
ACTA Nº 17/2002 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 08 DE 

AGOSTO DE 2002: 

Aos oito dias do mês de Agosto do ano dois mil e dois, 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, Dr. 

Jorge Alves Cardoso, Arqº António José Pereira Morgado, e Engº Luis Miguel Morais Gomes 

do Vale. 

Não compareceram à reunião os senhores Vereadores Engº Vítor Manuel da Silva Leite e D.ª 

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

Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Iniciados os trabalhos o senhor Vereador Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale solicitou que 

fosse justificada a falta por si dada à última reunião, a qual se deveu a motivos pessoais 

impeditivos, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade dos presentes, aceitar a 

justificação e considerar aquela falta como justificada. 

- 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 tendo verificado 

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 - depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – setenta e 

cinco mil trezentos e oito euros e quarenta e três cêntimos (75.308,43 €); Fundos Permanentes 

– dois mil e quinhentos euros (2.500 €); Depositado no Banco Espírito Santo – três mil cento e 

oito euros e quarenta e seis cêntimos (3.108,46 €); Depositado no Banco Português de 

Investimento – dois mil duzentos e setenta e nove euros e dez cêntimos (2.279,10 €); 



Depositado no Banco Internacional de Crédito – trezentos e oitenta e dois mil seiscentos e 

dezoito euros e setenta e seis cêntimos (382.618,76 €); Em cofre, na Tesouraria – três mil 

cento e dois euros e oitenta e três cêntimos (3.102,83 €); OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 

Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – trezentos e cinquenta e quatro mil 

oitocentos e cinquenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos (354.857,44 €); Em cofre, na 

Tesouraria – mil novecentos e setenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos (1.974,88 €). 

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 16/2002, REALIZADA EM 01 DE 

AGOSTO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

corrente mês e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

Verificando-se não haver correcções a efectuar a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

dos presentes aprovar a referida acta. 

04 – ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 

04.01.01 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÁVADO - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS: 

Foi presente em reunião o ofício número treze da Associação de Municípios do Vale do 

Cávado através do qual é solicitada a aprovação da alteração dos Estatutos daquela 

associação, alteração esta de que anexam proposta e da qual foi fornecida cópia a todos os 

membros da Câmara Municipal. 



ANALISADA A REFERIDA PROPOSTA A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR 

UNANIMIDADE DOS PRESENTES APROVAR A MESMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS 

ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÁVADO, BEM COMO 

SUBMETER A MESMA À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA EFEITOS DE 

APROVAÇÃO. 

04.02 – CÂMARA MUNICIPAL: 

04.02.01 – CONVITE FORMULADO PELA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE E SOLEDADE: 

Foi presente em reunião o convite efectuado aos membros da Câmara Municipal pela 

comissão de Festas em honra de Nossa Senhora da Saúde e Soledade, na Cidade de 

Esposende, para que participem na "Majestosa Procissão" que se vai realizar no próximo dia 

15 do corrente mês de Agosto pelas 17 horas. 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

04.02.02 – SECTOR DE PATRIMÓNIO, BIBLIOTECA E MUSEU/COMISSÃO DE ANÁLISE 

ÀS OBRAS A ADQUIRIR PELA CÂMARA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO APOIO AO AUTOR 

LOCAL/ACTA DA REUNIÃO: 

Foi presente em reunião a acta da reunião da Comissão de Análise às Obras a adquirir pela 

Câmara Municipal de Esposende no âmbito do apoio ao autor local, realizada em 15 de Julho 

p.p. e na qual, em resumo, deliberado o seguinte: Que a obra "Testemunhos", de Gil Abreu, 

editada pala ACARF, "...reúne as condições para ser apoiada pois o autor é natural de Forjães 

e embora seja uma compilação de artigos escritos em jornais – com informação mais dispersa 

e perecível que o livro – versa assuntos de interesse para o concelho. Contudo a Comissão 

entende que deve alertar o autor para o número de obras que já foram apoiadas e que devido à 

contenção de despesas não será possível manter-se o apoio nas mesmas condições."; Que a 

obra "Sonhar, sofrer e vencer", de Joaquim José Campos Faria, "...não reúne condições para 

ser apoiada. A obra consiste numa autobiografia em que o autor não é natural do concelho de 

Esposende e os dados referidos no livro não são de molde a aumentar o conhecimento 

histórico de Esposende."; Que a obra "Entre dois rios e o mar", de Lídia Martins, "...reúne 

condições para ser apoiada. A obra consiste num livro de poesia com vários poemas dedicados 

ao mar e a Apúlia, para além do facto de que os proventos reverterem a favor do concelho de 

Esposende.". 

ANALISADA A ACTA DA COMISSÃO DE ANÁLISE, BEM COMO OS FUNDAMENTOS 

CONSTANTES DA MESMA, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS 

PRESENTES, COM ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO E SÁ E ENGº 



LUIS VALE, HOMOLOGAR A MESMA E AUTORIZAR A AQUISIÇÃO DAS OBRAS QUE, DE 

ACORDO COM AQUELA ACTA, REÚNEM CONDIÇÕES PARA SEREM APOIADAS, NUM 

TOTAL DE QUINHENTOS EUROS POR CADA OBRA. 

MAIS DELIBEROU RECOMENDAR À COMISSÃO DE ANÁLISE QUE, EM FUTURAS 

PROPOSTAS, DEVERÁ SER MAIS OBJECTIVA, DESIGNADAMENTE NO QUE CONCERNE 

À QUALIDADE DAS OBRAS APRECIADAS. 

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 dez horas e dez minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente 

reunião. 

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

reunião, a qual se encontra fiel à minuta aprovada. 


