugestão ou reclamação, pelo que se encontra em condições de ser apreciado pela 

Assembleia Municipal: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU, POR MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES, SUBMETER A PROPOSTA À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

06.01.03 - REGULAMENTO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE 

ESPOSENDE - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: 



Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, indicando 

que decorreu o período de apreciação pública da proposta de alteração ao Regulamento do 

Plano de Urbanização da Zona Industrial de Esposende, não se tendo verificado a 

apresentação de qualquer sugestão ou reclamação, pelo que se encontra em condições de ser 

apreciado pela Assembleia Municipal. Está junta a seguinte informação da Divisão de Gestão 

Urbanística: "O regulamento do Plano de Urbanização da Zona Industrial de Esposende 

(Gandra, Marinhas e Palmeira), publicado no Diário da Republica, 2ª Série, n.º 90 de 17 de 

Abril de 1998, e alterado pela Declaração n.º 112/2002 (2ª Série) de 24 de Abril, refere no seu 

artigo 8º que 'As áreas de construção não deverão exceder setenta por cento da área total do 

lote'. Por sua vez, o art. 15º refere que o 'Alçado principal terá obrigatoriamente a altura de sete 

metros e meio (7,50 m), podendo ser construídos dois pisos segundo os alinhamentos 

definidos, com o objectivo de se obter uma unidade de conjunto com as construções 

contíguas'. A prática tem demonstrado que a opção mais usual apresentada para licenciamento 

é a conjugação do índice máximo de construção admitido, com a utilização de um só piso e a 

altura obrigatória. Esta opção impede, posteriormente, a implementação de qualquer piso 

intermédio quer para albergar sectores administrativos quer para albergar espaços que 

resultam de layout´s específicos, mesmo que, do ponto de vista urbanístico tal não acarrete 

qualquer inconveniente e do ponto de vista funcional se mostrem pertinentes. Por outro lado, o 

regulamento do PDM define, para estas zonas, um coeficiente de ocupação do solo de 

1m2/m2, e uma área de implantação máxima de setenta por cento da área total do lote. Ou 

seja, permite que haja uma reserva de área de construção, correspondente a trinta por cento 

da área total do lote, que pode ser utilizada na criação de pisos intermédios. Para normalização 

de critérios e para melhor adequar o plano ao momento actual e atender às necessidades 

sentidas na implementação do plano, propõe-se que sejam tomadas as necessárias 

providências para ser alterada a redacção do artigo 8º do Regulamento do Plano de 

Urbanização da Zona Industrial de Esposende, de maneira a que vigore a seguinte redacção: 

Artigo 8º - A área de implantação não deverá exceder setenta por cento da área total do lote e 

a área total de construção não deverá exceder o coeficiente 1m2/m2, aplicado à área do lote'. 

Assim, nos termos dos artigos 96º e 97º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro, requer-se à Câmara Municipal a aprovação 

da presente alteração bem como submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, 

conforme disposto no nº 1 do artº 79º do mesmo diploma legal, para posterior comunicação à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, registo e publicação no Diário da 

República." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU, POR MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES, SUBMETER A PROPOSTA À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DO SENHOR VEREADOR JOSÉ ALBINO FARIA E O VOTO 

CONTRA DO SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 



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. 

O senhor Vice-Presidente deu conhecimento do seguinte despacho nº 03/JAN/2005, proferido 

no passado dia cinco do corrente pelo senhor Presidente: "Tendo presente a recente criação 

da empresa municipal denominada 'EAmb - Esposende Ambiente, E.M.', considerando que por 

força do exercício de funções como Presidente do Conselho de Administração da mesma se 

torna necessário proceder a um reajustamento da distribuição de funções dos Vereadores 

desta Câmara Municipal em regime de exclusividade, ao abrigo do disposto no nº 4 do artº 58º 

e nº 2 do artº 69º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, delego as seguintes competências nos 

senhores Vereadores infra indicados: 1 - no senhor Vereador Engº Vítor Manuel Silva Leite: a) 

superintender na gestão e direcção do pessoal adstrito às áreas funcionais que lhe são 

confiadas, denominadamente aquelas afectas às seguintes unidades orgânicas: i) Gabinete de 

