
ACTA Nº 10/2000 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2000: 

Aos onze dias do mês de Maio do ano dois mil, 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 Dr. Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 

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

Maria Fernanda Lopes Vicente e Cunha, Dr. Jorge Alves Cardoso e Guilherme Barros 

Pimentel. 

A reunião foi secretariada por José Augusto de Lemos Ribeiro, Assistente Administrativo 

Principal da Secção de Expediente e Serviços Gerais 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 do senhor Vereador Dr. Manuel Albino Penteado Neiva e não 

compareceu inicialmente o senhor Vereador Franklin Veloso Fernandes Torres. 

- 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 subsídio atribuído há cerca de dois 

anos ao "Grupo Folclórico dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia" para apoio de 

deslocação à Bélgica e que ainda não teria sido pago. 

O senhor Presidente informou que averiguará a questão referida. 

- 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 – vinte e 

cinco milhões quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e cinco escudos e dez centavos 



(25.492.705$10); Depositado no Banco Português de Investimento – vinte e nove milhões 

oitocentos e quarenta e quatro mil cento e setenta e seis escudos e sessenta centavos 

(29.844.176$70); Em cofre, na Tesouraria – quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e 

quarenta e quatro escudos (482.844$00); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Depositado na 

Caixa Geral de Depósitos: à ordem – quarenta e oito milhões cento e quarenta e sete mil 

novecentos e setenta escudos (48.147.970$00); Em cofre, na Tesouraria – noventa e seis mil 

trezentos e setenta e nove escudos (96.379$00). 

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 presente reunião, da qual fazem 

parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 09/2000, REALIZADA EM 27 DE 

ABRIL DE 2000 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

sete de Abril último 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 – DESLOCAÇÃO A OZOIR-LA-FÉRRIÈRE – INFORMAÇÃO: 

Foi presente a seguinte informação do senhor Vereador Dr. Albino Neiva: "Conforme as 

reuniões de trabalho entre as duas delegações (ocorridas aquando o último encontro em 

Agosto p.p.) ficou acordado que cada uma das duas cidades ficaria encarregue de organizar o 

seu dia na cidade de acolhimento. O dia de Esposende em Ozoir-la-Férrière (França) está 

marcado para vinte e um de Maio p.f. Do programa fará parte uma Mostra Fotográfica sobre 

Esposende, a apresentação do CD-rom de Esposende, uma recepção aos convidados e 



instituições e, naturalmente, um programa de variedades. Assim deslocar-se-à a Ozoir-la-

Férrière o Rancho Folclórico Divulgação Tradicional de Forjães, o Grupo de Fados Albano Silva 

e a jovem Raquel Rego. Da delegação oficial farão parte, para além do senhor Presidente, o 

Presidente da Comissão de Geminação, a Vereadora do Urbanismo, o Presidente da 

Assembleia Municipal ou seu representante, um artista plástico de Esposende e a Rádio de 

Esposende. Assim solicitamos autorização para comunicar à Câmara de Ozoir-la-Férrière a 

composição desta delegação." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

05 - OBRAS PÚBLICAS: 

05.01 – PROJECTOS, CONCURSOS E ADJUDICAÇÕES: 

05.01.01 – INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS – CONCESSÃO DE 

EXCLUSIVO – PROPOSTA: 

Foi presente o seguinte relatório da Comissão de Análise de Propostas: "1 – Introdução – Aos 

vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil, reuniu a Comissão, nomeada por despacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal de 15 de Fevereiro de 2000, para apreciação das 

propostas apresentadas, referentes ao concurso público para a concessão de exclusivo para 

instalação e exploração de parcómetros. Por despacho do senhor Presidente da Câmara 

Municipal de 2000.02.24, foi aberto concurso público conforme publicação feita no Diário da 

República III Série, nº 62 de 2000.03.14. No acto de abertura das propostas foram admitidos os 

concorrentes Emparque / Resopre e Carlos Oliveira. 2 – Apreciação das propostas – 

Atendendo à especificidade do contrato foi por nós solicitado parecer ao senhor Engenheiro 

Civil Jorge Magalhães. 3 – Conclusão – Assim tendo em conta o referido parecer, anexo à 

presente informação, concluiu-se que a proposta que se apresenta mais vantajosa para a 

Câmara Municipal, é a apresentada pelo consórcio Emparque / Resopre, nas condições da 

proposta." Seguem-se assinaturas. Está junto o referido parecer, cujo teor aqui se dá como 

transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz 

parte integrante e cujo teor aqui se dá como transcrito: 

Compareceu à reunião, a partir deste momento o senhor Vereador Franklin Torres, cuja falta 

até agora foi considerada justificada por unanimidade dos presentes. 

