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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
VINTE DE NOVEMBRO DE 2008: _____________________________________________ 
 
--- Aos vinte dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, 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 Dr. Jorge Alves Cardoso, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Manuel Enes de Abreu, 
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. António da Silva Garrido, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo quinze horas e dez minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião. ----------------------------- 
 
 
- 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: 
 
Interveio o senhor Vice-Presidente propondo a aprovação de um voto de louvor aos atletas do 
concelho de Esposende que se sagraram campeões regionais em BTT, tendo o senhor Vereador 
Prof. Rui Pereira dado a devida fundamentação à proposta. 
 
COLOCADO À VOTAÇÃO, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR 
UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS QUE SE 
SAGRARAM CAMPEÕES REGIONAIS DE BTT, BEM COMO AOS RESPECTIVOS 
CLUBES. MAIS DELIBEROU DAR A CONHECER O TEOR DA PRESENTE 
DELIBERAÇÃO AOS LOUVADOS. -------------------------------------------------------------------- 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. José Paulo Carvalho que endereçou ao senhor 
Presidente da Câmara um voto de felicitação e saudação pela passagem de dez anos de 
exercício de mandato. 
Seguidamente referiu que, já há algumas reuniões atrás, abordou a temática do trânsito 
extremamente condicionado em algumas artérias da Cidade de Esposende e em algumas zonas 
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balneares, tendo então sugerido que fosse estudada a hipótese de solucionar o problema através 
da criação de sentidos únicos nessas artérias, tendo, então, sido informado pelo senhor 
Presidente de que estava a ser ultimado um estudo para todas essas vias. Assim, questiona em 
que fase está esse estudo e quando é que ele pode ser analisado pelo executivo. 
Continuando no uso da palavra disse que, pese embora seja um defensor do evento 
“Galaicofolia” facto é que deveria ser, como já em tempos referiu, efectuado um balanço do 
evento, por forma a que se decida se vai haver mais edições, que espera que haja, mas também 
para que se efectue um estudo comparativo entre os custos e os benefícios no sentido de 
optimizar novas edições que porventura venham a ocorrer. 
Questionou ainda quem foi a entidade promotora do jantar de comemoração dos 10 anos de 
presidência que se realizou na Quinta da Malafaia. 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Manuel Enes que também felicitou o senhor 
Presidente pela passagem deste aniversário de exercício de poder, tendo referido que fica 
agradado com o facto de aquele ter decidido ir a jogo, pese embora pretenda que o resultado 
lhe seja desfavorável. 
Continuando no uso da palavra disse que é urgente que a Câmara Municipal solucione em 
tempo útil um conjunto de buracos que se encontram nas vias públicas durante largos períodos 
de tempo, tendo dado o exemplo de artérias situadas na freguesia de Marinhas. 
Interveio seguidamente o senhor Vice-Presidente tendo referido que as felicitações serão 
apresentadas ao senhor Presidente, sendo que também ficou extremamente agradado com a 
decisão deste em ir a jogo, pese embora, contrariamente ao senhor Vereador Manuel Enes, 
deseja e está convicto que o resultado lhe será favorável atendendo à qualidade e quantidade do 
trabalho desenvolvido. 
Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. António Garrido que referiu que, quanto ao trânsito, 
está a ser ultimado o estudo de nova postura, a qual só ainda não está pronta porque a tarefa se 
tornou extremamente árdua sobre tudo para encontrar soluções na freguesia de Marinhas. 
Quanto aos buracos referiu que, salvo excepções em que não se efectuam logo intervenções 
dado que irão ser levados a efeito novos trabalhos, a Câmara Municipal, sempre que detecta 
situações de existência de anomalias, resolve-as num curto espaço de tempo. Mais referiu que a 
Câmara Municipal é responsável por um conjunto de vias, pese embora não possa intervir 
noutras cuja competência se encontra delegada ou é própria das Juntas de Freguesia, pelo que, 
solicitou ao senhor Vereador Manuel Enes que lhe faça chegar relação das situações anómalas 
que conhece para aferir das razões pelas quais não tenha eventualmente sido dada resposta. 
Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Emília Vilarinho tendo referido que já foi 
efectuado o relatório final do evento “Galaicofolia”, o qual já foi entregue ao senhor Presidente 
que, certamente e oportunamente o dará a conhecer aos restantes membros da Câmara 
Municipal. 
Interveio novamente o senhor Vice-Presidente tendo referido que o jantar na Quinta da 
Malafaia não foi uma organização da Câmara Municipal pelo que não deve ser discutido nesta 
sede. 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:_______________________________________________ 
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01 - BALANCETE:___________________________________________________________ 
 
Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: ------------------------------ 4.038,49€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 4.550,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 464.184,59€ 
no Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------------------ € 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 23.526,39€ 
no Banco Português de Investimento ---------------------------------------------------------- 3.190,44€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 834.290,03€ 
no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------------------- 115.658,65€ 
no Banco Millennium BCP -------------------------------------------------------------------- 11.479,30€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 380,64€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 145.728,73€ 
No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 355.920,32€ 
 
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 24/2008, REALIZADA 
EM 06 DE NOVEMBRO DE 2008 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia seis de 
Novembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: -------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dra. Emília Vilarinho, Dr. Areia de Carvalho, Dr. 
António Garrido e senhor Manuel Enes, dado que, conforma referiram, não estiveram 
presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 – REGULAMENTOS: ___________________________________________________ 
 
04.01.01 - “REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-
NOCTURNO NO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE” - PROPOSTA. ----------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de regulamento “Regulamento do Exercício da Actividade de 
Guarda-Nocturno no Município de Esposende”. Fica arquivada cópia do mesmo 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 UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DE REGULAMENTO E MANDAR SUBMETER A MESMA A AUDIÊNCIA 
PÚBLICA. 
O senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho referiu que em seu entender a competência para 
aplicação de coimas e sanções acessórias derivadas de processos de contra-ordenação 
instaurados deveria ser da Câmara Municipal, com a faculdade de delegação, tendo o senhor 
Vice-Presidente referido que, pela experiência que possui nesta matéria, a premência da 
tomada de decisões não se compadece com a periodicidade das reuniões da Câmara Municipal 
pelo que lhe parece ser que a opção constante da proposta de regulamento agora apresentada é 
a melhor.  
 
 
04.02 – CONTRATOS PROGRAMA:____________________________________________ 
 
04.02.01 - “ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS DO CONCELHO 
DE ESPOSENDE” - CONTRATO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO - PROPOSTA.----- 
 
Foi presente em reunião proposta de Contrato-Programa a celebrar com a Associação dos 
Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende, tendo por objecto a cooperação entre os 
dois outorgantes na organização administrativa e financeira da APPCE. Fica arquivada cópia 
do mesmo 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 UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E ASSIM AUTORIZAR A SUA OUTORGA. ------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS: ____________________________________________________ 
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05.01.01 - “REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL” - 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º 482/DIM/2008, prestada pelos serviços da 
Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a 
realização da vistoria aos trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, 
donde resulta que os mesmos se encontram realizados e em condições de serem recebidos 
provisoriamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.02 - “EXECUÇÃO DA COBERTURA DO LOGRADOURO DA EB DE GÓIOS - 
MARINHAS” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º 481/DIM/2008, prestada pelos serviços da 
Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a 
realização da vistoria aos trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, 
donde resulta que os mesmos se encontram realizados e em condições de serem recebidos 
provisoriamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.03 - “ANOMALIAS NA ESCOLA PRIMÁRIA DE GÓIOS - REDE ELÉCTRICA” 
- RECEPÇÃO PROVISÓRIA. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º 480/DIM/2008, prestada pelos serviços da 
Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a 
realização da vistoria aos trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, 
donde resulta que os mesmos se encontram realizados e em condições de serem recebidos 
provisoriamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.02 - OBRAS PARTICULARES: ______________________________________________ 
 
