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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 03 
DE DEZEMBRO DE 2010: ____________________________________________________ 
 
---Ao terceiro dia do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, 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:  
Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, 
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
Não compareceu inicialmente a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás 
Marques. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---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 apresentado a seguinte proposta: A Câmara 
Municipal de Esposende viu recentemente reconhecida por parte do Instituto da Habitação e 
Reabilitação Urbana – IHRU – a excelente qualidade do projecto de requalificação do 
denominado “Fórum Municipal Rodrigues Sampaio”, projecto este que recebeu uma menção 
honrosa daquele instituto. Ora, como o projecto é um produto do trabalho desenvolvido por 
técnicas dos serviços municipais, às quais se deve essa mesma qualidade, PROPONHO que 
seja aprovado um voto de louvor às técnicas autoras do projecto, concretamente as Arqtªs. Ana 
Maria Ferreira Valente e Maria Joana da Costa Pinheiro.”. 
 
Colocado o assunto a votação, A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR 
UNANIMIDADE APROVAR UM VOTO DE LOUVOR ÀS ARQTªS ANA MARIA 
FERREIRA VALENTE E MARIA JOANA DA COSTA PINHEIRO PELO EXCELENTE 
TRABALHO QUE DESENVOLVERAM NA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DO 
PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DENOMINADO FÓRUM MUNICIPAL 
RODRIGUES SAMPAIO. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: ------------------------------ 4.539,70€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€ 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 516.820,41€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 61.951,58€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 18.744,98€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 143.043,23€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------ 9.793,36€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 26.006,91€ 
no Banco Millennium BCP -------------------------------------------------------------------- 15.874,45€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 96,39€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 655.992,83€ 
No Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------- 5.185,88€ 
No Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------------------- € 
  
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 24/2010, REALIZADA 
EM 25 DE NOVEMBRO DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
cinco 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 – ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO 
SOCIAL DE CURVOS - PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião a informação 027/2010/PATRIM com o seguinte teor: 
 
“Na sequência de arranjo urbanístico e da redefinição dos espaços públicos do loteamento da 

habitação social de Curvos foi necessário eliminar 4 lotes, os quais já haviam sido 

transmitidos a terceiros. No lote n.º 13 existe uma hipoteca, tendo o proprietário do lote, com 

autorização da Câmara Municipal, construído a casa no lote n.º 17. 

Atendendo a que os lotes eliminados integraram o domínio público municipal e a que a 

Câmara Municipal assumiu o compromisso de custear as despesas com a permuta dos lotes 

que integraram o domínio público (lotes 13 a 16), por outros propriedade da Autarquia (lotes 

17 a 20), solicita-se a V. Ex.a que diligencie no sentido de ser obtida autorização para custear 

as despesas em causa. 

Num primeiro momento pretende-se regularizar a situação de permuta de facto ocorrida entre 

a Autarquia e o Sr. Hugo Manuel da Silva Rocha. Os custos associados são os seguintes: 

honorários cobrados pelo credor hipotecário (estimadas em cerca 100 €); emolumentos da 

escritura e registrais (cancelamento da hipoteca: 100 €, permuta e mútuo: 600 €) e, ainda, 

impostos que sobre a transmissão incidam (0,8% de imposto de selo e 6,5% de IMT sobre o 

valor da diferença da permuta). 

Num segundo momento pretende-se efectuar a permuta entre o Município de Esposende e o Sr. 

Eduardo da Cruz Gonçalves e mulher dos lotes 14, 15 e 16 pelos lotes 18, 19 e 20. A este 

processo estão associados custos com a escritura de permuta (emolumentos notariais de 184 

€), impostos que sobre a transmissão incidam (0,8% de imposto de selo e 6,5% de IMT sobre o 

valor da diferença da permuta) e custos com o registo predial (750 €).” Segue-se data e 
assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO PRESENTE 
QUE AS ALTERAÇÕES OPERADAS NO LOTEAMENTO O FORAM NO SENTIDO DE 
BENEFICIAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E QUE, POR FORÇA DESSAS ALTERAÇÕES, 
ADVIERAM CUSTOS PARA OS ADQUIRENTES DOS LOTES, AUTORIZAR O 
SUPORTE DAS DESPESAS QUE AQUELES PROPRIETÁRIOS INDICADOS NA 
PROPOSTA TERÃO DE SUPORTAR COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NOS 
PRÉDIOS QUE HAVIAM ADQUIRIDO. --------------------------------------------------------------- 
 
