
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA 

EM 26 DE OUTUBRO DE 2000: 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro 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. Manuel Albino Penteado Neiva, Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, por impedimento do senhor Presidente, estando presentes os senhores 

Vereadores: Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, Franklin Veloso Fernandes Torres, Dr. Jorge 

Alves Cardoso e Guilherme Barros Pimentel. 

A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Técnica Superior 

de Primeira Classe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e trinta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento 

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

Os senhores Vereadores Dr. Tito Evangelista Franklin Torres solicitaram justificação para as 

faltas dadas às duas últimas reuniões, 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, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor Vereador Franklin Torres a propósito da projectada "requalificação da praia da 

Couve", de Apúlia e, no que concerne a proprietários de construções ali existentes e utilizadas 

como habitação permanente, questionou se o senhor Presidente da Câmara, em contactos que 

teve com alguns, terá proferido a afirmação de que "se não colaborassem, com uma máquina 

procederia às demolições". O mesmo senhor Vereador questionou se de facto tal frase foi 

proferida. O senhor Vice-Presidente declarou não poder responder, mas que a questão será 

transmitida ao senhor Presidente da Câmara. 

- 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 - três 

milhões trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e setenta e seis escudos e trinta centavos 



(3.389.676$30); Depositado no Banco Português de Investimento – cinquenta e quatro milhões 

quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco escudos e setenta centavos 

(54.465.385$70); Depositado no Banco Internacional de Crédito - quinze milhões quinhentos e 

trinta e um mil trezentos e quarenta e um escudos (15.531.341$00); Em cofre, na Tesouraria – 

quinhentos e trinta mil setecentos e trinta e cinco escudos (530.735$00); OPERAÇÕES DE 

TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – cinquenta e um milhões 

oitocentos e noventa e um mil duzentos e quarenta e sete escudos (51.891.247$00); Em cofre, 

na Tesouraria - duzentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e quatro escudos 

(223.364$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 21/2000, REALIZADA EM 09 DE 

OUTUBRO DE 2000 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 21 do 

corrente mês 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. 

VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR DR. TITO EVANGELISTA POR, CONFORME 

DECLAROU, NÃO TER PARTICIPADO NA REUNIÃO. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES, POR TAMBÉM NÃO TER 

ESTADO PRESENTE, COMO DECLAROU. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 



04.01.01 - COMISSÃO DE ANÁLISE DE OBRAS A ADQUIRIR PELA 

CÂMARA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO APOIO AO AUTOR LOCAL - 

PROPOSTA: 

Foi presente uma informação da Bibliotecária, do seguinte teor: "De acordo com o solicitado 

por V. Ex.cia sobre a criação de uma comissão de análise às obras a adquirir pela CME, no 

âmbito do apoio ao autor local, e depois de reflectir sobre o assunto, proponho que a Comissão 

seja constituída pelas seguintes pessoas: Prof. Dr. Carlos Alberto Brochado de Almeida, 

Consultor da CME; Dr. Rui Manuel Cavalheiro da Cunha, Técnico Superior de Arqueologia da 

CME; Drª Ivone Maria Moreira Silvestre Baptista Magalhães, Técnica Superior de Arqueologia 

da CME; Maria Luisa Leite da Silva, Técnica Superior de Biblioteca e Documentação da CME. 

Esta comissão engloba os técnicos superiores da CME com mais experiência no desempenho 

de actividades culturais. Assim, submeto à consideração superior a constituição desta 

comissão, que, caso seja aprovada, elaborará um conjunto de normas a observar na aquisição 

de obras para apoio ao autor / obra de carácter local." Segue-se assinatura. Está junta a 

seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva: Por forma a que a aquisição de obras 

bibliográficas sobre o concelho ou de autores locais possa ser feita com critério e devidamente 

avaliado o seu valor, propomos à Ex.ma Câmara seja aprovada a Comissão de análise 

proposta." Segue-se assinatura: 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista propôs que seja solicitada a indicação de uma pessoa 

a cada agrupamento de escolas deste concelho a fim de integrarem a comissão: 

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

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE E CONSTITUIR A COMISSÃO NOS TERMOS 

DA INFORMAÇÃO DA BIBLIOTECÁRIA, COM A QUAL SE CONCORDA. 

