
Pág. 1/11 
ACTA N.º 24/2006 * 2006.11.16 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE 2006: ________________________________________ 
 
--- Aos dezasseis dias do mês de Novembro do ano dois mil e seis, 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:  
Manuel Enes de Abreu, 
Dr. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Dr. António da Silva Garrido 
 
Verificou-se a ausência do senhor Vereador Dr. José Paulo Areia de Carvalho. 
 
---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. ------------------------------------ 
 
De imediato, pelos senhores Vereadores Dra. Emília Zão e Engº Luis Vale foi solicitada a 
justificação para a falta dada à última reunião de Câmara, sendo que ambas, conforme 
alegaram, se deveram a razões estritamente profissionais, tendo sido, por unanimidade, 
consideradas justificadas as faltas em causa. ------------------------------------------------------------- 
 
- 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 verificando 
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 - em cofre, na Tesouraria: -------------4.260,61 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------3.450,00 € 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - ----------------------409.455,33 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -----------------------------------------------------963.807,89 € 
no Banco Português de Investimento –---------------------------------------9.048,14 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------4.279,83 € 
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no Banco Totta & Açores ------------------------------------------------------7.108,75 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------494,66 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------- 260.476,15 € 
No Banco Português de Negócios ------------------------------------------329.321,35 € 
 
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 dos actos praticados pelo senhor Presidente da Câmara ao 
abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de competências 
subdelegadas, 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, N.º 23/2006, REALIZADA 
EM NOVE DE NOVEMBRO DE 2006 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:_____________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia nove de 
Novembro 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 – CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ESPOSENDE E ÁGUAS DO AVE, S.A. 
 
Foi presente em reunião Contrato de Recolha de Efluentes a celebrar entre o Município de 
Esposende e Águas do Ave, S.A, bem como o respectivo protocolo anexo a este contrato. --- 
 
Durante o período da discussão do presente assunto, o senhor Presidente da Câmara efectuou 
uma exposição onde deu a conhecer as razões objectivas que levam à necessidade de optar por 
esta via no sentido de assim permitir um efectivo investimento na rede em alta de drenagem de 
águas residuais, uma vez que, dadas as restrições que o denominado PEASAR implicam, 
restrições estas que acabam por ser penalizadoras quanto àquelas municípios que, durante anos 
têm vindo a despender enormes esforço para, com receitas próprias ou com o recurso ao crédito 
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na área do saneamento público, e atendendo ao nível percentual que, felizmente, o município 
de Esposende já tem de população e área servida, não restam outras alternativas, salvo se, 
politicamente, se entender que o investimento a efectuar se venha a protelar por enorme 
período de tempo. 
Interveio também o senhor Vereador Engº Luis Vale, criticando o facto de aquele programa, ao 
usar uma bitola que se aplica a todos os municípios por igual, sem olhar ao caso em concreto, 
ser de facto desincentivador e acabar por premiar aqueles municípios que, durante estes últimos 
anos têm descurado esta vertente essencial que é o saneamento básico. 
Interveio também o senhor Vereador Manuel Enes criticando os termos do contrato agora 
apresentado, da letra do qual apenas resultam obrigações para o município e nenhumas para a 
sociedade “Águas do Ave, SA”, tendo o senhor Presidente informado que essas obrigações se 
encontram no protocolo anexo ao mesmo contrato e que o integra. ---------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS PRESENTES, APROVAR 
A PROPOSTA DE CONTRATO EM CAUSA, BEM COMO O RESPECTIVO PROTOCOLO 
ANEXO. 
VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E MANUEL 
ENES, COM DECLARAÇÃO DE VOTO, DE AMBOS, QUE INFRA SE TRANSCREVE.  
 
“Votamos contra porque o contrato aqui aprovado resulta, tão só e apenas, da incapacidade 

da Câmara Municipal de Esposende se financiar pelos métodos normais, uma vez que está 

próxima do limite legal de endividamento. 

Este contrato mais não é do que um exercício de engenharia financeira, que compromete 

receitas futuras e implica, necessariamente, um aumento sustentado do tarifário cobrado aos 

Munícipes. 

