
ACTA Nº 6/2005 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 DE 

MARÇO DE 2005: 

Aos vinte e quatro dias do mês de Março 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 Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 

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

Vítor Manuel da Silva Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso e Engº Luis Miguel Morais Gomes do 

Vale. 

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 Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Verificou-se a ausência dos senhores Vereadores Dª Maria Emília de Miranda Mariz 

Figueiredo, e 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 

Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, não se tendo verificado 

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 - em cofre, na Tesouraria: quatro mil setecentos e vinte e quatro 

euros e trinta e um cêntimos (4.724,31 €); Fundos Permanentes - três mil quatrocentos e 

cinquenta euros (3.450 €); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - cento e oitenta e 

um mil cento e cinquenta e quatro euros e dez cêntimos (181.154,10 €); no Banco Espírito 

Santo - três mil novecentos e sessenta e oito euros e dezanove cêntimos (3.968,19 €); no 

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

sessenta e nove cêntimos (66.683,69 €); no Banco Internacional de Crédito - duzentos e 

dezanove mil duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos (219.254,26 €); no 

Banco Totta & Açores - oito mil trezentos e cinco euros e vinte e dois cêntimos (8.305,22 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria - quatrocentos euros e sessenta 



cêntimos (400,60 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - duzentos mil novecentos 

e trinta e sete euros e cinquenta e oito euros (200.937,58 €); No Banco Português de Negócios 

- trezentos e vinte e um mil novecentos e catorze euros e noventa e três cêntimos (321.914,93 

€);  

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 05/2005, REALIZADA EM 10 DE 

MARÇO DE 2005 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia dez 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 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 - RELATÓRIO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E 

GARANTIAS CONSTANTES DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Face ao disposto na Lei nº 24/98, de 

26 de Maio - Estatuto do Direito de Oposição - designadamente no seu artº 10º, o qual 

consagra a obrigatoriedade de os órgãos executivos das autarquias locais elaborarem, até ao 

fim do mês de Março do ano subsequente àquele a que se reportam, um relatório do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da mesma lei, segue infra 

proposta do mesmo relatório: Ano de dois mil e quatro. Os direitos e garantias consagrados no 

Estatuto do Direito de Oposição reportam-se essencialmente ao Direito de Informação, Direito 

de Consulta Prévia e ao Direito de Participação, previstos e regulados pelo disposto nos artigos 



4º, 5º e 6º do mesmo diploma. Assim: Quanto ao Direito de Informação, quer o Presidente da 

Câmara, quer os Vereadores aos quais estão distribuídos Pelouros, informam, regularmente a 

Câmara e, através dos Vereadores aí representados, os respectivos titulares do direito de 

oposição, das matérias e assuntos de maior relevância dentro de área de actuação de cada 

um. Quanto ao Direito de Audiência Prévia, sempre que a Câmara Municipal, ou qualquer dos 

seus membros, tem direito de apresentar propostas de regulamentos, seja de que natureza for, 

bem como quando existem contratos ou protocolos que vinculem o município e não sejam de 

natureza regular, atempadamente e dentro de um prazo razoável, são enviadas cópias aos 

representantes dos titulares do direito de oposição para que estes se pronunciem sobre as 

mesmas, e para que apresentem sugestões, possibilitando assim uma mais valia para as 

referidas propostas e, consequentemente, para os textos que venham a ser aprovados. Quanto 

ao direito de Participação, e como já referido em anos anteriores, tendo presente que o mesmo 

direito está na esfera privada da actuação de cada titular, não cumpre ao órgão executivo 

pronunciar-se sobre o seu grau de observância." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM O RELATÓRIO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS 

DIREITOS E GARANTIAS CONSTANTES DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO. 

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

EVANGELISTA, TENDO ESTE APRESENTADO A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: 

"Voto contra pelas razões constantes das declarações de voto apresentadas em anos 

anteriores relativamente a este assunto." 

04.02 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.02.01 - JUNTA DE FREGUESIA DE ESPOSENDE - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO AO ARTIGO 

2º - PROPOSTA: 

Por sugestão do senhor Presidente, foi o presente assunto retirado, tendo o mesmo informado 

que será presente à próxima reunião. 

