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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 2
DE SETEMBRO DE 2009: _____________________________________________________
--- Ao segundo dia do mês de Setembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Esposende, no
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de
Esposende, sob a presidência do Dr. Jorge Alves Cardoso, Vice-Presidente da Câmara
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:
Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá,
Dr. António da Silva Garrido,
Prof. Rui Manuel Martins Pereira,
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e
Arq.to Emílio Pires Fradique.
Não compareceu o senhor vereador Eng. Luís Miguel Morais Gomes do Vale. ----------------------A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Chefe da
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal. ------------------------------Sendo quinze horas e cinco 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 vereador Dr. Tito e Sá, tendo referido que constatou e que se congratula pelo
facto da câmara municipal ter corrigido a situação “abarracada” existente junto à ponte de Fão,
referindo que, infelizmente, vai terminar o mandato sem que as construções junto aos edifícios
no centro da cidade sejam corrigidas, tendo dado como exemplo a garagem do senhor Pereira,
na Rua Vasco da Gama. Mais referiu que passou o mandato a falar do mesmo e a câmara
municipal não resolveu o assunto. Disse ainda que é pena que as pessoas se habituem a certas
situações e que as relevem, tendo dado como exemplo a saída (única) para Sul, vindo do
parque de estacionamento da câmara, que tem um estrangulamento provocado por dois
casebres e nada é feito, mas não há cidadãos de primeira e de segunda e é pena que nada tenha
sido feito, pois apenas era necessário demolir dois casebres para resolver a situação.
Interveio de seguida a senhora vereadora Dr.ª Hersília Brás Marques, que questionou se a
câmara municipal implementou algum plano de contingência para fazer face à problemática da
Gripe A e se existe algum plano estratégico para a grave crise económica que se está a fazer
sentir.
De seguida usou da palavra o senhor Vice-Presidente, tendo referido que não se pronunciava
sobre as considerações feitas pelo senhor vereador Dr. Tito Sá.
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Relativamente à intervenção efectuada pela senhora vereadora Dr.ª Hersília Brás Marques,
referiu que, relativamente à recessão económica, a câmara municipal tem estado atenta à
situação e tem inclusivamente recorrido a Programa de Inserção Emprego.
Relativamente ao Plano de Contingência da Gripe A, o senhor Vice-Presidente informou que
quer a Câmara Municipal, quer a Esposende Ambiente já elaboraram os seus Planos de
Contingência (PC). Na Câmara Municipal foi criado um Grupo de Trabalho para elaboração do
PC e acompanhamento de toda a situação, tendo já sido ministrada formação aos
colaboradores, já foram distribuídos dispensadores de álcool gel, foi reforçada a limpeza das
instalações e estão agendadas reuniões com as Juntas de Freguesia, IPSS’s e com os
Agrupamentos de Escolas, para os apoiar na elaboração dos seus PC e em tudo o que
necessitarem.

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: ------------------------------ 5.450,19€
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 266.902,69€
no Crédito Agrícola --------------------------------------------------------------------------- 289.790,52€
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 63.439,39€
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------ 110.538,09€
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 85.174,53€
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 21.704,19€
no Banco Millennium BCP -------------------------------------------------------------------- 29.759,26€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 647,66€
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 159.102,36€
No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 370.820,47€
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. -------------------------------------------
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03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 18/2009, REALIZADA
EM 26 DE AGOSTO DE 2009 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ____________________
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e
seis de Agosto e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: --------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA
ÚLTIMA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ---------------------------------------------ABSTEVE-SE DA VOTAÇÃO O SENHOR VICE-PRESIDENTE POR, CONFORME
DECLAROU, NÃO TER ESTADO PRESENTE NA ÚLTIMA REUNIÃO. ----------------------

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________
04.01 - PATRIMÓNIO: ________________________________________________________
04.01.01 – CONCURSO PARA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BIBLIOCAFÉ –
PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente em reunião um Aviso de Abertura de concurso para Concessão de Exploração de
BiblioCafé e respectivo caderno de encargos. Ficam arquivadas cópias dos mesmos junto à
minuta da acta da presente reunião, da qual fazem parte integrante e que aqui se dão como
transcritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A
ABERTURA DO CONCURSO E APROVAR O CADERNO DE ENCARGOS. -----------------

04.02 – REGULAMENTOS: ___________________________________________________
04.02.01 – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ALIENAÇÃO DE FOGOS SITOS NA
HABITAÇÃO SOCIAL AOS RESPECTIVOS ARRENDATÁRIOS – PROPOSTA DE
APROVAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente em reunião proposta de Regulamento Municipal para Alienação de Fogos sitos na
Habitação Social aos Respectivos Arrendatários. 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 MUNICIPAL PARA ALIENAÇÃO DE FOGOS SITOS
NA HABITAÇÃO SOCIAL AOS RESPECTIVIS ARRENDATÁRIOS. --------------------------
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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 inscrições. ___________________________
---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 quinze horas e vinte e cinco minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada
encerrada a presente reunião. ---------------------------------------------------------------------------------E eu, Carla Manuela Brito da Silva Dias, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos
Humanos, redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se
passou na mesma reunião. ----------------------------------------------------------------------------------

Pág. 5/5
ACTA N.º 19/2009 * 2009.09.02

MINUTA DA ACTA
N.º 19/2009

REUNIÃO ORDINÁRIA

Realizada em
02 de Setembro de 2009