05.02.01 - “PROCESSO N.º 240/2003 - MANUEL PIRES DA ROCHA - VILA CHÃ” - 
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REMOÇÃO COERCIVA DE CONTENTOR. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer que o requerente não deu cumprimento ao 
despacho que ordenou a remoção do contentor metálico. ---------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, MANDAR NOTIFICAR O 
PROPRIETÁRIO DO CONTENTOR PARA QUE, NUM PRAZO MÁXIMO DE VINTE 
DIAS SEGUIDOS PROCEDA À SUA REMOÇÃO, PRAZO FINDO O QUAL, CASO NÃO 
SE TENHA PROCEDIDO À REMOÇÃO VOLUNTÁRIA, A CÂMARA MUNICIPAL 
PROCEDERÁ À SUA REMOÇÃO COERCIVA A EXPENSAS DO PROPRIETÁRIO. 
Absteve-se o senhor Vereador Manuel Enes. ------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02.02 - “PROCESSO N.º 680/2000 - Q.M.J. - IMOBILIÁRIA, LDA” - RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para efeitos 
de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de 
operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto, 
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à 
recepção provisória e à redução da respectiva caução para um total de vinte mil euros 
(20.000,00 €) até à recepção definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO PARA 20.000,00 € . --------------- 
 
 
05.02.03 - “PROCESSO N.º 503/2005 - LOSA CAPITÃO - INV. IMOBILIÁRIOS, LDA” 
- RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para efeitos 
de recepção provisória das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de 
operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto, 
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à 
recepção provisória e à redução da respectiva caução para um total de quinze mil euros 
(15.000,00 €) até à recepção definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 



Pág. 7/15 
ACTA N.º 25/2008 * 2008.11.20 

 

AUTORIZAR A REDUÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO PARA 15.000,00 €. ---------------- 
 
 
06 – EAMB – ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. ___________________________________ 
 
06.01 - “EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, E.E.M.” - ESCRITURA PÚBLICA DE 
CEDÊNCIA PARA DOMÍNIO PÚBLICO - PROPOSTA.---------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o ofício 4025/EAmb/08 da EAmb - Esposende Ambiente, E.E.M., 
bem como um conjunto de documentos anexos, nos quais se dá a conhecer que, no âmbito da 
empreitada de Saneamento Básico na Freguesia de Marinhas, existem diversas situações em 
que privados pretendem ceder pequenas parcelas de terreno destinadas a integrar o domínio 
público, pelo que, sendo uma matéria integrada nas competências previstas na alínea h) do nº 1 
do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, foi o mesmo assunto remetido à Câmara 
Municipal para aceitação das doações. -------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ACEITAR AS 
DOAÇÕES PROPOSTAS, BEM COMO ORDENAR QUE SEJAM EFECTUADAS AS 
COMPETENTES ESCRITURAS DE AQUISIÇÃO GRATUITA. ---------------------------------- 
 
 
06.02 - “EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, E.E.M.” - RELATÓRIO DE GESTÃO - 3.º 
TRIMESTRE 2008 - PARA CONHECIMENTO.---------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Relatório de Gestão - 3º Trimestre 2008 da “EAmb - Esposende 
Ambiente, E.E.M.”. Fica arquivada cópia do presente relatório junto à minuta da acta da 
presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
06.03 - “EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, E.E.M.” - INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
PREVISIONAL PARA 2009 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO.--------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício remetido pela “EAmb – Esposende Ambiente, E.E.M.”, através 
do qual á apresentada a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 2009 
daquela empresa municipal. Fica arquivada cópia junto à minuta da acta da presente reunião, 
da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------------------------------------- 
 