Os termos leoninos, para a outorgante Águas do Ave S A, em que está redigido o Contrato, 

sugerem que o interesse da população do Concelho de Esposende está posto em causa, pela 

intervenção de uma entidade externa ao Município, que o Município não controla, e que vê 

garantido o sucesso económico da sua actividade por uma cláusula de valores mínimos 

garantidos que provoca, na nossa opinião, um acréscimo muito significativo dos custos 

comparados de gestão do sistema de recolha e tratamento de efluentes. 

É incompreensível que num Município que, reconhecidamente, tem um bom desempenho na 

área da distribuição de água e recolha e tratamento de efluentes, porque fez um enorme 

esforço de investimento nesse sentido, seja postergada a possibilidade de manter sob a sua 

gestão directa – a única forma de salvaguardar o interesse público – uma das partes mais 

importantes de todo o sistema público de recolha e tratamento de efluentes. 
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Além disso é uma medida incoerente com as afirmações repetidamente ouvidas nesta Câmara 

Municipal, proferidas pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara, acerca da importância e 

excelência no desempenho da empresa municipal Esposende Ambiente E. M., uma vez que lhe 

retira uma das suas valências mais importantes. 

Por fim, este contrato não resolve o problema essencial da expansão da designada “rede me 

baixa” de agua e saneamento que se estima, de acordo com os dados avançados pelo próprio 

Município, que venha a custar mais de 30 milhões de euros a executar nos próximos anos. Na 

verdade, a contrapartida financeira obtida do contrato aqui aprovado é irrisória, face ao 

valor potencial dos equipamentos arrendados, e não satisfaz minimamente as necessidades de 

financiamento do crescimento sustentado da rede, única razão que poderia justificar a 

celebração de um contrato desta natureza.”.  

 
04.01.02 – TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM – PROPOSTA.--------- 
 
Foi presente em reunião proposta do Sr. Presidente relativa à Taxa Municipal dos Direitos de 

Passagem, com o seguinte teor: 

“Atendendo às competências cometidas à Assembleia Municipal em matéria de criação de 

taxas e fixação dos respectivos quantitativos, as quais se encontram consagradas no artº 53º/2 

e) da Lei nº 169/99, de 18/9, atendendo às disposições contidas na Lei nº 5/2004, de 10 de 

Fevereiro, designadamente no seu artº 106º, no que concerne à necessidade de fixação anual 

do percentual a aplicar sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, vulgo Taxa Municipal dos 

Direitos de Passagem (TMDP), PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de 

propor à Assembleia Municipal que se mantenha o valor fixado para o ano de 2006, ou seja, 

de 0,25%.” Segue-se data e assinatura. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E SUBMETER A MESMA À APRECIAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA OS DEVIDOS EFEITOS. ------------------------------------- 
 
04.01.03 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A EP – 
ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E. – PROPOSTA DE ANULAÇÃO DO AUTO DE 
TRANSFERÊNCIA.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião proposta do Sr. Presidente com o seguinte teor: 
 

“Por deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 16/12/2004, 

devidamente aprovada por deliberação da Assembleia Municipal tomada em sua sessão de 

30/12/2004, entre o Município de Esposende e EP- Estradas de Portugal, E.P.E., foi celebrado 

um protocolo cujo objecto se subdividia em duas acções, quais sejam 

a) A integração na rede municipal do concelho de Esposende dos lanços a seguir 

indicados, numa extensão total de 15,228 Km, desclassificados no PRN 2000: 

1 - EN 205-1 entre os Km 1,346 e 7,427 

2 - EN 305 entre os Km 46,300 e 55,447 

 b) A execução da construção das variantes infra indicadas, por forma a poderem 

articular-se as necessárias acções de ligação do concelho de Esposende: 

  1 – Variante de Ofir 

  2 – Variante Norte de Apúlia – 1ª fase 

  3 – Variante de Marinhas 

Resultava claro do ponto 6 do protocolo em causa que “A CME preparará, em estreita 

colaboração com a EP, os processos de candidatura das obras descritas na alínea b) do nº 1 à 

Medida 3.15 do Eixo 3 do Programa Operacional da Região Norte, para efeitos de 

financiamento comunitário, assumindo-se como entidade beneficiária do projecto, sendo o 

valor máximo elegível de 3.636.000 € (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil euros), a 

comparticipação máxima do FEDER de 2.000.000 (dois milhões de euros), e a contrapartida 

nacional (45%) assegurada pela CME.”; 

 A Câmara Municipal, em 11 de Maio de 2005, apresentou ao Exmo. Senhor 

Coordenador Regional das Acessibilidades e Transportes, nos termos do protocolo em causa e 

conforme documento que se anexa, a candidatura para a Variante de Marinhas. 