Estudos e Planeamento Estratégico; ii) Divisão de Planeamento e Desenvolvimento; e iii) 

Divisão de Gestão Urbanística; assinar e visar correspondência relacionada com as mesmas 

áreas funcionais; executar as deliberações da Câmara Municipal e coordenar os serviços 

municipais no âmbito das mesmas áreas funcionais; autorizar despesas até ao montante de 

quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos, inerentes à 

gestão corrente das mesmas áreas; as previstas no nº 2 do artº 5º do Decreto-Lei nº 555/99, 

em matéria de concessão de autorizações administrativas; as previstas no nº 5 do artº 58º do 

mesmo diploma em matéria de prorrogação dos prazos para conclusão de trabalhos; as 

previstas no nº 5 do artº 20º do mesmo diploma em matéria de prorrogação de prazos para 

apresentação de especialidades; as previstas no artº 75º do mesmo diploma em matéria de 

emissão de alvarás de licença ou autorização para realização de operações urbanísticas; as 

previstas no artº 94º do mesmo diploma em matéria de fiscalização administrativa; as previstas 

no artº 98º do mesmo diploma em matéria de instauração de processos de processos de contra 

ordenação, designação do instrutor e aplicação de coimas; as previstas no Decreto-Lei nº 

168/97, de 4 de Julho, nomeadamente aquelas relativas a emissão de licenças de utilização; b) 

Subdelego ainda no acima referido Vereador as seguintes competências: as previstas no nº 1 

do artº 5º do Decreto-Lei nº 555/99 em matéria de concessão de licenças, as previstas no artº 

48º e 58º do mesmo em matéria de suas condições e especificações, e as previstas no artº 58º 

em matérias de suas prorrogações; as previstas no nº 3 do artº 5º do mesmo diploma em 

matéria de aprovação de informações prévias; concessão de licenças de estabelecimento de 

pedreiras, nos termos do artº 18º do Decreto-Lei nº 89/90, de 16 de Março; 2 - No senhor 

Vereador Dr. Jorge Alves Cardoso: superintender na gestão e direcção do pessoal adstrito às 

áreas funcionais que lhe são confiadas, denominadamente aquelas afectas às seguintes 

unidades orgânicas: i) Gabinete Municipal de Protecção Civil; ii) Divisão de Manutenção de 

Infraestruturas Municipais (inclui serviço de apoio às Juntas de Freguesia); iii) Divisão dos 



Serviços de Acção Social, Educação e Desporto; assinar e visar correspondência relacionada 

com as mesmas áreas funcionais; executar as deliberações da Câmara Municipal e coordenar 

os serviços municipais no âmbito das mesmas áreas funcionais; autorizar despesas até ao 

montante de quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos 

inerentes à gestão corrente das mesmas áreas. Pelo presente despacho, revogo 

expressamente todos os despachos anteriormente proferidos, na parte em que este contrariem. 

As presentes delegações e subdelegações de competência obedecem às seguintes condições: 

os Vereadores dar-me-ão e à Câmara Municipal informação detalhada sobre o desempenho 

das tarefas que lhe são incumbidas pelo presente despacho e sobre o exercício da 

competência que neles é delegada e subdelegada, respectivamente, sendo certo que, nestas, 

a informação sobre as decisões geradoras de custo ou proveito financeiro, será efectuada na 

reunião do Executivo Municipal que imediatamente se lhes seguir, de harmonia com o disposto 

no nº 3 do artº 65º da Lei nº 169/99 já referida; os actos praticados no uso de competências 

delegadas ou subdelegadas são revogáveis pelo delegante, nos termos previstos na lei para a 

revogação pelo autor do acto, conforme previsto no nº 5 do artº 65º da Lei nº 169/99; de 

harmonia com o disposto no nº 6 do referido artº 65º, das decisões tomadas no uso das 

competências agora delegadas ou subdelegadas cabe recurso para o plenário da Câmara 

