
 
 

Pág. 1 
ACTA N.º 24/2009 * 2009.11.26 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 26 
DE NOVEMBRO DE 2009: ____________________________________________________ 
 
---Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, nesta cidade de 
Esposende, na sala de reuniões 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:  
Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, 
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Eng.ª Maria Raquel Gomes do Vale, e 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques 
 
Não compareceu o senhor Vereador Prof. Rui Manuel Martins Pereira, tendo o senhor 
Presidente informado que este se encontra em representação da Câmara Municipal na 
Assembleia Geral Ordinária do Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., tendo assim, e por 
unanimidade, sido considerada justificada a falta dada por aquele membro. ------------------------ 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e dez minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor 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 
Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 
intervenções: 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara, tendo proposto um VOTO DE PESAR pelo 
falecimento da mãe da deputada municipal Ana Mafalda Oliveira Carreira Mendanha e Silva, 
o qual foi APROVADO POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------ 
 
Interveio o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro, tendo questionado de quem é a 
responsabilidade pela iluminação pública na rotunda da variante em Gemeses, tendo o senhor 
Presidente da Câmara esclarecido que essa responsabilidade, assim como de outras zonas de 
novas vias nacionais é da Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: _______________________________________________ 
 
01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 
 
Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
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saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: ------------------------------ 3.244,53€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 310.518,57€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 27.357,77€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 114.857,31€ 
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 59.296,55€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 24.232,66€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 82.859,53€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 1.271,43€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 615,66€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 206.281,97€ 
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. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 23/2009, REALIZADA 
EM DOZE DE NOVEMBRO DE 2009 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: _____________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia e doze 
de Novembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ---------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 - PATRIMÓNIO: ________________________________________________________ 
 
04.01.01 - “HABITAÇÃO SOCIAL DE BELINHO” - RECTIFICAÇÃO DO VALOR 
DOS LOTES” - PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião informação DAG/195/2009 prestada pelo Director do Departamento 
de Administração Geral. Foi ainda presente em reunião, ofício da empresa Lucios imobiliária a 
solicitar a rectificação do valor dos lotes. Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da 
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acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ----------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
ALTERAÇÃO PROPOSTA, EM VIRTUDE DE SE VERIFICAR QUE HOUVE 
EFECTIVAMENTE ERRO NA INDICAÇÃO DOS VALORES E QUE, DESTA FORMA, 
OS VALORES FICAM EM ACORDO COM O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
ADJUDICADA. 
MAIS DELIBEROU, QUE SE PROCEDA À ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO 
PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS À AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS 
PRÉDIOS COM OS VALORES JÁ DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. ---------------------------- 
 
 
04.02 - CONCURSOS PÚBLICOS: _____________________________________________ 
 
04.02.01 - “CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA LICENÇA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS - TRANSPORTE EM TÁXI” - RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS 
CANDIDATURAS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Relatório de Análise de Candidaturas do Concurso Público 
“Atribuição de uma Licença de transportes Públicos de Aluguer em veículos Automóveis 
Ligeiros de Passageiros - Táxi, em regime de estacionamento fixo para o contingente da 
freguesia de Vila Chã”. 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, HOMOLOGAR A ACTA 
DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS E PROCEDER À APROVAÇÃO DA LISTA 
DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, ATRIBUINDO UMA LICENÇA DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE 
PASSAGEIROS – TÁXI, EM REGIME DE ESTACIONAMENTO FIXO PARA AQUELA 
FREGUESIA AO CIDADÃO JOSÉ JORGE PIRES, MELHOR IDENTIFICADO NO 
PROCESSO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.03 – PROTOCOLOS: ______________________________________________________ 
 
04.03.01 - “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO HORTO 
MUNICIPAL” - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de Protocolo a celebrar com a Esposende Ambiente, E.E.M. e 
a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende, tendo por objecto a utilização 
do Horto Municipal para a realização do curso de formação profissional “Operador(a) de 
Jardinagem”. 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
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05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS: ____________________________________________________ 
 
05.01.01 - “EXECUÇÃO DE MUROS EM BLOCO NA RUA DA CAIXA D`ÁGUA - 
FÃO E AV. JOÃO PAULO II - MARINHAS ” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. -------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
321/DIM/2009, 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 - “REMODELAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DE ACESSO À PRAIA DO 
SUAVE MAR - ESPOSENDE” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
322/DIM/2009, 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 - “BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE CURVOS - 
ESPOSENDE” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
294/DIM/2009, 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. ------------------------- 
 