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

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, COMUNICAR AOS CONCORRENTES A 

INTENÇÃO DE PROCEDER À ADJUDICAÇÃO DA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

PARCÓMETROS AO CONSÓRCIO EMPARQUE / RESOPRE NAS CONDIÇÕES 



PROPOSTAS E DE HARMONIA COM A INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE 

PROPOSTAS, COM A QUAL SE CONCORDA. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E FRANKLIN TORRES. 

05.02 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

05.02.01 – REPAVIMENTAÇÃO DA RUA 31 DE JANEIRO – ESPOSENDE – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA: 

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

que as obras, realizadas pela empresa Boaventura & Boaventura, Lda, iniciadas em 

1999.07.21 e concluídas em 1999.10.08, se encontram executadas 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 DA EMPREITADA E 

REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

06 - CULTURA E DESPORTO: 

06.01 - ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS / ANIMAÇÃO: 

06.01.01 – FEIRA DO LIVRO E DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação conjunta da Bibliotecária e do Sector de Acção Social: 

"Como é do conhecimento geral a Câmara Municipal de Esposende realiza todos os anos uma 

Feira do Livro, em colaboração com a Escola Preparatória António Correia de Oliveira. No 

presente ano, o senhor Vereador do Pelouro da Cultura, incumbiu a Biblioteca Municipal de 

elaborar um projecto diferente para a feira, em colaboração com a referida escola. O período 

de realização desse evento coincidia com o Dia Mundial da Criança, pelo que as 

comemorações desse dia foram enquadradas com a Feira do Livro. Com este propósito e 

articulando como Serviço de Acção Social da Câmara, foi elaborado o projecto/programa 

anexo, que submetemos à apreciação superior. De referir que, no caso específico das 

actividades do Dia Mundial da Criança, designado no projecto por ‘A Festa da Criança’ 

entendeu-se não concentrar todas as crianças num único dia, proporcionando uma semana de 

actividades em que as crianças terão a oportunidade de visitar a feira e assistirem a um 

espectáculo de teatro, entre outros divertimentos. A experiência da biblioteca, com algumas 

peças de teatro, leva-nos a afirmar que a magia do teatro para a infância suplanta o próprio 



audiovisual. Proporcionar a todas as crianças do concelho de Esposende um espectáculo de 

teatro e uma visita à feira do livro infantil e juvenil, para além de outras actividades, será a 

forma de assinalar as comemorações do Dia Mundial da Criança." Seguem-se assinaturas. 

Encontra-se anexo o programa para a feira do livro e para a festa da criança, cujo custo total é 

de dois milhões e seiscentos mil escudos, que aqui se dá como transcrito, ficando arquivada 

cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante. Está, também, 

junta a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva: "à reunião da Câmara para 

conhecimento do programa e autorização das respectivas despesas." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO DO PROGRAMA E DELIBEROU, POR 

MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATÉ 

AO MONTANTE DE DOIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL ESCUDOS. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA. 

07 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

07.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

07.01.01 – ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE APÚLIA – PEDIDO DE 

AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA PUBLICAÇÃO "GASTRONOMIA DA MINHA APÚLIA": 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando que esta Câmara proceda à 

aquisição de cinquenta exemplares da publicação "Gastronomia da minha Apúlia". Está junta a 

seguinte informação da Bibliotecária: "Em resposta ao solicitado por V. Ex.cia, referente ao 

assunto em epígrafe, cumpre-me informar que o livro versa assunto de carácter local, no caso 

a gastronomia, e que no seguimento do procedimento adoptado pela Câmara Municipal, é 

habitual a aquisição de exemplares das obras de autores locais / assunto local, até ao valor de 

cem mil escudos, pelo que o pedido da ASCRA, entidade editora do livro, é perfeitamente 

legítimo. Dado que no pedido não foi indicado o preço de capa entrei em contacto com a 

referida instituição que me informou ser de dois mil escudos." Segue-se assinatura. Está junta 

a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva: "A Câmara Municipal tem vindo a 

apoiar o autor / editor local através da aquisição de cem mil escudos de exemplares de obra 

editada. Assim e dado que foi editado através da ASCRA o livro 'Gastronomia da Minha Apúlia’ 

propomos à Ex.ma Câmara a aquisição àquela entidade de cem mil escudos de exemplares da 

obra em epígrafe." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA E PROCEDER À AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES NO 