O senhor Vereador Franklin Torres propôs que o Vereador do Pelouro da Cultura faça parte da 

comissão: 

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

PRESENTE PROPOSTA. 

04.02 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E 

RECREATIVAS, E.P.M.: 

04.02.01 - PROJECTO DE NATAÇÃO NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 

BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR - PROPOSTA: 



Foi presente uma proposta de projecto de natação no primeiro ciclo do ensino básico e pré-

escolar, 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 a seguinte proposta do senhor 

Vereador Dr. Albino Neiva: "À Câmara Municipal para conhecimento e aprove o Plano de 

Desporto Escolar para o ano lectivo 2000/2001 para o E.B. 1 e Pré-Primário, nomeadamente o 

programa de transportes: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU, POR UNANIMIDADE 

DOS PRESENTES, APROVAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES. 

05 - OBRAS PÚBLICAS: 

05.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

05.01.01 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N. 13, EM APÚLIA - 

RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DE 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, executada pela empresa 

Manuel Boucinha Fernandes, iniciada em 08/05/97 e concluída em 10/10/97. O mesmo auto 

informa que as obras se encontram concluídas em conformidade com o projecto e caderno de 

encargos e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionados e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DA EMPREITADA E 

RESTITUIR OS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS, BEM COMO CONSIDERAR EXTINTA 

A CAUÇÃO. 

05.01.02 - REPARAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - 

RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DE 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, executada pela empresa 

Manuel Boucinha Fernandes, iniciada em 20/02/97 e concluída em 10/08/98. O mesmo auto 

informa que as obras se encontram concluídas em conformidade com o projecto e caderno de 

encargos e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionados e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a caução: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DA EMPREITADA E 

RESTITUIR OS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS, BEM COMO CONSIDERAR EXTINTA 

A CAUÇÃO. 

05.01.03 - ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE À IGREJA DE GEMESES - 

RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DE 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe, executada pela empresa 

Manuel Boucinha Fernandes, iniciada em 25/03/98 e concluída em 06/06/98. O mesmo auto 

informa que as obras se encontram concluídas em conformidade com o projecto e caderno de 

encargos e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionados e restituídos os depósitos e quantias retidas e extinta a caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DA EMPREITADA E 

RESTITUIR OS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS, BEM COMO CONSIDERAR EXTINTA 

A CAUÇÃO. 

06 - CULTURA E DESPORTO: 

06.01 - ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS / 

ANIMAÇÃO: 

06.01.01 - CLUBE NÁUTICO DE FÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Solicitam atribuição de subsídio para apoio do torneio de voleibol de rio, realizado no passado 

Verão. Está junta proposta do senhor Vereador Guilherme Pimentel no sentido de ser atribuido 

subsídio no valor de cem mil escudos. Está junta informação dos Serviços Financeiros, 

indicando a existência da respectiva cabimentação orçamental: 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE CEM MIL ESCUDOS. 

06.01.02 - GRUPO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE 

GEMESES - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Solicitam atribuição de subsídio para apoio da organização de final nacional de Torneios 

Abertos - Pagaiadas 2000. Está junta proposta do senhor Vereador Guilherme Pimentel no 



sentido de ser atribuido subsídio no valor de duzentos mil escudos. Está junta informação dos 

Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação orçamental: 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DUZENTOS MIL ESCUDOS. 

O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES PROFERIU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE 

VOTO: "Voto a favor sem prejuízo de constatar à saciedade que não existe em relação a 

situações congéneres qualquer critério de razoabilidade, antes imperando uma actuação de 

mera discricionaridade e que repugna aceitar. Com efeito seria interessante elaborar-se uma 

relação dos subsídios atribuidos a algumas entidades, relativamente a algumas das quais 

tenho sérias dúvidas sobre a sua existência legal do ponto de vista jurídico e isto porque, pelo 

menos no que concerne a uma agremiação pseudo-desportiva, já foram atribuidos subsídios no 

valor de dezenas e dezenas de milhares de contos, sem que se conheça o verdadeiro âmbito 

da sua actividade que, a existir, não justificaria tão vultuosos subsídios." 