Durante o período de discussão do assunto e a pedido do senhor Vice-Presidente, interveio a 
senhora Engª. Alexandra Roeger que, na qualidade de Vogal do Conselho de Administração da 
empresa fez a apresentação dos documentos. 
Interveio o senhor Vereador Manuel Enes, dizendo que está de acordo com os objectivos 
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traçados para 2009, contudo, tendo presente que em tempos o senhor Presidente referiu que os 
investimentos a efectuar são decididos em função de estudos de opinião efectuados, pretende 
saber quais foram esses estudos que estiveram na base da decisão destes investimentos e se está 
previsto o retorno deste investimento e a que prazo. Mais questionou se os investimentos a 
efectuar têm comparticipação comunitária.  
A senhora Engª. Alexandra Roeger informou que existem candidaturas apresentadas mas ainda 
não existe decisão final sobre as mesmas.  
Interveio novamente o senhor Manuel Enes referindo que, não havendo comparticipação 
assegurada os investimentos devem ter retorno, pelo que, havendo um elevado número de 
potenciais clientes que não efectuam as suas ligações pretende saber quais as razões pelas quais 
não se efectivam essas ligações. 
Interveio o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho questionando acerca das razões pelas quais 
se ficou aquém das expectativas em número de ligações à rede. 
Interveio novamente a senhora Engª. Alexandra Roeger referindo que foram levadas a efeito 
inúmeras campanhas, como por exemplo a redução em 50% dos custos de ligação, as parcerias 
com as Juntas de Freguesia, a sensibilização porta a porta que está a ser feita por técnicos 
especializados, medidas de pagamento fraccionado dos custos de ligação, entre outras. 
Mais referiu que a escolha das zonas onde vai haver investimento teve por base estudos de 
opinião, comparação entre custo e potencial benefício em termos de potenciais ligações mas 
também, e sobretudo, pelo facto de serem zonas de elevada insalubridade que urgia solucionar. 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho que referiu que, em sua opinião, 
pese embora admita que possa haver opção em matéria de ligação à rede de abastecimento 
domiciliário de água, já quanto à ligação à rede de drenagem de águas residuais não deverá 
haver essa opção uma vez que o que está em causa é a saúde pública, tendo questionado se já 
foi ponderada a hipótese da imposição da efectivação da ligação pelas vias judiciais ou 
administrativas quando não resultem as campanhas de sensibilização. 
Continuando no uso da palavra disse que, contrariamente ao que pensa o senhor Vereador 
Manuel Enes, entende que os investimentos em redes de drenagem de águas residuais não 
devem ser pensados em função do retorno do investimento, mas antes em função das condições 
de saúde e salubridade que vão criar e que se exige que seja dotado todo o concelho. 
Ainda no uso da palavra questionou se já foi algo feito no sentido da criação de uma tarifa 
social por si já em tempos proposta, bem como questionou qual a evolução em termos de 
desperdício de água na rede. 
Tomou a palavra a senhora Engª. Alexandra Roeger referindo que, em termos de desperdício 
de água se está ao nível dos melhores, uma vez que se encontra na ordem dos 15%, tendo dado 
exemplos de medidas que foram tomadas para evitar esse mesmo desperdício. 
Relativamente à tarifa social já há muito pensada, ela encontra-se na proposta de regulamento 
municipal que ainda só não avançou por se estar já há longo tempo a aguardar as directrizes 
que a Administração Central ficou de apresentar quanto a regimes tarifários. 
Quanto à imposição pela via judicial das ligações à rede, só não se avançou por que foi o 
próprio IRAR quem desaconselhou o recurso a essa via. ---------------------------------------------- 
 
Colocado o assunto à votação, 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR OS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA EAmb PARA O ANO DE 2009. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Areia de Carvalho e Manuel Enes. -------------------- 
 
 
07 – ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, EM: ___ 
 
 

07.01 – ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.M. 
– TRANSFERÊNCIA DE VERBA. --------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação SCCO/03/2008, prestada pela Secção de Contabilidade e 
Controlo Orçamental desta Câmara Municipal, relativa às contas do Ano de 2007 da Esposende 
2000 - Actividades Desportivas e Recreativas, E.M. e através do qual é dada a conhecer a 
necessidade, legal, de a Câmara Municipal proceder a uma transferência de verba para aquela 
empresa do valor de 15.697,03 €, correspondentes aos resultados negativos acumulados. Fica 
arquivada cópia 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 UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, TRANSFERIR PARA A EMPRESA MUNICIPAL ESPOSENDE 
2000 A VERBA DE 15.697,03 € CORRESPONDENTE AO VALOR DOS RESULTADOS 
NEGATIVOS ACUMULADOS.  
Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Vereador Prof. Rui Pereira.  
 