 Até à presente data, pese embora os esforços que foram desenvolvidos nesse sentido 

pela Câmara Municipal, não foi tal candidatura aprovada. 

 Resulta também expressamente do ponto nº 4 do protocolo em causa que, “No acto de 

assinatura deste protocolo, a CME assinará o auto de transferência, nos termos referidos em 
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1., o qual será anulado caso a candidatura não seja aprovada, revertendo para a EP a 

jurisdição dos lanço.” (sublinhado nosso); 

 Nestes termos, porque a candidatura apresentada não teve qualquer resposta, 

considerando-se pois estarem reunidas as condições necessárias para que se proceda à 

anulação do auto de transferência e, consequentemente, revertam para a jurisdição da 

Estradas de Portugal os lanços de estrada em apreço, PROPONHO à Câmara Municipal que 

solicite autorização à Assembleia Municipal para, pelos fundamentos expostos, se resolva o 

protocolo em causa, considerando-se pois anulado o auto de transferência assinado.” Segue-

se data e assinatura. 

 
O senhor Presidente da Câmara apresentou a sua proposta, bem como as razões objectivas que 
estão na base da mesma, bem como informou que, lhe foi dado conhecimento informal que a 
candidatura que a Câmara Municipal apresentou relativamente à Variante de Marinhas está em 
vias de aprovação, o que a ocorrer será até final do presente mês de Novembro, pelo que, por 
essa razão, e por sua proposta, o presente assunto foi retirado no sentido de aguardar a decisão 
sobre a referida candidatura. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.02 - OBRAS PÚBLICAS:___________________________________________________ 
 
04.02.01 – “ARRANJO URBANÍSTICO DA FRENTE MARÍTIMA DE APÚLIA – 
ARRANJOS EXTERIORES E APRESTOS” – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 
PROPOSTAS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer o relatório de análise de 
propostas relativo ao “Arranjo Urbanístico da Frente Marítima de Apúlia – Arranjos Exteriores 
e Aprestos”. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR O RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS E, COM BASE NO MESMO, 
MANIFESTAR A INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DA REFERIDA EMPREITADA À 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, QUAL SEJA AQUELA APRESENTADA PELA 
SOCIEDADE “MONTE ADRIANO, SA”, PELO VALOR DE 1.847.887,46 € (um milhão 
oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos). 
MAIS FOI DELIBERADO QUE, APÓS DECORRIDO O PERÍODO DA AUDIÊNCIA 
PRÉVIA, CASO NÃO HAJA QUALQUER RECLAMAÇÃO, SE CONSIDERA A 
EMPREITADA ADJUDICADA NOS TERMOS DA INTENÇÃO AGORA MANIFESTADA.  
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05 – EDUCAÇÃO:____________________________________________________________ 
 
05.01 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE EM TÁXI DA ALUNA 
SABINA RAFAELA MACIEL ALVES – PALMEIRA DE FARO.------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Informação do Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 

relativamente ao pedido da munícipe Maria Sabina Gomes Maciel Alves para a 

comparticipação no transporte de táxi à aluna Sabina Rafaela Maciel Alves, cuja conclusão se 

transcreve: “… Face à situação de deficiência da aluna, que sofre de deformidade congénita 

terminal permanente do membro inferior direito, condicionando a sua mobilidade, propomos 

que seja transportada de táxi, devendo a família comparticipar em 25%, e a autarquia assumir 

os restantes 75% do valor.” Segue-se assinatura. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA NOS TERMOS E FUNDAMENTOS AGORA 
APRESENTADOS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02 – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO – RATIFICAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Proposta da senhora Vereadora da Educação Dr.ª Maria Emília Zão 

com o seguinte teor: 

“No âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

regulamentado pelo Despacho n.º 12591/2006, o Município de Esposende, enquanto entidade 

promotora, apresentou uma candidatura, entretanto já aprovada, que prevê o desenvolvimento 

em todos os estabelecimentos de ensino, durante o ano lectivo 2006/2007, de actividades de 

enriquecimento no período de prolongamento de horário, nomeadamente Inglês, Música, 

Actividade Física e Desportiva, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Apoio ao Estudo. 