VALOR DE CEM MIL ESCUDOS. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 



07.01.02 – PARÓQUIA DE SÃO PAIO DE ANTAS - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE 

EXEMPLARES DA PUBLICAÇÃO "O SACRÁRIO E O RETÁBULO DE ANTAS": 

Foi presente um ofício da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Antas, solicitando 

atribuição de verba no valor de cem mil escudos, para apoio da publicação ‘O Sacrário e o 

Retábulo de Antas". Está junta a seguinte informação da Bibliotecária: "Em resposta ao 

solicitado por V. Ex.cia no ofício anexo, cumpre-me informar o seguinte: O livro já se encontra 

editado pela Paróquia de S. Paio de Antas com o título ‘O Sacrário, a Arte e os Devotos’. O 

autor é o Pároco Manuel Brito Ferreira da freguesia de Antas, O livro consiste num bom 

trabalho de investigação sobre o tema. O preço unitário de cada livro é de dois mil e quinhentos 

escudos. Assim, dado o interesse desta obra para o concelho e sendo prática habitual da 

C.M.E. a aquisição de exemplares até ao valor de cem mil escudos no sentido de apoiar a 

edição de autor local ou de fundo local, deverá a C.M.E. responder favoravelmente ao pedido 

da Paróquia de S. Paio de Antas." Segue-se assinatura. Está junta a seguinte proposta do 

senhor Vereador Dr. Albino Neiva: "A Câmara Municipal por forma a apoiar a edição local, tem 

por norma a aquisição de cem mil escudos de exemplares da obra apresentada. Assim 

propomos à Ex.ma Câmara seja feita a aquisição de cem mil escudos da obra ‘O Sacrário e o 

Retábulo de Antas’ editada pela Fábrica da Igreja de S. Paio de Antas." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA E PROCEDER À AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES NO 

VALOR DE CEM MIL ESCUDOS. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

07.01.03 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DE 

ESPOSENDE E DE FÃO - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Considerando que 

as corporações de Bombeiros de Esposende e Fão são agentes privilegiados de protecção civil 

do município; Considerando o excelente trabalho desenvolvido em favor da comunidade, 

nomeadamente na área social, da saúde e da segurança; Considerando o vertido no Plano 

Municipal de Emergência de Esposende no que diz respeito às tarefas e responsabilidades das 

corporações de bombeiros; Propomos à Ex.ma Câmara a aprovação dos seguintes subsídios: 

Bombeiros Voluntários de Esposende – dois milhões e cem mil escudos; Benemérita 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Fão – um milhão e novecentos mil escudos." Segue-

se assinatura. Está junta informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da 

respectiva cabimentação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA E ATRIBUIR O SUBSÍDIO DE DOIS MILHÕES E CEM MIL 



ESCUDOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESPOSENDE E O SUBSÍDIO NO VALOR 

DE UM MILHÃO E NOVECENTOS MIL ESCUDOS À BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FÃO. 

07.01.05 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA DE 

ESPOSENDE E DE FÃO – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Por forma a apoiar 

as actividades desenvolvidas pela Santa Casa da Misericórdia de Esposende e Fão, no âmbito 

da Saúde, Infância e Terceira Idade, propomos à Ex.ma Câmara a atribuição de um subsídio 

de trezentos mil escudos s cada uma das instituições referidas." Está junta informação dos 

Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO DE TREZENTOS MIL ESCUDOS 

À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE E SUBSÍDIO DE IGUAL VALOR À 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FÃO. 

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 o dia 2000/04/27 até 2000/05/10. 

- PERÍODO DESTINADO À 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 dez horas e cinco minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente 

reunião. 

E eu, Assistente Administrativo Principal da Secção de Expediente e Serviços Gerais do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, redigi e subscrevi a acta da 

presente reunião. 