 
08 – COMÉRCIO E INDÚSTRIA: ______________________________________________ 
 
08.01 - “XPZ COFFE & BEEAR” - RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO - EXPOSIÇÃO. ----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião exposição relativa à restrição do horário de funcionamento do 
estabelecimento “XPZ Coffe & Beer” sito Rua dos Bombeiros, 17, freguesia de Esposende. Foi 
ainda presente em reunião informação prestada pelo Comandante do Posto da Guarda Nacional 
Republicana Fica arquivada cópia dos mesmos 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 UNANIMIDADE, E FACE AO PARECER 
DA GNR, REVOGAR A INTENÇÃO DE PROCEDER Á RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO EM CAUSA, MANTENDO-SE ASSIM O 
HORÁRIO ANTERIORMENTE EM VIGOR. --------------------------------------------------------- 
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09 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________ 
 
09.01 - “JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES” - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA 
OBRAS NA CAPELA MORTUÁRIA - PROPOSTA. ---------------------------------------------- 
 
Foram presentes em reunião pedidos de subsídio da Junta de Freguesia de Forjães, para obras 
na Capela Mortuária de Forjães, os quais totalizam 24.640,48 €, bem como propostas do senhor 
Presidente da Câmara, exaradas nos mesmos pedidos, para que seja autorizada a transferência 
daquele valor. Ficam arquivadas cópias junto à minuta da acta da presente reunião, da qual 
fazem parte integrante e que aqui se dão como transcritas. -------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS 
PROPOSTAS APRESENTADAS E, ASSIM, TRANSFERIR PARA A JUNTA DE 
FREGUESIA DE FORJÃES A VERBA DE 24.640,48 € DESTINADA AOS FINS 
CONSIGNADOS NAS PROPOSTAS. ----------------------------------------------------------------- 
 
 
09.02 - “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE” - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A FESTA 
DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL E ESPOSENDE 
AMBIENTE - PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião pedido de subsídio da Associação Desportiva, Cultural, Recreativa e 
Social da Câmara Municipal de Esposende, para a festa de Natal dos colaboradores da Câmara 
Municipal. 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 UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO EM REFERÊNCIA UM SUBSÍDIO 
DE 20.000,00 €, PAGÁVEIS NO IMEDIATO EM 80% E OS RESTANTES EM FUNÇÃO 
DAS DESPESAS APRESENTADAS E RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DA 
FESTA DE NATAL DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS. ------------------------------------ 
 
 
09.03 - “CAMPEONATOS CONCELHIOS DE FUTEBOL INFANTIL” - PROPOSTA 
DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS. --------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor vereador Dr. Jorge Cardos, com o seguinte teor: 
 
“O SF Desporto vai dar início aos “Campeonatos Concelhios de Futebol Infantil” no próximo 
dia 23 de Novembro do corrente ano no Estádio Padre Sá Pereira em Esposende. 
Este campeonato desenrolar-se-á por um período de 7 meses em diferentes Estádios de futebol 
do concelho. 
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Com o intuito de melhorar o funcionamento do evento, proponho que a arbitragem fique a 
cargo dos atletas do escalão de Juniores dos clubes inscritos nos campeonatos. Pretende-se 
assim, responsabilizar e envolver nesta iniciativa os jovens do concelho, ocupando de forma 
saudável os seus tempos livres. Neste sentido e porque em cada jornada (18 jogos) será 
necessário estarem presentes 4 árbitros, proponho a atribuição de um prémio de 25€ a cada 
árbitro por jornada realizada. Atendendo que durante o Campeonato se realizarão 14 
jornadas, o valor total estimado rondará os 1400€.” Segue-se data e assinatura ------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR UM PRÉMIO INDIVIDUAL E POR JORNADA PELO 
VALOR DE 25,00 €, COM BASE NOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA 
COM OS QUAIS SE CONCORDA. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
10 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 
 