 
04.02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 
 
04.02.01 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS – REVISÃO ORÇAMENTAL - 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
 
“Face a necessidade de inscrição de uma nova rubrica no orçamento da receita necessária a 

arrecadação da receita proveniente da venda do edifício onde esta instalada a EAMB - 

Esposende Ambiente, EEM, torna-se necessário, nos termos dos pontos 8.3.1.3. e 8.3.1.4. do 

POCAL, proceder a uma revisão dos documentos previsionais, a qual assenta no seguinte: 

No Orçamento da Receita: 
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Procede-se a inscrição da rubrica 090301 — “Sociedades e quase - sociedades não 

financeiras” com o montante referente a avaliação do edifício. 

No Orçamento da Despesa: 

Procede-se ao aumento do orçamento da despesa com o montante resultante das modificações 

verificadas no Plano de Actividades Municipais. 

No Plano de Actividades Municipais: 

Procede-se ao reforço dos projectos relacionados com os protocolos de delegação de 

competências celebrados com a EAMB – Esposende Ambiente, EEM, nomeadamente o Serviço 

de Limpeza Urbana e a Compostagem de Espaços Verdes. 

Nestes termos, PROPONHO a aprovação da revisão aos documentos previsionais para o 

corrente ano, conforme documentos em anexo, bem como o seu envio, para os devidos efeitos, 

à Assembleia Municipal.” Segue-se data e assinatura -------------------------------------------------- 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
Foi presente na reunião a senhora Vereadora, Dra. Hersília Marques, cuja falta até ao momento 
foi considerada justificada. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.02.02 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS – PARA O ANO DE 2011 – ORÇAMENTO 
E GRANDES OPÇÕES DO PLANO / MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2011 - 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de Documentos Previsionais para o ano de 2011 – 
Orçamento e Grandes Opções do Plano. Foi ainda presente em reunião Mapa de Pessoal para o 
ano de 2011. 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. --------------------------------------------- 
 
No período de discussão do presente assunto interveio o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro, 
tendo dito que os documentos agora apresentados são de um optimismo extremo. Disse ainda 
que a inscrição nos documentos de obras sem a competente dotação orçamental tem um 
propósito claro, exclusivamente de índole política e que só serve para enganar a população, 
razão pela qual não pode compactuar com esta forma de actuação que somente conduz ao 
descrédito dos políticos, pois diz-se à população que a obra está prevista em plano mas não se 
lhe diz que não tem dotação para ser executada e, coloca-se lá uma placa a informar que vai ser 
feita a obra mas esta nunca mais nasce. 
Continuando no uso da palavra, disse que está previsto em orçamento uma valor extremamente 
elevado proveniente de venda bens de investimento e de rendimentos de propriedade, pelo que 
gostaria de saber afinal qual a origem destes proveitos em concreto. 
Disse ainda que o senhor Presidente da Câmara referiu que foi efectuado um corte na despesa 
que distribuía o mal pelas aldeias, como foi o termo utilizado, contudo não se pode ignorar que 
a redução que se vai verificar nos encargos com o pessoal só é feita à boleia do Orçamento de 
Estado para 2011, pelo que, é dito que as transferências daquele orçamento são menores que 
em anos anteriores mas não se pode ignorar que, pela via do mesmo orçamento se vai ter uma 
redução de despesa. 
Questionou ainda quantas pessoas vão cessar o seu contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo que justifiquem o valor que se encontra inscrito como abonos variáveis e eventuais. 
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Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que percebe algumas das dúvidas 
que o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro tem uma vez que elas resultam da sua falta de 
experiência nestes tipos de orçamentos, mas que não pode concordar com a afirmação de que 
há uma suposta falta de confiança nos políticos bastando para tal verificar os resultados 
eleitorais que se têm vindo a registar. 
Disse ainda que, relativamente às supostas placas que anunciam obras que nunca são feitas, 
gostaria que o senhor Vereador lhe indicasse pelo menos uma que servisse de exemplo, tendo 
dito que conhece muito bem a execução orçamental e que não haverá nenhuma que tenha sido 
publicitada e não tenha sido executada e, mesmo aquelas obras que se encontram no âmbito do 
projecto URBI, estão de facto anunciadas há muito tempo mas o atraso na sua realização se 
deve exclusivamente ao atraso por parte da Administração Central na aprovação dos projectos, 
mas, mesmo essas, vão ser realizadas. 
Relativamente às receitas previstas com alienação de património disse que está, como é 
conhecido, a ser feito um esforço para que os arrendatários de fracções autónomas da habitação 
social adquiram essas mesmas fracções e que o Município dispõe de outros bens imóveis que 
poderá vir a alienar, como é o caso das instalações onde actualmente se encontram a funcionar 
os serviços municipais de arqueologia que passarão e funcionar no Centro Interpretativo do 
Castro de S. Lourenço, pese embora, a alienação de bens, excepto aqueles relativos à habitação 
social, só terão lugar se de facto se vier a constatar que essa alienação é aconselhável em 
termos orçamentais. 
Relativamente aos cortes nas despesas com pessoal disse que há de facto uma redução 
decorrente da aplicação do orçamento de Estado para 2011, pese embora não veja que outra 
forma de redução de custos pretende o Partido Socialista que seja implementada, tendo 
questionado se o PS pretende que haja despedimentos. 
Continuando, disse que a Câmara Municipal não está a renovar os contratos de trabalho 
celebrados a termo resolutivo certo o que poderá, em alguns casos, a ter de se pagar 
indemnizações por força da aplicação do regime jurídico do contrato de trabalho em funções 
públicas. 
 
Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro tendo dito que, relativamente às obras 
com placas aceita o desafio e apresentará a lista na próxima reunião de Câmara, tendo também 
dito que não é de facto a favor de que se despeçam pessoas nem tão pouco disse que haveria de 
se fazer redução de despesa por essa via. 
 
Retomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a Câmara Municipal não 
embarca em orçamentos virtuais e que o facto de se inscreverem ali obras sem a componente 
cabimentação orçamental é um sinal claro de que se está a tratar o assunto com lisura, 
afirmando-se que é uma obra que se pretende levar a efeito mas que, com este orçamento não 
será possível concretizá-la por insuficiência de receita, excepto se, e porque se trata de um 
documento dinâmico, se vier a verificar que existe verba disponível e, se tal se verificar, então 
bastará uma simples alteração orçamental. Disse ainda que poderia ter-se optado pelo caminho 
mais fácil que seria empolar a receita, por exemplo no capítulo de venda de bens, que escapam 
ao controlo das regras do POCAL e só depois se verificaria que não era possível concretizar a 
realização das mesmas, ou até mesmo optando, como erradamente se tem feito em muitos 
locais no país, por iniciar os trabalhos e depois não ter dinheiro para os concluir, mas que esse 
não é o caminho que se pretende trilhar. ------------------------------------------------------------------ 
 
Colocado o assunto a votação, 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR OS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2011 – ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO E MAPA DE PESSOAL – BEM COMO PROPOR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
A SUA APROVAÇÃO. 
Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro que apresentou a seguinte declaração de 
voto que vai ser transcrita: 
“Votei contra esta proposta porque os documentos previsionais para o exercício de 2011, à 

semelhança do que acontece recorrentemente nesta Câmara Municipal, partem de 

pressupostos incorrectos e não perspectivam, como deveriam, a actividade do Município para 

o próximo ano. Na verdade, tal como ficou evidenciado na discussão que precedeu esta 

votação, não existem bases sólidas que sustentem a previsão de 3.899.000,00€ de receita 

proveniente de “vendas de bens de investimento” o que, desde logo, revela a intenção de 

exagerar a previsão das receitas tendo em vista criar as condições para a inscrição de 

despesas que se sabe que não poderão ser executadas. Esse objectivo fica, aliás, 

flagrantemente demonstrado quando, percorrendo os documentos, encontramos, tanto no 

capítulo “áreas de intervenção” como no próprio “plano plurianual de investimentos”, um 

conjunto de despesas e investimentos sem qualquer dotação orçamental (!). Fica assim 

evidente o propósito claro de criar na opinião pública a ideia de que se vão realizar um 

conjunto de investimentos quando, na própria previsão da Câmara Municipal, esses 

investimentos não se realizarão. Trata-se, na minha opinião, de uma estratégia que visa 

sustentar uma retórica argumentativa tendente a manter junto da população do nosso 

Concelho a ideia de que alguns investimentos prometidos em período eleitoral se vão 

concretizar e criar as condições para que o partido político maioritário no Município não seja 

confrontado com as promessas que ele próprio, no afã de colher votos fáceis, fez.  