 
05.01.04 - “REPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
295/DIM/2009, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
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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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.05 - “REPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
300/DIM/2009, 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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.05 - “2.ª FASE DA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA RODRIGUES FARIA PARA 
CENTRO SOCIAL E CULTURAL” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. ---------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
301/DIM/2009, 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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.07 - “PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANUEL FARIA E SILVA - RIO TINTO” - 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
301/DIM/2009, 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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.08 - “PAVIMENTAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DA FEITEIRA, TRAVESSA DO 
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CAMPO DA FARINHA E TRAVESSA DAS RIBEIRAS - VILA CHÃ” - RECEPÇÃO 
DEFINITIVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
324/DIM/2009, 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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.09 - “ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE À IGREJA DE GEMESES - 2.ª 
FASE” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
325/DIM/2009, 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 definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.02 - OBRAS PARTICULARES: ______________________________________________ 
 
05.02.01 - “PROCESSO 358/2000 - JESUS E MOURA CONSTRUÇÕES, LDA - CAMPO 
DO REGO - FÃO - OBRAS DE URBANIZAÇÃO” - RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO 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 definitiva 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 definitiva e cancelamento da respectiva caução. --------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAÇÃO 
A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
06.01 - “ATRIBUIÇÃO DE 100% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 
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ECONÓMICO FINANCEIRAS” - PROPOSTA ---------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da Sra. Vereadora Dr.ª Jaquelina Areias, com o seguinte teor: 
 
“O Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro atribui aos municípios a competência para 

organizar, gerir e controlar o funcionamento dos transportes escolares.  

O município tem atribuído a gratuitidade de passe escolar a alunos do ensino secundário 

oriundos de famílias com parcos recursos económicos, bem como tem assegurado o custo com 

o transporte de alunos portadores de deficiência para que possam frequentar estabelecimento 

de ensino e promover desta forma a sua integração social e desenvolvimento integral. 

Assim, propõe-se à Ex.ma Câmara a atribuição de 100% do valor do passe escolar aos alunos 

supracitados, conforme a Informação n.º 081/SASE/09.” Segue-se data e assinatura ------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, SUPORTAR A TOTALIDADE DO VALOR DO PASSE ESCOLAR 
DAS ALUNAS CUJOS AGREGADOS FAMILIARES APRESENTAM CARÊNCIAS 
ECONÓMICO FINANCEIRAS E CONSTANTES DA MESMA PROPOSTA. ------------------ 
 
 
06.02 - “PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O 
CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL DE PALMEIRA DE FARO” - 
PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de celebração de Acordo de Colaboração com o Centro de 
Intervenção Cultural de Palmeira de Faro. Foi ainda presente a minuta do referido Acordo. 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 DOS PRESENTES, 
APROVAR A MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR, BEM COMO AUTORIZAR A 
SUA OUTORGA. 
Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Presidente da Câmara, 
tendo entretanto os trabalhos sido conduzidos pelo senhor Vice-Presidente. ------------------------ 
 
 
07 – DESPORTO: ____________________________________________________________ 
 
07.01 - “CAMPEONATOS CONCELHIOS DE FUTEBOL INFANTIL” - PROPOSTA 
DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS. --------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do Sr. Vereador Prof. Rui Pereira, com o seguinte teor: 
 
“O Serviço de Fomento do Desporto vai dar início ao Campeonato Concelhio de Futebol 

Infantil, no próximo dia 22 de Novembro do corrente ano, no Estádio Padre Sá Pereira em 

Esposende. 

Este Campeonato desenrolar-se-á por um período de sete meses em diferentes campos de 

futebol do concelho. 
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Com o intuito de assegurar o melhor funcionamento do evento, propomos, à semelhança do 

ano anterior, que a arbitragem fique a cargo de atletas do escalão de Juniores dos clubes 

inscritos no campeonato. Pretende-se, desta forma, responsabilizar e envolver nesta iniciativa 

os jovens do concelho, ocupando de forma saudável os seus tempos livres.  

Neste sentido, e atendendo que em cada jornada se realizarão dezoito jogos, considera-se que 

se torna necessário a presença de quatro árbitros.  

Assim, PROPOMOS a atribuição de um prémio de colaboração de 30€ a cada árbitro, por 

cada jornada concentrada.  