07 - EDUCAÇÃO: 

07.01 - ESCOLAS: 

07.01.01 - ESCOLA DE MÚSICA DE ESPOSENDE - PASSAGEM DA 

TUTELA PARA A ZENDENSINO - COOPERATIVA DE ENSINO E 

INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva: "A Câmara Municipal 

de Esposende é a entidade promotora da Escola de Música de Esposende. Ao longo dos anos 

de funcionamento desta escola, e que tem sido, sem dúvida, um marco de referência cultural 

no concelho, tem havido, constantemente reuniões, primeiro com o GETAP, mais tarde com o 

DES e agora com a DREN, tendo sido, sempre, aconselhada a Câmara Municipal de 

Esposende, assim como todas as Câmaras Municipais proprietárias de Escolas de Música, a 

que fosse criado um organismo, municipal ou não, que assumisse a Escola de Música, pois 

assim ficaria o processo de gestão da mesma mais facilitado, quer a nível de financiamentos, 

quer mesmo de gestão de pessoal docente. Assim e nesse sentido, foi dirigido um ofício ao sr. 

Director Regional de Educação do Norte, no qual esta Câmara solicitava fosse informada sobre 

a passagem da tutela da Escola de Música para a Zendensino - Cooperativa de Ensino e 

Interesse Público de Responsabilidade Limitada, na qual a Câmara Municipal é cooperante 

maioritário. Através do ofício DREN 062126, de 3 de Outubro de 2000, fomos informados de 

que esse processo era aceite e, por essa razão, a autorização de funcionamento para o ano 

lectivo de 2000/2001, vinha já em nome da nova entidade tutelar. Propomos à Ex.ma Câmara 

que a gestão da Escola de Música de Esposende passa a ser feita pela Zendensino - 



Cooperativa de Ensino e que a verba correspondente ao vencimento dos professores e para 

equipamento, inscrita anualmente em Plano, seja transferida para aquela instituição, devendo 

para isso estabelecer-se um protocolo entre a Câmara Municipal de Esposende e a 

Zendensino - Cooperativa de Ensino, sobre a matéria." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA. 

Ausentou-se definitivamente da reunião o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista, depois de 

devidamente autorizado. 

07.01.02 - VERBA PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA DAS ESCOLAS - 

PROPOSTA: 

Foi presente uma proposta do senhor Vereador Dr. Albino Neiva, do seguinte teor: "A Câmara 

Municipal de Esposende atribui, anualmente, a todas as escolas do concelho, uma verba 

destinada ao expediente e limpeza. Atendendo a que nova legislação, nomeadamente o 

Decreto-Lei nº 115/98, de 4 de Maio sobre o Regime de Autonomia e Gestão dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, atribui às 

Câmaras Municipais, a nível das estruturas orçamentais das escolas, dotar as escolas de 

verbas para o funcionamento corrente (expediente e limpeza) e material pedagógico. Assim 

propomos sejam transferidas para o respectivo agrupamento as verbas constantes no quadro 

anexo. Para o cálculo das mesmas foram tidos em conta os seguintes parâmetros: estado do 

edifício; número de alunos e, por conseguinte, número de salas; se funcionam cursos do 

ensino recorrente - Ensino Nocturno; telefone; existência de cantina escolar. Total para o 

Agrupamento de Escolas de Forjães e Antas - 345.000$00; total para o Agrupamento de 

Escolas de Apúlia, Fonte Boa e Rio Tinto - 539.000$00; total para o Agrupamento de Escolas 

de Esposende - 1.630.000$00." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA E PROCEDER À RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS. 