Municipal, sem prejuízo da sua impugnação contenciosa; o recurso para o plenário a que se 

reporta o hífen anterior pode ter por fundamento a ilegalidade, inoportunidade ou 

inconveniência da decisão e será apreciado pela Câmara Municipal no prazo máximo de trinta 

dias após a sua recepção, de harmonia com o disposto no nº 7 do aludido artº 65º; a delegação 

e subdelegação das competências não retira à entidade delegante ou subdelegante a 

possibilidade de praticar o acto ou os actos incluídos no presente acto de delegação e 

subdelegação, mediante o exercício do direito de avocação. Por último e por uma questão de 

correcta reafectação de funções, fica também determinado que o Presidente da Câmara fica 

directamente responsável pelas unidades orgânicas infra indicadas, de tal forma que, os 

dirigentes das mesmas deverão reportar directamente ao signatário: i) Departamento de 

Administração Geral; ii) Divisão de Infraestruturas Municipais; iii) Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos; iv) Divisão de Cultura e Turismo." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE FOI 

POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - PROPOSTA: 

02 - FESTA DE NATAL DE 2004 - ORÇAMENTO - PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Tendo presente o disposto no ponto 

2.3.4.3 do Plano Oficial de Contabilidade para as autarquias locais, inserto no Decreto-Lei nº 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, designadamente quanto à constituição de 'Fundos de Maneio', os 

quais se destinam exclusivamente ao pagamento de pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis; considerando que, de facto, surgem situações em que se torna imprescindível o 

recurso a esses fundos, proponho a constituição dos seguintes Fundos de Maneio, os quais 

serão repostos até ao dia trinta e um de Dezembro de dois mil e cinco: Um - valor duzentos e 

cinquenta euros; responsável Maria de Fátima Guerra Sousa e Silva; área de despesa no 

orçamento 02/020221 02/020225; dois - valor quinhentos euros; responsável Dr. Rui Manuel 

Cavalheiro da Cunha; área de despesa no orçamento 02/020121 02/020225; três - valor 

quinhentos euros; responsável Drª Anabela de Jesus Lemos do Rosário; área de despesa no 

orçamento 02/020121 02/020225; quatro - valor mil e setecentos euros; responsável Drª Elsa 

Manuela Ramires e Sá; área de despesa no orçamento 02/020225; cinco - valor quinhentos 

euros; responsável Engª Alexandra Susana Abreu Faria Carvalho Roger; área de despesa no 

orçamento 02/020121 02/020225." Segue-se data e assinatura: 

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

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS PERMANENTES, NOS TERMOS PROPOSTOS. 

02 - FESTA DE NATAL DE 2004 - ORÇAMENTO - PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO: 

Foi presente o seguinte requerimento da comissão organizadora da festa de Natal de 2004: "A 

Organização da Festa de Natal dos funcionários da Câmara Municipal e dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento vem por este meio comunicar que, devido a uma 

maior adesão de funcionários ao jantar do que o previsto, o orçamento aprovado em reunião de 

Câmara de vinte e cinco de Novembro de dois mil e quatro, foi excedido em setenta e cinco 

euros. Assim, solicita-se a V. Ex.cia a rectificação do mesmo." Seguem-se assinaturas: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, RECTIFICAR O ORÇAMENTO DA FESTA DE 

NATAL NO VALOR DE SETENTA E CINCO EUROS. 

- 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 o cidadão João Firmino Fernandes Vilas Boas, 



de Esposende, que, sobre o processo número trezentos e noventa e sete barra dois mil e 

quatro, de licenciamento de estabelecimento em nome de Felisberta Fernandes da Silva Vilela, 

de Esposende, comentou não corresponder à verdade diversos actos que lhes são imputados 

sobre o funcionamento do estabelecimento. 

O senhor Vice-Presidente informou que consta junto ao processo um ofício do Conselho 

Executivo do Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, reclamando sobre o 

funcionamento do estabelecimento. 

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 onze horas e vinte minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

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

qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na mesma reunião. 


