
ACTA Nº 11/2004 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 06 DE MAIO 

DE 2004: 

Aos seis dias do mês de Maio do ano dois mil e quatro, 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 Engº Vítor Manuel da Silva Leite, Vice-Presidente da Câmara 

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

Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, Dª Maria Emília de Miranda 

Mariz Figueiredo, e José Albino Lima de Faria. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e cinquenta minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento do 

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

Pelos senhores Vereadores Dª Maria Emília Figueiredo, Dr. Tito Evangelista e Engº Luis Vale, 

foram solicitadas justificações para as respectivas faltas dadas à última reunião deste órgão 

executivo, tendo a Câmara Municipal deliberado para cada caso, 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 

Vice-Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as 

seguintes intervenções: 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista referiu que na reunião do passado dia vinte e dois de 

Abril, o senhor Presidente havia convocado uma reunião extraordinária deste órgão para o 

passado dia vinte e seis de Abril, que a mesma não se realizou e não houve qualquer 

comunicação, tendo-se realizado outra reunião extraordinária no dia seguinte, dia vinte e sete. 

O senhor Vice-Presidente prestou os devidos esclarecimentos sobre esta questão. 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista referiu que está próximo o fim do prazo de validade do 

actual Plano Director Municipal de Esposende e comentou que os trabalhos respeitantes à sua 

revisão são desconhecidos dos membros desta Câmara. Perguntou em que estado se 

encontra a referida revisão e se está prevista a adopção de medidas preventivas, dado que a 

revisão poderá não estará concluída em tempo oportuno. 



O senhor Vice-Presidente informou que se têm realizado diversas reuniões da comissão de 

acompanhamento, em que já foi decidida a proposta de planta de reserva ecológica nacional e 

está em fase final de apreciação a proposta de planta respeitante à reserva agrícola nacional. 

Mais comentou, relativamente às medidas preventivas, a opinião aceite de que o Plano Director 

Municipal não caduca, estando a decorrer processo de revisão. Referiu, no entanto, que, face a 

dúvidas sobre este assunto, será pedido parecer às entidades competentes. 

- 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: três mil onze euros e seis cêntimos 

(3.011,06 €); Fundos Permanentes - dois mil novecentos e cinquenta euros (2.950 €); 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - oitenta e seis mil oitocentos e setenta e oito 

euros e quarenta e um cêntimos (86.878,41 €); no Banco Espírito Santo - catorze mil cento e 

um euros e vinte e dois cêntimos (14.101,22 €); no Banco Português de Investimento – dois mil 

quatrocentos e cinquenta e sete euros e oitenta e um cêntimos (2.457,81 €); no Banco 

Internacional de Crédito - trinta e dois mil cento e setenta e quatro euros e vinte e sete 

cêntimos (32.174,27 €); no Banco Totta & Açores - cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e 

seis euros e trinta cêntimos (54.886,30 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na 

Tesouraria - setecentos e dezoito euros e cinquenta e três cêntimos (718,53 €); Depósito à 

ordem na Caixa Geral de Depósitos - cem mil quinhentos e noventa e dois euros e setenta e 

três cêntimos (100.592,73 €); No Banco Português de Negócios - trezentos e quinze mil 

novecentos e cinquenta e seis euros e setenta e sete cêntimos (315.956,77 €. 

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 ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 09/2004, 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2004 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 



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

e dois 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 REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO PASSADO DIA VINTE E 

DOIS DE ABRIL. 

ABSTEVE-SE O SENHOR VEREADOR JOSÉ ALBINO FARIA, POR, CONFORME 

DECLAROU, NÃO TER ESTADO PRESENTE. 

04 – ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 10/2004, 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2004 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

vinte e sete de Abril e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA RELATIVA DOS PRESENTES, 

APROVAR A ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO PASSADO DIA VINTE 

E SETE DE ABRIL. 

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

ENGº LUIS VALE, Dª MARIA EMÍLIA FIGUEIREDO E JOSÉ ALBINO FARIA, POR, 

CONFORME DECLARARAM, NÃO TEREM PARTICIPADO. 

05 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

05.01 - LOTEAMENTOS: 

05.01.01 - CONSTRUÇÕES J. PATRÃO & FILHOS, LDA E OUTRO, DE ESPOSENDE - 

PROCº DE LOTEAMENTO Nº 1869/1998 - RECEPÇÃO DEFINITIVA: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao loteamento de prédio sito no Lugar de 

Lírios, vila de Fão, deste concelho. Está junto auto de vistoria informando que as obras de 

urbanização se encontram concluídas em conformidade com o projecto de infraestruturas 

aprovado, pelo que podem ser recepcionadas definitivamente, podendo ser cancelada a 

garantia bancária: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO DA DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERTAR A RESPECTIVA GARANTIA BANCÁRIA. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 



06.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

06.01.01 - REPARAÇÃO DE ARRUAMENTO NA HABITAÇÃO SOCIAL DE GOIOS - 

MARINHAS - RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

que as obras foram realizadas pela empresa Porfírio Barreto da Costa, tendo sido iniciadas em 

nove de Março de dois mil e quatro e concluídas em vinte e três de Março de dois mil e quatro. 

Mais informa que se encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e 

projecto correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem 

ser recepcionadas provisoriamente: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E PROCEDER AO RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

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. 

Antes do encerramento da reunião, pelo senhor vice-presidente foi proferido despacho em que 

se procede à antecipação para o próximo dia treze do corrente, da reunião ordinária prevista 

para o dia vinte e que a ordem de trabalhos será oportunamente enviada. 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

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 dez horas e quinze minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi e subscrevi a acta da presente 

reunião. 


