
ACTA Nº 9/2005 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 28 DE ABRIL 

DE 2005: 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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, e Dr. Jorge Alves Cardoso. 

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 dos senhores Vereadores Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 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, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista questionou sobre a situação de uma área de terreno 

sita a sul da Avª P. Sá Pereira e a poente da Rua do Pinhal Careca, que há longo tempo está 

destinada a zona verde, estando, actualmente vedada e servindo de depósito de materiais de 

construção. Perguntou se existe algum processo com vista ao licenciamento de construção 

nessa área. Mais perguntou sobre a cedência do autocarro desta Câmara a favor da Junta de 

Freguesia de Marinhas e quais os problemas relativamente a este assunto. 

O senhor Vice-Presidente informou, relativamente à primeira questão, que naquela zona ainda 

existe uma pequena área com capacidade construtiva, mas que, no entanto, não há qualquer 

processo de licenciamento para o local mencionado. Quanto ao depósito de materiais de 

construção, comentou que, certamente, se tratará de apoio as obras em curso nas 

proximidades. 

Quanto ao autocarro, o senhor Presidente informou que a junta de Freguesia de Marinhas 

solicitou a sua cedência. Dado que o veículo necessitava de uma reparação profunda, a 

Câmara Municipal mandou executar a mesma reparação. Atendendo ao tempo decorrido, a 



Câmara questionou a oficina reparadora sobre a data de entrega do veículo, atendendo a que 

o prazo previsto já se encontrava ultrapassado. A empresa reparadora informou, então, que o 

veículo estava a ser reparado na garagem da sede da Junta de Freguesia de Marinhas, 

quando era suposto que deveria ser reparado nas instalações da empresa e que terão recebido 

instruções da mesma Junta de Freguesia de que não poderiam aceder à garagem para a 

realização dos trabalhos de reparação. Após a referida reparação a Câmara Municipal deverá 

verificar se o serviço foi bem efectuado, pelo que o veículo deve ser entregue a esta Câmara 

para se aferir a qualidade do serviço. 

- 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: dois mil quinhentos e sessenta e 

cinco euros e sessenta e três cêntimos (2.565,63 €); Fundos Permanentes - três mil 

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

duzentos e um mil cinquenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos (201.055,29 €); no Banco 

Espírito Santo - três mil novecentos e sessenta e oito euros e dezanove cêntimos (3.968,19 €); 

no Banco Português de Investimento – oitenta e seis mil setecentos e dezasseis euros e vinte e 

oito cêntimos (86.716,28 €); no Banco Internacional de Crédito - cento e setenta e dois mil 

seiscentos e quarenta e um euros e trinta e sete cêntimos (172.641,37 €); 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 - quinhentos e oitenta e sete euros e vinte e nove 

cêntimos (587,29 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - duzentos e doze mil 

setecentos e sessenta euros e sessenta e dois cêntimos (212.760,62 €); 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 07/2005, REALIZADA EM 07 DE 

ABRIL DE 2005 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia sete 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 - EAmb - ESPOSENDE AMBIENTE, E.M.: 

04.01.01 - ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. - CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GERAL - 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL: 

Foi presente o ofício nº 560/EAmb/05, datado de catorze de Março de dois mil e cinco, do 

Conselho de Administração da empresa municipal referida em epígrafe, do seguinte teor: "Nos 

termos do nº 1 do artigo 14º dos Estatutos da EAmb - Esposende Ambiente, EM, vimos pelo 

presente, solicitar a V. Ex.cia se digne designar dois representantes da Câmara Municipal de 

Esposende, a fim de constituir o Conselho Geral da EAmb, EM. A EAmb - Esposende 

Ambiente, EM, está disponível para quaisquer esclarecimentos adicionais que pretenda 

relativamente ao assunto." Segue-se assinatura. O senhor Presidente propôs a designação dos 

senhor Vereadores Engº Vítor Manuel da Silva Leite e Dr. Jorge Alves Cardoso: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA E DESIGNAR COMO SEUS REPRESENTANTES NO CONSELHO 

GERAL DA EAmb - ESPOSENDE AMBIENTE, E.M., OS SENHORES VEREADORES ENGº 

VÍTOR MANUEL DA SILVA LEITE E DR. JORGE ALVES CARDOSO. 

O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA VOTOU CONTRA. 

04.02 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.M.: 

04.02.01 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.M. - 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2004: 

Foi presente o relatório de contas do ano de dois mil e quatro, respeitante à empresa municipal 

"Esposende 2000 - Actividades Desportivas e Recreativas, E.M.", 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, 

APROVAR O RELATÓRIO DE CONTAS RESPEITANTE AO ANO DE DOIS MIL E QUATRO 

DA ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.M. 

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

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - CONTABILIDADE: 

05.01.01 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2004 - INFORMAÇÃO: 

Foi presente, para conhecimento, o seguinte despacho do senhor Presidente: "De acordo com 

o que decorre do preceituado no artº 53º/2 c) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, apreciar e votar os documentos de prestação 

de contas, apreciação esta que, conexionada com o disposto no artº 49º do mesmo diploma, 

terá que ocorrer na sessão de Abril daquele órgão deliberativo. A competência para elaborar e 

aprovar o relatório de Actividades e os Documentos de Prestação de Contas é cometida à 

