
Nº 3/2005 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 10 DE 

FEVEREIRO DE 2005: 

Aos dez dias do mês de Fevereiro 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: Engº Vítor Manuel da Silva Leite, Dr. 

Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 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 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 dos senhores Vereadores Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá e Dª Maria 

Emília de Miranda Mariz Figueiredo. 

Pelo senhor Vereador José Albino Faria foi solicitada justificação para a falta dada à última 

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

mesma 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, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso informou que os cidadãos que reclamaram no período 

do público da última reunião, não foram notificados de proposta para aquisição dos fogos, em 

virtude de não serem titulares de qualquer contrato, quer anteriormente com o IGAPHE, quer 

actualmente com a Câmara Municipal. 

- 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 setenta euros e quatro 

cêntimos (3.070,04 €); Fundos Permanentes - três mil quatrocentos e cinquenta euros (3.450 



€); depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - trinta e sete mil novecentos e oitenta e 

um euros e sete cêntimos (37.981,07 €); no Banco Espírito Santo - dezanove mil catorze euros 

e oitenta e cinco cêntimos (19.014,85 €); no Banco Português de Investimento – vinte e seis mil 

seiscentos e oitenta euros e trinta e três cêntimos (26.680,33 €); no Banco Internacional de 

Crédito - trinta e oito mil quarenta euros e oitenta e seis cêntimos (38.040,86 €); no Banco Totta 

& Açores - oito mil duzentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos (8.297,60 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria - duzentos e trinta e seis euros e 

cinquenta e cinco euros (236,55 €); Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos - cento e 

noventa e nove mil oitenta e um euros e cinco cêntimos (199.081,05 €); 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 03/2005, REALIZADA EM 03 DE 

FEVEREIRO DE 2005 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 

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

corrente mês 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: 

04.01.02 - COMISSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - NOMEAÇÃO DE MEMBRO 

SUPLENTE - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: 



Foi presente o seguinte despacho do senhor Presidente, para efeitos de ratificação: 

"Atendendo às disposições contidas no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, designadamente 

no seu artigo 60º, relacionadas com as comissões de abertura de propostas, tendo presente a 

necessidade de proceder à abertura de propostas de concursos lançados, considerando pois a 

urgência na decisão, ao abrigo do disposto no nº 3 do artº 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, nomeio para constituir, como suplente na Comissão de Abertura do concurso 'Casa 

da Juventude de Esposende - Remodelação e Ampliação de Edifício", o Técnico Superior 

Principal, Engº Durval Batista Morgado. Mais determino que o presente assunto, nos termos do 

disposto no nº 3 do artº 68º já referido, seja presente à próxima reunião da Câmara para efeitos 

de ratificação." 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, RATIFICAR 

O DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE. 

04.02 - JUNTAS DE FREGUESIA: 

04.02.01 - JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO - TRANSFERÊNCIA DE VERBA: 

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

valor de quatro mil euros, para efeitos da realização de pequenas remodelações na respectiva 

sede. Está junta informação dos serviços financeiros, indicando a existência de cabimentação e 

cativação orçamental no valor de quatro mil euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

TRANSFERIR VERBA NO VALOR DE QUATRO MIL EUROS PARA A JUNTA DE 

FREGUESIA DE FÃO. 

04.03 - EAmb - ESPOSENDE AMBIENTE, E.M.: 

04.03.01 - EAmb - ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. - TARIFÁRIO PARA O ANO DE 2005 - 

PROPOSTA: 

Foi presente um ofício do Conselho de Administração da EAmb - Esposende Ambiente, E.M., 

remetendo proposta de tarifário a praticar no corrente ano de dois mil e cinco, conforme sua 

deliberação tomada no passado dia vinte e oito de Janeiro. 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, 

APROVAR A PROPOSTA DE TARIFÁRIO A APLICAR NO CORRENTE ANO PELA "EAmb - 

ESPOSENDE AMBIENTE - EMPRESA MUNICIPAL". 



VOTOU CONTRA O SENHOR VEREADOR ENGº LUIS VALE. 