Ora, não posso pactuar com um tal estratagema, tanto mais que a crise financeira que o País 

atravessa convoca toda a administração pública, directa e indirecta, para um registo de 

responsabilidade e sobriedade na sua gestão. Também neste domínio estes documentos são 

uma completa decepção. De facto, a maior redução de despesa, em números absolutos (cerca 

de 580 mil euros) decorre da decisão, inscrita na Lei do Orçamento Geral do Estado para 

2011, de reduzir os montantes dos ordenados na administração pública acima de 1500€, e não 

de uma vontade efectiva da Câmara Municipal de reduzir as suas despesas sendo que, em 

matéria de transferências, aquisição de bens e serviços e subsídios muito haveria ainda a 

fazer.  

A certeza que resta deste “orçamento” é a de que, aqueles que se habituaram a sentar-se à 

mesa do orçamento municipal não terão muitas razões para se preocupar.” 

 
Absteve-se a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques. ----------------------------------------------- 
 
 
04.03 - PESSOAL: ____________________________________________________________ 
 
04.03.01 – SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SIADAP - PROPOSTA. --------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
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“Decorre do disposto no nº 2 do artigo 8º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de 

Setembro, diploma que veio aplicar à Administração Local o Sistema Integrado de Avaliação 

de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 

de Dezembro, que os objectivos de cada unidade orgânica são propostos ao membro do órgão 

executivo de quem dependam até 30 de Novembro do ano anterior àquela a que respeitam, 

sendo por este aprovados até 15 de Dezembro. 

Desta forma, os objectivos que suportam o subsistema de avaliação de desempenho das 

unidades orgânicas das unidades orgânicas do município, que o diploma denomina como 

SIADAP 1 deveriam ser fixados, entenda-se aprovados, até 15 de Dezembro, por forma a que, 

subsequentemente, fossem também definidos e aprovados os objectivos dos dirigentes dessas 

unidades orgânicas – SIADAP 2 – e os objectivos dos trabalhadores que as integram – 

SIADAP 3. 

Contudo, em 23 de Outubro de 2009, foi publicado na I Série do Diário da República nº 206 o 

Decreto-Lei nº 305/2009. 

Este diploma, versando sobre matéria de competência da Assembleia da República, de cariz 

não exclusivo, vem no seguimento da Lei nº 86/2009, de 28 de Agosto, que conferiu 

autorização legislativa ao Governo para legislar nesta matéria. 

Decorre do seu artigo 1º, que o diploma estabelece o regime jurídico da organização dos 

serviços das autarquias locais e, nessa medida, tal como resulta do disposto no seu artigo 17º, 

revoga o Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Abril que regulava esta matéria. 

Ora, e tal como decorre da norma imperativa constante no artigo 19º do diploma, as Câmaras 

Municipais terão de promover a revisão dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, por 

forma a adequar a sua organização ao novo regime jurídico agora aprovado. 

Nesta medida, tendo presente que a proposta sobre a nova estrutura orgânica da Câmara 

Municipal e o respectivo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais só vai ser 

presente à sessão da Assembleia Municipal que vai decorrer em Dezembro, até essa data a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal que se manterá em vigor será aquela que foi 

publicada na II Série do Diário da República n.º 25, Apêndice nº 17, de 4 de Fevereiro de 

2005. 

Ora, pese embora não exista uma previsão legal expressa para que sejam prorrogados os 

prazos previstos no referido artigo 8º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, também é um 

facto insofismável que o legislador não pretendeu que a definição de objectivos fosse uma 

mera formalidade, bastando para tanto que se verifique as disposições legais contidas no 

artigo 5º daquele decreto regulamentar para verificar que o sistema de avaliação de 

desempenho se integra no ciclo anual de gestão e é um elemento essencial dessa mesma 

gestão. 

Desta forma, aconselha o bom senso que os objectivos relativos ao SIADAP 1 e, 

consequentemente, aqueles relativos ao SIADAP 2 e 3, só sejam fixados quando a nova 

estrutura orgânica estiver aprovada e de acordo com essa mesma estrutura. 