Atendendo que durante o Campeonato se realizarão dezanove jornadas, o custo total rondará 

os 2280.00€. 

Os árbitros contemplados serão divulgados após cada jornada, a partir da qual, serão 

fornecidos todos os dados necessários para a atribuição do prémio.” Segue-se data e 
assinatura ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR UM PRÉMIO DE COLABORAÇÃO DE VALOR 
UNITÁRIO DE TRINTA EUROS A CADA ÁRBITRO POR CADA JORNADA 
CONCENTRADA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
08 - EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, E.E.M. __________________________________ 
 
08.01 - “INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2010 - PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício remetido pela “EAmb – Esposende Ambiente, E.E.M.”, através 
do qual é apresentada a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 2010 
daquela empresa municipal. 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. ------------------------------ 
 
Durante o período de discussão do presente assunto, interveio a senhora Primeira Vogal do 
Conselho de Administração da empresa, Engª. Alexandra Roeger, tendo efectuado uma 
apresentação dos documentos. 
 
Seguidamente tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques, tendo questionado 
qual é expectativa de cobertura percentual do concelho de Esposende no final do mandato em 
curso, relativamente à rede de saneamento. 
 
Interveio novamente a Vogal da empresa tendo dito que, actualmente existe uma cobertura de 
oitenta e cinco por cento do total do Concelho, o que já é muito bom em comparação com a 
média nacional e com a generalidade dos municípios portugueses, contudo, como referiu, 
existe e expectativa de que, no final destes quatro anos se esteja próximo dos noventa por 
cento. 
Continuando no uso da palavra disse que, em termos ambientais, atingir os cem por cento seria 
o ideal, contudo o investimento e a sustentabilidade do sistema com esse grau de cobertura tem 
sempre de ser equacionado. 
Questionada sobre qual a cobertura nas freguesias de Marinhas e Apúlia, disse que em 
Marinhas a cobertura é de cerca de oitenta e oito por cento e em Apúlia de cerca de noventa 
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por cento, sendo que, no lugar de Criaz, o sistema ainda não funciona dado que se torna 
necessário reabilitar alguns troços devido aos problemas que ocorreram com o adjudicatário de 
empreitadas que ali se realizaram. 
 
Seguidamente interveio o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a taxa de cobertura que 
se atingiu é excelente e está muito acima da média nos municípios portugueses e, a partir deste 
momento, torna-se necessário ponderar muito bem o investimento que se vai fazer no aumento 
de cobertura uma vez que é necessário aferir a sustentabilidade do sistema e, como 
exemplificou com a freguesia de Gemeses, por vezes é necessário um investimento brutal com 
um retorno de ligações extremamente reduzido, o que faz com que cada ligação tenha custos 
exorbitantes. 
 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques tendo dito que gostava de 
saber a razão pela qual no lugar de Paredes, ao longo da estrada nacional, não exista rede de 
saneamento, tendo intervido o senhor Presidente referindo que isso só se deve ao facto de 
aquela zona ser extremamente plana e implicar por isso um elevado número de estações 
elevatórias. 
Continuando no uso da palavra o senhor Presidente disse ainda que lança um desafio a todos 
para que se olhe para este problema e se tente encontrar uma solução que seja aceitável do 
ponto de vista ambiental mas que permita a sustentabilidade actual e futura do sistema. 
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro tendo questionado acerca das 
estratégias que têm sido adoptadas para aumentar as taxas de adesão, tendo a senhor Vogal do 
Conselho de Administração da EAmb dito que, se têm mantido aquelas que já se 
implementaram nos últimos anos e tem sido desenvolvido um esforço enorme por parte dos 
comerciais no terreno, a par de campanhas como a redução de 50% do valor das taxas de 
ligação e a possibilidade de pagamento da ligação até doze prestações. 
 
Interveio novamente o mesmo senhor Vereador tendo questionado sobre qual a fonte de 
financiamento indicada nos documentos previsionais como tendo origem em fundos próprios, 
tendo a senhora Engª. Alexandra Roeger dito que essas verbas são aquelas que se conseguem 
libertar e canalizar para investimento ao longo do exercício. 
 
O senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro perguntou seguidamente qual a percentagem no valor 
global do investimento da componente destinada a efectuar arranjos urbanísticos, como 
alargamento de vias quando se leva a efeito obras de saneamento ou abastecimento de água. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara tendo dito que entende que essa deve continuar a ser a 
política a ser seguida, uma vez que o contrário é que não faria sentido, ou seja, já que se vai 
intervir numa via deverá ter-se logo presente que outros tipos de intervenções devem caminhar 
a par e que, salvo raras excepções, essa parte destinada aos arranjos urbanísticos é residual e 
não deve ser motivo de reflexão até porque o Município é o detentor da totalidade do capital 
social da empresa e, consequentemente, é o mesmo investidor que leva a efeito o trabalho. 
 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro tendo dito que não discorda de todo 
da política adoptada nessa vertente, contudo questionou uma vez que pretendia saber qual a 
percentagem que ocupa no investimento global de cada obra. 
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Continuando no uso da palavra o mesmo senhor Vereador perguntou se existe alguma 
estratégia delineada para a recolha selectiva de resíduos nos cemitérios, tendo a senhora Vogal 
do Conselho de Administração da empresa dito que foi efectuado um estudo e concluiu-se que 
adoptar um sistema de recolha selectiva para esse fim seria extremamente oneroso e não seria 
de todo sustentável, sendo mais uma questão que passa pela sensibilização junto das pessoas. 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2010 DA EAMB- ESPOSENDE 
AMBIENTE, E.E.M.. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
08.02 - “NOMEAÇÃO DO FISCAL ÚNICO” - PROPOSTA. ------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião ofício remetido pela “EAmb – Esposende Ambiente, E.E.M.”, através 
do qual é dado a conhecer que o Conselho de Administração daquela Empresa Municipal em 
reunião do passado dia 19 de Novembro, deliberou, por unanimidade, propor à Câmara 
Municipal a nomeação do Fiscal Único “Sociedade de Revisores Oficiais de Contas - Joaquim 
Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães”. 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 E NOMEAR PARA FISCAL ÚNICO DA EMPRESA EM CAUSA A 
“Sociedade de Revisores Oficiais de Contas – Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário 
Guimarães.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
09 - ESPOSENDE 2000 - ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.E.M. _ 
 
09.01 - “RELATÓRIO DE GESTÃO - 1.º SEMESTRE DE 2009” - PARA 
CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Relatório de Gestão - 1º Semestre 2009 da “Esposende 2000 – 
Actividades Desportivas e Recreativas, 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. ------------------------------------------- 
 
 
10 - JUNTAS DE FREGUESIA _________________________________________________ 
 
10.01 - “JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO” – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS 
DE RESTAURO DA CAPELA MORTUÁRIA DA SENHORA DA BOA MORTE - 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião pedido de subsídio da Junta de Freguesia de Fão, para apoio às obras 
de restauro da Capela Mortuária da Senhora da Boa Morte. 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, TRANSFERIR PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO UM 
VALOR DE CINCO MIL EUROS PARA O FIM CONSIGNADO NA MESMA PROPOSTA.  
 
 
10.02 - “JUNTA DE FREGUESIA DE RIO TINTO” – POSTURA DE TRÂNSITO - 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a Postura Municipal de Trânsito da Freguesia de Rio Tinto. Fica 
arquivada cópia da mesma 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, SUBMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PAARA EFEITOS DE APROVAÇÃO DA POSTURA DE TRÂNSITO EM 
CAUSA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 – HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DO DENOMINADO “BIBLIOCAFÉ DA 
CASA DA JUVENTUDE” -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO – PROPOSTA DE 
ALTERAÇAO DE CLÁUSULA DE PROTOCOLO. ---------------------------------------------- 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 

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 – HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DO DENOMINADO “BIBLIOCAFÉ DA 
CASA DA JUVENTUDE” -------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, APROVAR A CONSTITUIÇÃO DO RESPECTIVO JÚRI NOS 
TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA. ------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO – PROPOSTA DE 
ALTERAÇAO DE CLÁUSULA DE PROTOCOLO. ---------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ALTERAR O TEOR DA ALÍNEA A) DO NÚMERO 1 DA 
CLÁUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO CELEBRADO COM AQUELA ENTIDADE, 
PASSANDO ALI A CONSTAR QUE O SUBSÍDIO SERÁ PAGO JÁ NA PRESENTA 
DATA NUM TOTAL DE 50% E OS RESTANTES 50% AQUANDO DA CONCLUSÃO DA 
OBRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---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 onze horas e trinta 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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