07.01.03 - ACTUALIZAÇÃO DE VALORES DOS SUBSÍDIOS MENSAIS 

PARA A GESTÃO DE CANTINAS ESCOLARES NO ANO LECTIVO 

2000/2001 - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação do serviço social: "Como é do conhecimento de V. Ex.cia é 

evidente a importância que assumem os refeitórios escolares, contribuindo para o 

desenvolvimento físico e mental das crianças, bem como a estimulação e a formação de 

atitudes positivas e hábitos saudáveis. Ressalta-se ainda o valioso contributo para a resolução 



de problemas familiares motivados pela vida moderna. Para além dos aspectos alimentares, a 

cantina poderá favorecer a professores, alunos e pais o estabelecimento de relações de 

afectividades e socialização recíprocos com benefícios mútuos. Com este propósito propomos 

a actualização dos apoio financeiros para o funcionamento das cantinas escolares. Para o ano 

lectivo 2000/2001 propõe-se a V. Ex.cia a actualização acrescida em três por cento. Assim 

propõe-se os seguintes valores: até 30 utentes - 73.767$00; de 31 a 40 utentes - 86.846$00; 

de 41 a 50 - 100.591$00; de 51 a 60 - 105.061$00; de 61 a 70 - 109.532$00; de 71 a 80 - 

114.003$00; mais de 80 - propõe-se 1.463$00 por cada aluno." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE NO SENTIDO DE OS VALORES DA 

ACTUALIZAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO DAS CANTINAS 

ESCOLARES SEJA DE HARMONIA COM A INFORMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL. 

08 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

08.01 – POSTURAS E REGULAMENTOS: 

08.01.01 - REGULAMENTO DA INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM - 

PROPOSTA: 

Foi novamente presente a proposta de regulamento da instalação, exploração e funcionamento 

dos estabelecimentos de hospedagem, cujo teor aqui se dá como transcrito, 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 MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

CONCORDAR COM A PROPOSTA DE REGULAMENTO E SUBMETER A MESMA À 

APRECIAÇÃO PÚBLICA. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR FRANKLIN TORRES. 

08.02 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

08.02.01 - FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE S. MARTINHO, DE 

GANDRA - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 



Solicitam atribuição de subsídio para apoio da realização das festividades em honra de S. 

Martinho. Está junta proposta do senhor Vereador no sentido de ser atribuido subsídio no valor 

de cem mil escudos: 

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

PROPOSTA E ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE CEM MIL ESCUDOS. 

08.03 - SERVIÇO SOCIAL: 

08.03.01 - BOLSAS DE ESTUDO - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Reforçar a acção 

social e estabelecer o conjunto de princípios a que se deve subordinar a atribuição de bolsas 

de estudo a estudantes carenciados são metas definidas no nosso quadro de objectivos. 

Assim, propomos à aprovação da Ex.ma Câmara que para o ano lectivo 2000/2001 o número 

de bolsas a atribuir seja de quinze bolsas de estudo com o valor nominal de duzentos mil 

escudos ano, conforme o definido nas normas para a atribuição das bolsas de estudo a alunos 

do ensino superior." Segue-se assinatura: 

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

PROPOSTA E PROCEDER À ABERTURA DO RESPECTIVO CONCURSO. 

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 2000/10/07 até 2000/10/25. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE 

FOI POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 - JUNTA DE FREGUESIA DE CURVOS - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA: 

02 - MARIA DE LURDES JORGE GONÇALVES, DE BELINHO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

DE HIPOTECA DE LOTE: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 - JUNTA DE FREGUESIA DE CURVOS - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA: 



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

valor de dois milhões seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta escudos, referente 

ao fornecimento de mobiliário para a sede da respectiva junta de freguesia. Está junta 

informação dos Serviços Financeiros, indicando a existência da respectiva cabimentação 

orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, PROCEDER 

À TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO VALOR DE DOIS MILHÕES SEISCENTOS E 

SESSENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA ESCUDOS. 

  

02 - MARIA DE LURDES JORGE GONÇALVES, DE BELINHO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

DE HIPOTECA DE LOTE: 

Foi presente um pedido de autorização de hipoteca do lote número treze do loteamento de 

habitação social de Belinho: 

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

PEDIDO. 

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 trinta minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Técnica Superior de Primeira Classe, redigi e subscrevi a presente acta. 