Assim, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de que os objectivos 

organizacionais só tenham de ser apresentados ao membro deste órgão de que dependa cada 

unidade orgânica 15 dias após a aprovação da nova estrutura orgânica na Assembleia 

Municipal e que, por conseguinte, só tenham de ser aprovados por aqueles 30 dias após essa 

mesma data, passando os prazos para aprovação dos objectivos relativos ao SIADAP 2 e 3 a 

ser contados, com as devidas adaptações, nos mesmos moldes fixados pelo decreto 

regulamentar já referido.” Segue-se data e assinatura ------------------------------------------------- 
 



 
 

Pág. 8 
ACTA N.º 25/2010 * 2010.12.03 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA E, 
ASSIM, DETERMINAR QUE OS OBJEVTIVOS ORGANIZACIONAIS – SIADAP 1 – SÓ 
TENHAM DE SER APRESENTADOS AO MEMBRO DO ÓRGÃO DE QUE DEPENDA A 
RESPECTIVA UNIDADE ORGÂNICA APÓS DECORRIDOS QUINZE DIAS SOBRE A 
APROVAÇÃO POR PARTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA NOVA ESTRUTURA 
ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, SÓ TENHAM DE 
SER APROVADOS APÓS TRINTA DIAS DECORRIDOS SOBRE ESTA DATA. 
Absteve-se o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. ------------------------------------------------------- 
 
 
04.04 - REGULAMENTOS: ___________________________________________________ 
 
04.04.01 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - PROPOSTA. ----------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
 
“Em 23 de Outubro de 2009, foi publicado na I Série do Diário da República nº 206 o 

Decreto-Lei nº 305/2009. 

Este diploma, versando sobre matéria de competência da Assembleia da República, de cariz 

não exclusivo, vem no seguimento da Lei nº 86/2009, de 28 de Agosto, que conferiu 

autorização legislativa ao Governo para legislar nesta matéria. 

Analisado o diploma com acuidade, verifica-se e suscitam-se dúvidas quanto à sua validade, 

desde logo porque o diploma vai além da autorização legislativa concedida e a versão final 

aprovada e publicada e que, como tal, se encontra em vigor, é muito diferente daquela que foi, 

na sua versão de projecto de lei, apresentada às entidades que, por força de lei, têm de ser 

auscultadas, designadamente os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a 

Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. 

De todo o modo, o diploma está em vigor no nosso ordenamento jurídico e, até que venha a 

ser suscitada e decidida a questão da sua conformidade com a constituição e a lei, se é que o 

vai ser, terá de ser cumprido. 

O diploma em causa, tal como decorre do seu artigo 1º, estabelece o regime jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais e, nessa medida, tal como resulta do disposto 

no seu artigo 17º, revoga o Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Abril que regulava esta matéria. 

Além de vir regular de modo distinto o regime jurídico da organização dos serviços 

municipais, o diploma em análise introduz também alterações ao estatuto dos Cargos 

Dirigentes regulado pelo Decreto-Lei nº 93/2004, de 20 de Abril. 

De acordo com a norma imperativa constante no artigo 19º do diploma, as Câmaras 

Municipais e as Juntas de Freguesia terão de promover a revisão dos seus serviços até 31 de 

Dezembro de 2010, por forma a adequar a sua organização ao novo regime jurídico agora 

aprovado. 

A alteração que terá de processar-se deverá ter em atenção que o órgão Câmara Municipal 

deverá ser olhado como um todo, devendo ter-se presente as efectivas competências dos 

órgãos e não propriamente o status quo, uma vez que, à imagem do que tem vindo a ser feito 

nos processos de certificação dos serviços, a elaboração de fluxogramas de procedimentos 

poderá ter um papel importante na definição da estrutura orgânica mais adequada à realidade 

dos serviços. 
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Olhando com mais pormenorização o diploma, dir-se-á que este cataloga como “Unidades 

orgânicas” aquelas unidades que são lideradas por um dirigente (como tal definido no 

respectivo estatuto dos cargos dirigentes) e que serão “Subunidades orgânicas” aquelas que 

são lideradas por um coordenador técnico. 

Decorre expressamente da lei que, nos municípios, diferentemente do que ficou estabelecido 

para as freguesias, não podem existir subunidades orgânicas fora de uma divisão. 

Também da análise do diploma, embora não seja matéria livre de controvérsia, infere-se que 

deixa de ser possível a criação de gabinetes (vg o Gabinete de Estudos e Planeamento 

Estratégico). 