05 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

05.01 - LOTEAMENTOS: 

05.01.01 - GRACELINDA SOUTO COELHO, DE CURVOS - PROCº 3002/2004 - REDUÇÃO 

DE CAUÇÃO: 

Foi presente o processo de licenciamento respeitante ao loteamento de prédio no Lugar de 

Vilar, freguesia de Curvos, deste concelho. Está junto auto de vistoria efectuada às 



infraestruturas de urbanização, impostas pelo alvará de construção nº 9/2003, para efeito de 

redução de caução. O mesmo auto informa que as obras de urbanização já executadas, se 

encontram em estado adiantado de execução e em condições normais de perfeição e 

segurança, pelo que, de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 4 do artigo 54º do Decreto-

Lei nº 177/2001, poderá a caução ser reduzida para trinta e dois mil quatrocentos e vinte e 

cinco euros e noventa e oito cêntimos, como garantia destinada a assegurar a boa e regular 

execução das obras de infraestruturas que ainda faltam executar: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E REDUZIR A CAUÇÃO PARA trinta e dois mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros e noventa e oito cêntimos, como garantia destinada a 

assegurar a boa e regular execução das obras de infraestruturas que ainda faltam executar. 

05.02 - OBRAS PARTICULARES: 

05.02.01 - CONSTRUÇÕES MIVI - MIGUEL & VILARINHO, LDA, DE FORJÃES - PROCº DE 

LOTEAMENTO Nº 205/2005 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: 

Foi presente o processo respeitante ao licenciamento de edifício em prédio sito no Lugar da 

Santa, freguesia de Forjães, deste concelho. Está junto auto de vistoria efectuada às obras de 

urbanização impostas pelo alvará de construção nº 38/2001 para efeitos da sua recepção 

provisória. O mesmo auto informa que os trabalhos se encontram executados em condições 

normais de perfeição e segurança, pelo que pode ser efectuada a recepção provisória das 

obras de urbanização e, de acordo com o estipulado no nº 4 do artº 24º do Decreto-Lei nº 

448/91, poderá ser reduzida a caução para dez por cento do seu valor, ficando em dez mil 

quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos, como garantia dos trabalhos 

executados 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 URBANIZAÇÃO E REDUZIR A CAUÇÃO PARA dez por cento do seu valor, 

ficando em dez mil quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos, como 

garantia dos trabalhos executados até à sua recepção definitiva. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 

06.01 – PROJECTOS, CONCURSOS E ADJUDICAÇÕES: 

06.01.01 - ARRANJO URBANÍSTICO DA MARGINAL DE ESPOSENDE - ZONA DA MARINA 

- PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO - PROPOSTA: 



Foi presente a seguinte informação da Divisão de Infraestruturas Municipais: "Por forma a 

iniciar os trabalhos de reordenamento da marginal de Esposende, parte norte, dando assim 

cumprimento a uma das grandes opções do Plano de dois mil e cinco, venho pela presente, 

submeter à consideração de V. Ex.cia a aprovação do programa de concurso e caderno de 

encargos, bem como autorização para a abertura de concurso público, nos termos da alínea a) 

do ponto 2 do artº 48º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março. Esta obra estima-se em cerca 

de dois milhões e cem mil euros e está inscrita no Plano Plurianual de Investimentos Objectivo 

2.4.6 Acção 52 - Reordenamento da Marginal de Esposende - Norte - com a classificação 

orçamental 02/07030301." Segue-se assinatura: 

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

PROJECTO, PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 

O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA APRESENTOU A SEGUINTE 

DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto a favor por entender que o espaço em questão há muito que 

necessita de ser 'arranjado', dado o estado de abandono em que se encontra. Contudo, há 

pormenores que não merecem a minha inteira aprovação, e que em execução de projecto, 

poderão e deverão ser rectificados." Segue-se assinatura. 

06.02 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

06.02.01 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO 1º CICLO - 

IGREJA 4, AREIA - APÚLIA - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

informa que as obras foram realizadas pela empresa Togamil - Construções, Lda, tendo sido 

iniciadas em dez de Setembro de dois mil e três e concluídas em treze de Janeiro de dois mil e 

cinco. Mais informa que, tendo vistoriado todos os trabalhos, os mesmos se encontram 

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

condições normais de perfeição e segurança, pelo que 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. 