10.01 - “ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE 
ESPOSENDE - ACICE” - OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA - 
PEDIDO DE PARECER. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião pedido de parecer apresentado pela ACICE - Associação Comercial e 
Industrial do Conselho de Esposende com vista à obtenção do estatuto de Utilidade Pública. 
Foi ainda presente em reunião o processo de candidatura. Fica arquivada cópia dos mesmos 
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 UNANIMIDADE, DAR PARACER 
FAVORÁVEL À OBTENÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA POR PARTE 
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE. ---- 
 
 
EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR VICE-
PRESIDENTE FOI POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO 
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: __________________ 
 
1 – COMISSÃO DE VISTORIAS DOS PRÉDIOS CONSTRUÍDOS OU 
RECONSTRUÍDOS NO ÂMBITO DE PROJECTOS DE LUTA CONTRA A 
POBREZA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 
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DE SUBSÍDIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 – MAJORAÇÃO EM 30% DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Vice-Presidente apresentou os assunto que pretendia ver incluídos no período de 
extra agenda, tendo-se discutido sobre a razoabilidade da apresentação da proposta relativa à 
majoração do IMI. 
Interveio o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho que referiu que é unânime, em todos os 
partidos políticos representados nos órgãos municipais, a intenção de proceder à majoração da 
taxa do IMI nos prédios considerados degradados, pelo que, sendo por todos aceite o princípio, 
não deveria, em sua opinião, atendendo às razões técnicas que estão na génese da proposta que 
se pretende incluir, alterar-se agora esse princípio, ou seja, deveria manter-se em tudo o que 
estava deliberado e, caso não fosse tecnicamente possível o envio das listagens para a DGI, 
então não seria enviada, mas o princípio prevaleceria. 
Interveio o senhor Vereador Manuel Enes que referiu que concordava com a posição do senhor 
Vereador Dr. Areia de Carvalho. 
Interveio o senhor Vice-Presidente que referiu que tinha assumido com o senhor Presidente que 
traria esta proposta à presente reunião pelo que, não pretendia agora, por sua própria iniciativa, 
não a apresentar a discussão e votação. 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho que sugeriu que o senhor Vice-
Presidente consultasse, mesmo que telefonicamente, o senhor Presidente para o auscultar sobre 
a posição a ter sobre esta matéria. 
 
Sendo dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, por proposta do senhor Vice-Presidente, a 
reunião foi suspensa por dez minutos. 
 
Sendo dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos e estando presentes todos os membros, 
foram retomados os trabalhos.  
 
Reiniciados os trabalhos, o senhor Vice-Presidente deu a conhecer a todos a decisão tomada 
sobre aquele assunto, pelo que solicitou a inclusão e votação dos seguintes assuntos: 
 
1 – COMISSÃO DE VISTORIAS DOS PRÉDIOS CONSTRUÍDOS OU 
RECONSTRUÍDOS NO ÂMBITO DE PROJECTOS DE LUTA CONTRA A 
POBREZA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 
DE SUBSÍDIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 
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INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. -------------------------------------- 