Com base nos principais objectivos definidos pelo Programa, nomeadamente adaptar os 

tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das 

famílias e garantir que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas, pretende-se que esta oferta 
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educativa, totalmente gratuita, contribua, decisivamente, para o efectivo desenvolvimento 

educativo das crianças. 

No concelho de Esposende, o Programa abrange cerca de mil, setecentas e quarenta 

crianças, e um total de cerca de oitenta e cinco novos professores, qualificados, que 

orientarão as actividades. 

Com vista à formalização e envio da candidatura à Direcção Regional de Educação do 

Norte, o Município de Esposende, enquadrado no disposto nos n.ºs 15, 21, 25 e 29 do 

Despacho referido, bem como no art. 15.º do Anexo ao mesmo, celebrou um acordo prévio 

com os Agrupamentos de Escolas do concelho, com a Zendensino – Cooperativa de Ensino I. 

P. R. L., entidade gestora da Escola de Música de Esposende, com a Esposende 2000, 

Actividades Desportivas e Recreativas, E. M., com a Associação Social Cultural Artística e 

Recreativa de Forjães (ACARF) e com o Centro Social da Juventude de Mar. 

Tendo o Programa iniciado, no concelho de Esposende, no passado dia 02 de Outubro, 

a Autarquia e os Agrupamentos de Escolas verificaram a extrema necessidade de se 

encontrarem soluções ao nível da supressão de algumas vagas não preenchidas ao nível do 

corpo docente, sugerindo-se a colaboração de algumas instituições locais ao nível de recursos 

humanos qualificados. Analisando-se as diversas situações, por escola, e com vista à 

optimização dos recursos existentes no concelho, bem como ao envolvimento das instituições 

locais, complementarmente aos já enunciados propõe-se a celebração de acordos de 

colaboração com o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, a Santa Casa da 

Misericórdia de Esposende, o Centro Social da Juventude Unida de Belinho e Junta de 

Freguesia de Marinhas. 

Refira-se que o Município de Esposende, enquanto entidade promotora, e conforme 

definido no Despacho acima referido, receberá a quantia correspondente a €250,00 por aluno, 

sendo que tal compromisso constará no Contrato-programa que será, muito brevemente, 

celebrado entre o Município e a DREN. 

Assim, propõe-se a celebração de acordos de colaboração com as referidas entidades.” 

Segue-se data e assinatura. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
RATIFICAR OS DESPACHOS PROFERIDOS PELO SENHOR PRESIDENTE QUE 
APROVARAM OS REFERIDOS PROTOCOLOS E, NESSA MEDIDA, CONSIDERAR OS 
MESMOS APROVADOS COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DA SUA OUTORGA. ----- 
NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO ASSUNTO RELATIVO AO 
PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE A 
SENHORA VEREADORA DRA. EMÍLIA ZÃO, BEM COMO NÃO PARTICIPOU NA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO COM A JUVENTUDE UNIDA DE 
MARINHAS O SENHOR VEREADOR DR. JORGE CARDOSO. --------------------------------- 
 
 
06 – CULTURA: _____________________________________________________________ 
 
06.01 – PROPOSTA DE VENDA DE CD “ESPOSENDE, DANÇAS E CANTARES”.------  
 
Foi presente em reunião Informação da Divisão de Cultura e Turismo com o seguinte teor: 

“A Câmara Municipal de Esposende editou, recentemente, o CD áudio “Esposende, Danças e 

Cantares”. Esta edição contém registos musicais de todos os grupos folclóricos do concelho. 

Quando foi feito, oficialmente, o seu lançamento houve uma procura, por parte do público em 

geral, desta obra. 