06.02.02 - EXECUÇÃO DE CAIXA DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO 

SUBMOINHO, BELINHO - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

informa que as obras foram realizadas por Porfírio Barreto da Costa, tendo sido iniciadas em 



vinte e nove de Novembro de dois mil e quatro e concluídas em três de Janeiro de dois mil e 

cinco. Mais informa que, tendo vistoriado todos os trabalhos, os mesmos se encontram 

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

condições normais de perfeição e segurança, pelo que 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. 

07 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

07.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

07.01.01 - ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E INTERESSE PÚBLICO, LDA - 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO - PROPOSTA: 

Por sugestão do senhor Presidente, foi o presente assunto retirado, tendo o mesmo informado 

que será presente à próxima reunião. 

07.01.02 - ASSOCIAÇÃO BANDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE, DE 

ANTAS - PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Associação Banda de Música dos 

Bombeiros Voluntários de Esposende, com sede na freguesia de Antas, deste concelho. O 

referido protocolo tem por objecto a cooperação entre as entidades signatárias no sentido de 

dinamizar a actividade lúdica e cultural ligada ao meio musical na área do município. Está junta 

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

orçamental no valor de quinze mil euros. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à 

minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 

transcrita: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE. 

07.01.03 - FORJÃES SPORT CLUBE - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação referida em epígrafe, solicitando autorização para 

alterarem o fim do subsídio atribuído por esta Câmara, que inicialmente previa a aquisição de 

um posto de transformação e que agora pretendem aplicar na ampliação, remodelação e 

renovação do sistema eléctrico actual, pelas razões que apresentam. Está junta a seguinte 



informação do Director do Departamento de Administração Geral: "A competência da Câmara 

Municipal não se consubstancia somente, nesta matéria, a determinar o montante do subsídio, 

mas também a aprovar o seu fim, até porque é este o principal fundamento da sua atribuição. 

Assim, pretendendo alterar-se o fim, deverá a Câmara pronunciar-se para o efeito." Segue-se 

data e assinatura: 

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

ALTERAÇÃO DO FIM, CONFORME REQUERIDO, A DAR AO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO EM 

REUNIÃO DE TRÊS DE FEVEREIRO ÚLTIMO. 

07.01.04 - CORPORAÇÕES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE E DE FÃO 

- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "As Corporações dos 

Bombeiros Voluntários de Esposende e Fão, desenvolvem com grande eficácia e 

profissionalismo um papel preponderante no âmbito do Serviço Municipal de Protecção Civil 

neste município. Somos de opinião que, como agentes privilegiados dentro do sistema 

municipal de protecção à comunidade, estes devem ser apoiados quer logística, quer 

financeiramente. Nesse sentido, propomos à Ex.ma Câmara a atribuição de um subsídio no 

valor de dezassete mil e quinhentos euros a cada uma das corporações, uma vez que, a 

exemplo de anos anteriores, sempre esta autarquia soube colaborar numa lógica de 

rentabilização de meios por forma a optimizar o serviço prestado." Segue-se data e assinatura. 

Está junta informação dos serviços financeiros, indicando a existência de cabimentação e 

cativação orçamental no valor de trinta e cinco mil euros: 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIOS NO VALOR DE DEZASSETE MIL E QUINHENTOS 

EUROS À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA E BENEFICENTE DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE E À BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE FÃO. 

07.01.05 - ACARF - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ARTÍSTICA E RECREATIVA DE 

FORJÃES - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de contrato programa de desenvolvimento e cooperação cultural 

social e desportiva, a celebrar com a ACARF - Associação Social Cultural Artística e Recreativa 

de Forjães. O referido contrato programa tem por objecto o desenvolvimento, divulgação e 

dinamização da modalidade desportiva denominada "Orientação", também conhecida como 

"Desporto da Floresta" e destina-se preferencialmente a professores e alunos das escolas do 

terceiro ciclo e secundário do concelho de Esposende. Fica arquivada cópia da presente 



proposta junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se 

dá como transcrita: 

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

PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA A CELEBRAR COM A ACARF - ASSOCIAÇÃO SOCIAL 

CULTURAL ARTÍSTICA E RECREATIVA DE FORJÃES. 

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. 

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 quinze minutos, pelo senhor 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. 