 
De seguida foi colocado à discussão e votação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos 
em Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
1 – COMISSÃO DE VISTORIAS DOS PRÉDIOS CONSTRUÍDOS OU 
RECONSTRUÍDOS NO ÂMBITO DE PROJECTOS DE LUTA CONTRA A 
POBREZA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Vice-Presidente, com o seguinte 
teor, que aqui se dá como integralmente transcrito: “Determina o nº 1 do artigo 62º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro (alterado pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro), 
que “A autorização de utilização de edifícios ou suas fracções autónomas destina-se a 
verificar a conformidade da obra concluída com o projecto aprovado e com as condições de 
licenciamento…”.A autorização de utilização, em regra, não carece de vistoria. Contudo, nas 
situações previstas no nº 2 do artigo 64º do mesmo diploma legal, aquelas vistorias são 
condição para a concessão da autorização em causa, situações estas onde se enquadram a não 
apresentação, junto com o pedido de autorização de utilização com os termos de 
responsabilidade indicados no artigo 63º. A Câmara Municipal e a Esposende Solidário, em 
parceria, desenvolveram projectos e realizaram obras em edificações no âmbito dos projectos 
de luta contra a pobreza. Existem ainda obras de construção e ou reconstrução, que embora 
não se tendo desenvolvido no âmbito do projecto acima indicado, foram levadas a efeito por 
agregados familiares que apresentam elevadas carências económicas e para quem o 
pagamento a técnicos com vista à obtenção dos termos de responsabilidade a que se reporta o 
artigo 63º já referido, constitui um encargo dificilmente suportável. Assim, justifica-se que a 
Câmara Municipal, em ordem à emissão das necessárias licenças de utilização nos casos em 
apreço, nomeie uma Comissão destinada a efectuar as vistorias a que se reporta o nº 2 do 
artigo 64º também já referido. Nestes termos, PROPONHO que a Câmara Municipal nomeia 
uma Comissão para Vistoria dos Prédios construídos ou reconstruídos no âmbito de Projectos 
de Luta Contra a Pobreza ou que, pertencendo a famílias com elevadas carências económicas, 
não tenham apresentado os termos de responsabilidade a que se refere o artigo 63º do 
Decreto-Lei nº 555/99, comissão esta que terá a seguinte composição: 

Almor António Miranda da Costa, Engº Civil (o qual preside) 
João Agostinho Oliveira Peixoto, Eng. Técnico 
João Luis Barreto Rodrigues 
Vogais suplentes: 
Carlos Manuel Rocha Guimarães Casanova 
Marisol Graciela da Silva Sousa, Arqtª. 

Segue-se data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA A DESIGNAR OS ELEMENTOS PROPOSTAS PARA CONSTITUIREM A 
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REFERIDA COMISSÃO PARA OS FINS ALI CONSIGNADOS. --------------------------------- 
 
2 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 
DE SUBSÍDIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara cujo teor se 
transcreve: “A Associação Desportiva de Esposende tem neste momento cerca de 150 crianças 
nas suas escolas de futebol. 
É inegável a importância que a prática desportiva tem nas mais diversas componentes sociais, 
culturais, e outras, sendo certo que, para que haja continuidade no projecto importa também 
cativar os jovens dando-lhes condições para essa prática sadia. 
Neste momento as instalações da associação não permitem dar todas as condições mínimas 
para essa prática, designadamente, fazendo-se dotar de uma área destinada a balneários com 
capacidade para tão elevado número de crianças. 
Pretende pois a associação efectuar obras no Estádio Sá Pereira, designadamente através da 
transformação do espaço onde outrora funcionara o bar de apoio ao estádio em balneários 
para as Escolas de Formação. 
Para apoiar este investimento, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de 
atribuir à Associação Desportiva de Esposende um subsídio no valor de 69.500,00 € (sessenta 
e nove mil e quinhentos euros).”. Segue-se data e assinatura. -------------------------------------- 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA A ASSIM ATRIBUIR UM SUBSÍDIO À ADE PELO VALOR DE 69.500,00 € 
PARA OS FINS CONSIGNADOS NA PROPOSTA. -------------------------------------------------- 
 
---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 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo dezassete horas e dez minutos, pelo senhor Vice-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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 15/15 
ACTA N.º 25/2008 * 2008.11.20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACCTTAA    

  

NN..ºº  2255//22000088  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  
  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  
2200  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22000088  

 


