
ACTA Nº 9/2005 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 05 DE MAIO 

DE 2005: 

Aos cinco dias do mês de Maio 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, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 

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 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 do senhor Vereador José Albino Lima de Faria. 

Pelos senhores Vereadores Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale e Dª Maria Emília de 

Miranda Mariz Figueiredo, foi solicitada justificação para as respectivas faltas dadas à última 

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

mesmas justificadas. 

- 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 verificando 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: dois mil seiscentos e setenta e um 

euros e cinquenta cêntimos (2.671,50 €); Fundos Permanentes - três mil quatrocentos e 

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

mil seiscentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos (63.605,88 €); 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 cinquenta e seis mil cento 

e quarenta euros e vinte e quatro cêntimos (156.140,24 €); no Banco Totta & Açores - 

seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três os e vinte e dois cêntimos 

(664.753,22 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria - setecentos e 

trinta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos (739,65 €); Depósito à ordem na Caixa Geral 

de Depósitos - cento e oitenta e três mil seiscentos e doze euros e quarenta e nove cêntimos 

(183.612,49 €); 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 08/2005, REALIZADA EM 28 DE 

ABRIL DE 2005 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

oito de Abril 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 DOS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS MIGUEL 

MORAIS GOMES DO VALE E Dª MARIA EMÍLIA DE MIRANDA MARIZ FIGUEIREDO, POR, 

CONFORME DECLARARAM, NÃO TEREM PARTICIPADO NA REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.01.01 - JUNTA DE FREGUESIA DE BELINHO - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE 

VERBA: 



Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Belinho, solicitando transferência de verba no 

valor de vinte e sete mil dezoito euros e quarenta e sete cêntimos, destinada ao apoio da 

aquisição de um veículo de transporte de passageiros, de nove lugares. Está junta informação 

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

valor de vinte e quatro mil e trezentos euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, TRANSFERIR VERBA NO VALOR DE VINTE E 

QUATRO MIL E TREZENTOS EUROS. 

04.02 - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO: 

04.02.01 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DE 2004 DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO - PROPOSTA: 

Foi presente, para efeitos de ratificação, o seguinte Despacho 21/ABR/2005, 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. Tem sido prática corrente, como cumpre de resto 

por força da ausência de autonomia jurídica dos Serviços Municipalizados, integrar a prestação 

de contas dos Serviços Municipalizados nas da Câmara Municipal, contudo, como é sabido por 

todos, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Esposende, em trinta e um de 

Dezembro de dois mil e quatro, deixaram de existir, quer administrativa, quer financeira, quer 

contabilisticamente. Assim, porque não poderia de resto deixar de se prestar contas de uma 

entidade que existiu e que desempenhou, também durante todo o ano de dois mil e quatro, 

uma actividade de interesse público, foram fechadas as respectivas contas e nessa medida 

efectuada a habitual prestação de contas através dos documentos finais a que obriga o sistema 

contabilístico das Autarquias Locais. Contudo, porque inexiste enquanto tal, não foram aqueles 

documentos finais de prestação de contas aprovados pelo Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados, entidade que, sublinhe-se, deixou de existir no dia trinta e um de 

Dezembro do ano económico e civil agora em apreciação. Assim, torna-se pois urgente e 

inevitável a aprovação, por parte da Câmara Municipal daqueles documentos de prestação de 

contas, pelo que, não havendo tempo útil para a convocação de uma reunião extraordinária 



deste órgão , nos termos do disposto no artº 68º/3 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, APROVO o relatório de 

Actividades e os Documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Esposende referentes ao ano de dois mil e quatro, tudo conforme documentos 

em anexo, devendo os mesmos bem como o presente despacho ser presente na primeira 

reunião da Câmara Municipal que ocorra após a data em que profiro o presente despacho, 

para efeitos de ratificação. Mais determino que os mesmos sejam remetidos à Assembleia 

Municipal para o normal exercício, por parte desta, da competência já acima referida. 

Esposende e Paços do Concelho, aos vinte e seis de Abril de dois mil e cinco." Segue-se 

assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

RATIFICAR O DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE. 

MAIS DELIBEROU SUBMETER O PRESENTE ASSUNTO À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. 

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

VALE. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - SERVIÇO DE EXECUÇÕES FISCAIS: 

05.01.01 - AUTO DE EXECUÇÃO FISCAL ADMINISTRATIVA - PROCº 600/2004: 

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

06 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

06.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

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

COOPERAÇÃO - PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o Núcleo de Marinhas da Cruz 

Vermelha Portuguesa, tendo por objecto o desenvolvimento de acções com o objectivo de 

sensibilizar os mais jovens para as questões do socorrismo, recolha e distribuição de bens de 

primeira necessidade a pessoas carenciadas da área do município, prestação de assessoria 

social, cooperação com o Serviço Municipal de Protecção Civil, promoção de acções de 

formação em primeiros socorros e apoio das entidades do concelho que solicitem os serviços 

da CVP de Marinhas. Está junta informação dos serviços financeiros, indicando a existência de 



cabimentação e cativação orçamental no valor de cinco 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 O NÚCLEO DE MARINHAS DA CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, O SENHOR 

VEREADOR DR. JORGE CARDOSO. 

06.01.02 - 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. 

06.01.03 - GRUPO DE SARGACEIROS DA CASA DO POVO DE APÚLIA - PROPOSTA DE 

PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O GRUPO DE SARGACEIROS DA CASA 

DO POVO DE APÚLIA. 

06.01.04 - GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE FORJÃES - PROPOSTA DE 

PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O GRUPO DE DANÇAS E CANTARES 

DE FORJÃES. 



06.01.05 - GRUPO ASSOCIATIVO DE DIVULGAÇÃO TRADICIONAL DE FORJÃES - 

PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O GRUPO ASSOCIATIVO DE 

DIVULGAÇÃO TRADICIONAL DE FORJÃES. 

06.01.06 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE BOA (RANCHO FOLCLÓRICO) - 

PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM RANCHO FOLCLÓRICO DO CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL DE FONTE BOA. 

06.01.07 - CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS - RANCHO 

FOLCLÓRICO AS MOLEIRINHAS DE MARINHAS - PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM RANCHO FOLCLÓRICO AS 

MOLEIRINHAS DE MARINHAS, DO CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE 

MARINHAS. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, O SENHOR 

VEREADOR DR. JORGE CARDOSO. 



06.01.08 - CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL DE PALMEIRA DE FARO - RANCHO 

FOLCLÓRICO DE PALMEIRA DE FARO - PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O RANCHO FOLCLÓRICO DO CENTRO 

DE INTERVENÇÃO CULTURAL DE PALMEIRA DE FARO. 

06.01.09 - RANCHO FOLCLÓRICO "RONDA DE VILA CHÃ" - PROPOSTA DE 

PROTOCOLO: 

Foi presente uma proposta de protocolo a celebrar com o grupo folclórico referido em epígrafe, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante. Está junta informação dos serviços financeiros, 

indicando a existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de mil e quinhentos 

euros: 

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

PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O RANCHO FOLCLÓRICO "RONDA DE 

VILA CHÃ". 

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. 

- 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, não se tendo verificado qualquer inscrição. 

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 cinco 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. 