05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - PESSOAL: 

05.01.01 - MANUEL PIRES DA SILVA, FISCAL MUNICIPAL PRINCIPAL - RECURSO 

HIERÁRQUICO: 

Foi presente recurso hierárquico do funcionário Manuel Pires da Silva, Fiscal Municipal 

Principal, sobre o Despacho nº 01/NOV/2004, proferido em dois de Novembro de dois mil e 

quatro e no qual foi ordenado que o referido funcionário exerça funções no Gabinete de Saúde 

Ocupacional e Higiene e Segurança no Trabalho, em apoio directo aos técnicos profissionais 

daquela área que se encontram a exercer funções nesta Câmara e na directa dependência 

hierárquica do director do DAG. Está junta a seguinte informação do Director do Departamento 

de Administração Geral: "Tendo sido presente na Câmara Municipal, em três do corrente mês 

de Fevereiro, um recurso hierárquico dirigido à Câmara Municipal, e relativo a um despacho 

proferido pelo senhor Presidente da Câmara em dois de Novembro de dois mil e quatro, do 

qual o funcionário acima indicado tomou conhecimento no dia três de Novembro de dois mil e 

quatro, e conforme despacho exarado no referido recurso pelo senhor Presidente da Câmara, 

cumpre-me informar V. Ex.cia do seguinte: 1. O recurso hierárquico em causa é facultativo, 

dado que o despacho agora recorrido é susceptível de recurso contencioso; 2. Nessa medida, 

conforme determina o disposto no artº 168º do CPA, o recurso hierárquico deve ser interposto 

dentro do prazo estabelecido para interposição de recurso contencioso do acto em causa; 3. 

Atendendo ao disposto na alínea b) do nº 2 do artº 58º da Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, o 

recurso é tempestivo; 4. Independentemente dos factos acima narrados, sempre se dirá o 

seguinte: a) Existe um conjunto de erros e pressupostos, desde logo porque, contrariamente ao 

afirmado pelo Gestor de Negócios do funcionário, a Junta Médica da ADSE já se pronunciou 

sobre a situação física e mental do funcionário; b) Desta forma não existe qualquer violação da 

deliberação da Câmara Municipal, a qual, entenda-se, somente tinha confirmado o despacho 

em tempos recorrido; c) As tarefas que foram distribuídas ao funcionário tiveram a sua 

anuência e concordância, não tácita, mas sim expressa, sendo, como facilmente se entende 

enquadráveis no conteúdo funcional de fiscal, o qual, como também se sabe, é meramente 

exemplificativo e não exaustivo e restritivo, não restando dúvidas de que existe afinidade 

funcional; d) Além disso, mesmo não se julgando haver qualquer vício de que enferme o acto 

recorrido, sempre se dirá que, acaba mesmo por não se perceber qual a intenção do recorrente 

uma vez que vem afinal solicitar que seja mantido nas suas anteriores funções, relativamente 

às quais ele próprio se julgou incapaz por apresentar um conjunto de problemas de saúde que 

então justificou com a apresentação de relatórios médicos". Segue-se assinatura: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, NÃO DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO HIERÁRQUICO, COM BASE NA INFORMAÇÃO DO 

DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, COM A QUAL SE 

CONCORDA. 

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

PRESIDENTE, SENDO OS TRABALHOS, ENTRETANTO, SIDO DIRIGIDOS PELO SENHOR 

VICE-PRESIDENTE. 

05.02 - PATRIMÓNIO: 

05.02.01 - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE PROCESSO DE 

EXPROPRIAÇÃO DO EDIFÍCIO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO GRÉMIO DA LAVOURA - 

CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - INFORMAÇÃO: 

Foi presente ofício do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local, dando 

conhecimento de ter sido proferida a seguinte declaração de utilidade da expropriação do 

edifício das antigas instalações do Grémio da Lavoura para execução do fórum cultural e 

instalação de serviços e órgãos municipais: "No exercício das competências que me foram 

delegadas por Sua Excelência o Ministro das Cidades, Administração Local, Habitação e 

Desenvolvimento Regional, por despacho nº 24522/2004, publicado no Diário da República, II 

Série, nº 278, de 26 de Novembro de 2004 e nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 

1º, 12º, 13º, 14º, nº 1, e 19º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 

de Setembro, declaro a utilidade pública da expropriação e autorizo a tomada de posse 

administrativa da parcela de terreno identificada na Informação Técnica nº 149/DSJ, de 14 de 

Outubro de 2004, e na informação Técnica nº 6/DSJ, de 21 de Janeiro de 2005, da Direcção-

Geral das Autarquias Locais, com os fundamentos de facto e de direito aí expostos e tendo em 

consideração os documentos constantes do Processo nº 123.038.04, daquela Direcção-Geral. 

Assinado em vinte e cinco de Janeiro de dois mil e cinco.": 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

06 - OBRAS PÚBLICAS: 

06.01 – PROJECTOS, CONCURSOS E ADJUDICAÇÕES: 

06.01.01 - ARRANJO URBANÍSTICO DA MARGINAL DE ESPOSENDE ENTRE OS 

APRESTOS DOS PESCADORES E AS PISCINAS MUNICIPAIS - PROGRAMA DE 

CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - 

PROPOSTA: 



Foi presente o processo respeitante à empreitada de Arranjo Urbanístico da Marginal de 

Esposende entre os Aprestos dos Pescadores e as Piscinas Municipais. Está junta a seguinte 

informação da Divisão de Infraestruturas Municipais: "Por forma a iniciar os trabalhos de 

reordenamento da marginal de Esposende, dando assim cumprimento a uma das grandes 

opções do Plano de dois mil e cinco, venho pela presente, submeter à consideração de V. 