Câmara Municipal, como decorre do disposto no artº 64º/2 e) do mesmo diploma legal acima 

indicado, contudo, o artº 65º/1, também do mesmo texto legal, permite que a competência em 

apreço seja delegada pelo órgão executivo no seu presidente, o que veio a ocorrer, como 

consta de deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião de dezasseis de Janeiro 

de dois mil e dois. Assim, no uso de competência delegada, APROVO o relatório de 

Actividades e os Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal referentes ao ano 

de dois mil e quatro, tudo conforme documentos em anexo. Mais determino que os mesmos 

sejam remetidos à Assembleia Municipal para o normal exercício, por parte desta, da 

competência já acima referida, propondo-se àquele órgão deliberativo que, para cumprimento 

do estabelecido no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54 –A/99, de 22 de Fevereiro – POCAL – 

aprove o Resultado Líquido do Exercício, pelo valor positivo de 1.499.764,31 € (um milhão 

quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e sessenta e quatro euros e trinta e um 

cêntimos), seja aplicado da seguinte forma: a) Reservas Legais € 74.988,22 (setenta e quatro 

mil novecentos e oitenta e oito euros e vinte e dois cêntimos); b) Reservas Livres € 

1.424.776,09 (um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil setecentos e setenta e seis euros e 

nove cêntimos). Esposende e Paços do Concelho, aos vinte de Abril de dois mil e cinco." 

Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 

06.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 



06.01.01 - REMODELAÇÃO DE PONTÃO SOBRE O RIO NEIVA, FORJÃES - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA PARCIAL: 

Foi presente o auto de vistoria realizada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa que 

as obras, realizadas pela empresa MSS - Construtora, S.A., foram iniciadas em oito de 

Novembro de dois mil e quatro e concluídas em onze de Janeiro de dois mil e cinco. Mais 

informa que os trabalhos se encontram concluídos em conformidade com o projecto e caderno 

de encargos correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que 

pode ser feita a recepção provisória parcial e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

DA EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

06.01.02 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE PALMEIRA 

DE FARO - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto de vistoria realizada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa que 

as obras, realizadas pela empresa Manuel Roriz de Oliveira, S.A., foram iniciadas em vinte e 

dois de Dezembro de dois mil e três e concluídas em três de Setembro de dois mil e quatro. 

Mais informa que os trabalhos 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 – POSTURAS E REGULAMENTOS: 

07.01 - REGULAMENTOS: 

07.01.01 - PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E 

FUNCIONAMENTO DE ESPLANADAS - PROPOSTA: 

Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do seguinte 

teor: "Em vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e cinco, foi publicado Edital em Diário de 

República submetendo à apreciação pública a proposta de regulamento em epígrafe, de 

harmonia com a deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião realizada em treze de 

Janeiro de dois mil e cinco. Tendo decorrido o prazo de trinta dias e não se verificando a 

apresentação de qualquer sugestão ou reclamação, encontra-se a mesma proposta em 



condições de ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal." Segue-se data e 

assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU, POR MAIORIA 

ABSOLUTA DOS PRESENTES, SUBMETER A PROPOSTA À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

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

08 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

08.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

08.01.01 - ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPOSENDE - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES: 

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

08.01.02 - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ESPOSENDE - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE 

TÉCNICO SUPERIOR - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com a Cooperativa Agrícola de Esposende, 

tendo por objecto a cedência entre as signatárias os serviços de um técnico superior da área 

do ambiente. Fica arquivada cópia da presente proposta junto à minuta da acta da presente 

reunião, da qual faz parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito. Está junta a 

seguinte informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos: "No âmbito da sensibilização 

ambiental aos agricultores, encontra-se em curso um processo de candidatura para 

reconhecimento da Cooperativa Agrícola de Esposende numa Organização de Agricultores 

reconhecida em Protecção Integrada para milho e hortícolas. Esta iniciativa proporcionará um 

melhor apoio técnico aos agricultores para uma correcta utilização dos produtos 

fitofarmacêuticos, quer no seu manuseamento quer no seu armazenamento. Além disso, 

assegurar-se-ia que estes produtos depois de utilizados, fossem devidamente encaminhados 

para o destino final adequado, o que minimizaria os impactes ambientais sobre o solo e as 

águas superficiais e subterrâneas. Face ao exposto propõe-se o estabelecimento de um 

protocolo de cedência de um técnico superior entre a autarquia e a Cooperativa Agrícola de 

Esposende nos seguintes termos: - A Câmara Municipal de Esposende cederia, a tempo 

inteiro, os serviços de um técnico superior da área de ambiente para prestar assistência técnica 

na área de Protecção Integrada e/ou Produção Integrada das Culturas; - A Cooperativa 

Agrícola disponibilizaria os meios técnicos e materiais necessários para a prossecução dos 

trabalhos inerentes às funções que serão desempenhadas pelo técnico. Atendendo ao trabalho 

que tenho vindo a desenvolver e no âmbito da minha formação profissional proponho o 

estabelecimento do protocolo em anexo." Segue-se assinatura: 



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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

ESPOSENDE. 

08.01.03 - COOPERATIVA CULTURAL DE FÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da Cooperativa Cultural de Fão, solicitando atribuição de subsídio para 

apoio da realização da actividade "III Encontros de Fado e Poesia". Está junta informação dos 

serviços financeiros, indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor 

de quinhentos euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE 

QUINHENTOS EUROS. 

08.01.04 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE GOIOS - ARGo, DE MARINHAS - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, informando da necessidade de materiais 

para efeitos da pintura do seu edifício sede. Está junta informação da Divisão de Manutenção 

de Infraestruturas, indicando que o custo do material solicitado é de novecentos e vinte e cinco 

euros, com IVA incluído: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, CEDER MATERIAIS NO VALOR DE 

NOVECENTOS E VINTE E CINCO EUROS. 

08.01.05 - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NÚCLEO DE MARINHAS - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO - PROPOSTA: 

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

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. 