Para que este CD possa ser comercializado vimos propor a V. Ex.ª que seja submetido à 

Reunião de Câmara a proposta de venda do CD “Esposende, Danças e Cantares” pelo preço 

de 6,00€ (seis euros) a unidade, que corresponde ao preço de custo, acrescido dos encargos 

administrativos.” Segue-se assinatura. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E FIXAR O PREÇO DE VENDA DO CD EM CAUSA NUM 
TOTAL DE SEIS EUROS (6,00 €), COM IVA INCLUÍDO. ----------------------------------------- 
 
 
07 – ASSUNTOS DIVERSOS:__________________________________________________ 
 
07.01 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO NO 
ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ESPOSENDE E O CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS. ------ 
 
Foi presente em reunião o Contrato Programa de Desenvolvimento e Cooperação no âmbito da 
Acção Social e da Educação entre o Município de Esposende e o Centro Social da Juventude 
de Marinhas, tendo como objecto a cooperação na remodelação e ampliação do edifício do 



Pág. 10/11 
ACTA N.º 24/2006 * 2006.11.16 

 

Centro Social da J.U.M..------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA DE PROTOCOLO NOS TERMOS E PELOS FUNDAMENTOS 
CONSTANTES DA MESMA. ----------------------------------------------------------------------------- 
NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO O 
SENHOR VEREADOR DR. JORGE CARDOSO. ----------------------------------------------------- 
 
07.02 – ORÇAMENTO PARA A FESTA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL E ESPOSENDE AMBIENTE.------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o orçamento elaborado pela Comissão de Organização da Festa de 
Natal de 2006, com o seguinte teor: 
 
“Para aprovação, junto enviamos o orçamento para a Festa de Natal dos funcionários da 
Câmara Municipal e Esposende Ambiente, a realizar nos dias 15 (Jantar) e 17 (entrega de 
presentes às crianças) de Dezembro de 2006. 

Cabaz dos Funcionários – 14.600€ 
Brinquedos – 4.200€ 
Jantar – 6.000€ 
Total – 24.800€ 
Comparticipação da CME – 18.800€ 
Comparticipação da EAmb – 6.000€ “  

 
Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR O ORÇAMENTO APRESENTADO E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A 
REALIZAÇÃO DE DESPESA POR PARTE DA CÂMARA ATÉ AO MONTANTE DE 
18.800,00 € (dezoito mil e oitocentos euros), AUTORIZANDO AINDA A CRIAÇÃO DE UM 
FUNDO PERMANENTE, EXCLUSIVAMENTE CRIADO PARA ESSE FIM, NUM TOTAL 
DE MIL E QUINHENTOS EUROS CUJA RESPONSABILIDADE PELA 
MOVIMENTAÇÃO SERÁ DA DRA. MARLENE FLOR SILVA SOUSA. ----------------------- 
 
No final da discussão e votação do presente assunto, pelo senhor Presidente foi dado 
conhecimento do convite formulado pela Comissão em causa, a todos os membros da Câmara 
Municipal para participarem no Jantar de Natal que se realizará no dia 15 de Dezembro e na 
Festa de Distribuição de Prendas que se realizará no dia 17 do mesmo mês. ----------------------- 
 
---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. 
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EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI 
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS:_______________________________________ 
 
1 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO ENSINO DA MÚSICA NO 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR A CELEBRAR COM A ZENDENSINO 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES 
AUTORIZAR A INCLUSÃO NA REUNIÃO DO ASSUNTO PROPOSTO. ______________ 
 
De seguida foi colocado à discussão e votação o assunto incluído na Ordem de Trabalhos em 
Extra Agenda, tendo-se verificado a seguinte votação: 
 
1 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO ENSINO DA MÚSICA NO 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR A CELEBRAR COM A ZENDENSINO 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTESM 
APROVAR O PROTOCOLO EM APREÇO, NOS TERMOS E PELOS FUNDAMENTOS 
CONSTANTES DO MESMO.  
NÃO PARTICIPARAM NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO OS 
SENHORES VEREADORES DR. JORGE CARDOSO E DRA. EMÍLIA ZÃO. ----------------- 
 
 
---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 para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas.------------------ 
 
 
---Sendo doze horas e dez minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na 
mesma reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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