Ex.cia aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, bem como autorização 

para a abertura de concurso público, nos termos da alínea a) do ponto do artigo 48º do 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março. Esta obra estima-se em cerca de um milhão e quinhentos 

mil euros e está inscrita no Plano Plurianual de Investimentos Objectivo 2.4.6 Acção 51 - 

Reordenamento da Marginal de Esposende - Sul - com a classificação orçamental 

02/07030301." Segue-se assinatura: 

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

PROGRAMA DE CONCURSO E RESPECTIVO CADERNO DE ENCARGOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 

06.02 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

06.02.01 - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ALAPELA - FONTE BOA - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

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

que as obras foram realizadas pela empresa Boaventura & Boaventura, Lda, tendo sido 

iniciadas em catorze de Outubro de dois mil e quatro e concluídas em seis de Janeiro de dois 

mil e cinco. Mais informa que os trabalhos se encontram concluídos 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. 

08 - CULTURA E DESPORTO: 

08.01 - ACTIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS / ANIMAÇÃO: 

08.01.01 - ZENDENSINO, COOPERATIVA DE ENSINO IPRL, DE FÃO - FESTIVAL FOZ DO 

CÁVADO - PROPOSTA DE PROTOCOLO: 

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



09 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

09.01 - APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: 

09.01.01 - ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS DO CONCELHO DE 

ESPOSENDE - PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando atribuição de subsídio para apoio 

da realização da III Festa da Lampreia do Rio Cávado, a decorrer durante os dias onze a treze 

de Março do corrente ano. Está junta informação dos serviços financeiros, indicando a não 

existência de cabimentação orçamental: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE SEIS MIL 

EUROS, SUJEITO A BOA CABIMENTAÇÃO ORÇAMENTAL. 

09.01.02 - BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FÃO - 

PEDIDO DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando atribuição de subsídio no valor 

de cinquenta mil euros, para apoio da aquisição de uma viatura de combate a fogos florestais, 

em substituição de outra que se incendiou. Está junta informação dos serviços financeiros, 

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

euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE CINQUENTA 

MIL EUROS À BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 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 a última reunião ordinária até ao dia de 

ontem. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI POSTO À 

CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS 

SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 - COMISSÃO ALARGADA DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - DESIGNAÇÃO 

DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO - PROPOSTA: 



02 - ASCRA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE APÚLIA - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 - COMISSÃO ALARGADA DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - DESIGNAÇÃO 

DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO - PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso: "Nos termos do 

disposto no artº 17º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei nº 147/99, de 1 

de Setembro), torna-se necessário que a Câmara Municipal designe o representante do 

município de Esposende na Comissão Alargada de Protecção. Assim, e tendo presente as 

funções e as habilitações que possuem, proponho que os representantes do município na 

aludida comissão sejam Jorge Alves Cardoso, como membro efectivo e Marina José Gomes da 

Costa, como membro suplente. Mais proponho que a disponibilidade destes membros se 

efective em regime de tempo parcial naquela Comissão." Segue-se data e assinatura: 

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

PROPOSTA E DESIGNAR COMO SEUS REPRESENTANTES NA COMISSÃO ALARGADA 

DE PROTECÇÃO JORGE ALVES CARDOSO, COMO MEMBRO EFECTIVO E MARINA JOSÉ 

GOMES DA COSTA, COMO MEMBRO SUPLENTE, BEM COMO QUE A DISPONIBILIDADE 

DESTES MEMBROS SE EFECTIVE EM REGIME DE TEMPO PARCIAL NAQUELA 

COMISSÃO. 

02 - ASCRA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL E RECREATIVA DE APÚLIA - PEDIDO 

DE SUBSÍDIO: 

Foi presente um ofício da associação em epígrafe, solicitando atribuição de subsídio para apoio 

da realização de obras de adaptação do edifício a novas actividades, bem como da aquisição 

de viatura de nove lugares. Está junta informação dos serviços financeiros, indicando a 

existência de cabimentação e cativação orçamental no valor de dezassete mil e quinhentos 

euros: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, ATRIBUIR SUBSÍDIO NO VALOR DE DEZASSETE 

MIL E QUINHENTOS EUROS. 

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 dez 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. 