Nos municípios poder-se-á optar por três tipos de organização, quais sejam: 

a) A estrutura hierarquizada (dois níveis: estrutura nuclear e estrutura flexível) 

b) A estrutura matricial 

c) A estrutura mista 

Sendo à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, que compete definir qual o tipo de 

estrutura que se pretende implementar, bem como lhe compete definir o número (não a 

denominação nem as competências que lhe são cometidas, matéria essa da exclusiva 

competência da Câmara) das unidades orgânicas e das subunidades orgânicas no âmbito da 

estrutura flexível. 

Para esse efeito, considera-se “estrutura nuclear “ aquela que comporta as direcções e os 

departamentos municipais e considera-se “estrutura flexível” aquela que comporta as divisões 

bem como comporta outras subunidades orgânicas que serão lideradas por coordenadores 

técnicos ou por dirigentes de 3º grau ou inferior. 

De referir que é também permitida a criação de equipas multidisciplinares e de equipas de 

projecto, contudo, aqui teremos de ter em atenção o seguinte: 

As equipas multidisciplinares só se torna possível a sua criação se a estrutura 

adoptada for matricial ou mista. 

As equipas de projecto, são temporárias, só podem ser criadas se a estrutura adoptada 

for a hierarquizada, sendo a Assembleia Municipal que define o número máximo de 

equipas. 

Relativamente à estrutura nuclear, tal como referido, reporta-se às direcções municipais e aos 

departamentos municipais, sendo que no caso em concreto da Câmara Municipal de 

Esposende se entendeu por bem redimensionar a orgânica eliminando estes níveis de direcção 

intermédia, não se prevendo pois estrutura nuclear, até porque, desta forma, e por se ter de 

atender ao que dispõe o Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro - uma vez que este 

diploma veio adaptar à administração autárquica as disposições da Lei nº 12-A/2008, que 

regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem funções públicas, mas também aplica à mesma administração o Decreto-Lei nº 

200/2006, de 25 de Outubro, em matéria de racionalização de efectivos - os documentos a 

aprovar já irão demonstrar as evidências dessa racionalização. 

Assim, pelas razões de facto e de direito acima indicadas, para os efeitos do disposto no artigo 

6.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, PROPOHO que a Câmara Municipal 

deliberação no sentido de:  

a) Aprovar a presente proposta de estrutura orgânica da Câmara Municipal de 

Esposende, adoptando, ao abrigo do disposto no artigo 9.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-

lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, a estrutura hierarquizada;  

b) Propor a o número máximo de 10 unidades flexíveis que poderão ser criadas nos 

termos do artigo 7.º, alínea a) do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro;  
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c) Propor o número máximo de 5 subunidades orgânicas que poderão ser criadas nos 

termos do artigo 8.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro;  

d) Prever a criação de unidades orgânicas/funcionais lideradas por titulares de cargos de 

direcção intermédia de 3.º grau ou inferior e, prever a possibilidade de criação de um 

número máximo de duas equipas de projecto.  

e) O artigo 25.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua redacção 

actual, adaptada, à Administração Local, pelo Decreto-lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, 

estatui que a comissão de serviço dos titulares dos cargos dirigentes cessa por extinção 

ou reorganização da unidade orgânica, salvo se for expressamente mantida a comissão 

de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda; 

f) Na presente data encontram-se providos sete cargos dirigentes intermédios, um de 1.º 

grau, concretamente, o director do Departamento Municipal de Administração Geral e 

seis de 2.º grau, concretamente, o chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, o chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento, o chefe da Divisão 

de Gestão Urbanística, o chefe da Divisão de Cultura e Turismo, o chefe da Divisão de 

Infra-estruturas Municipais e o chefe da Divisão de Manutenção de Infra-estruturas; 

g) Ora, porque a presente proposta não altera substancialmente a actual estrutura em 

vigor e porque a presente reorganização dos serviços municipais não deve influir com 

o normal funcionamento dos serviços, proponho que as comissões de serviço dos 

actuais titulares de cargos dirigentes antes referenciados, excepto no que concerne ao 

director do departamento que se extinguirá, se deverão manter no cargo dirigente do 

mesmo nível que lhe venha a suceder nos termos da presente proposta. 

h) Caso a presente proposta venha a ser aprovada, por força do disposto no já citado 

artigo 6.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, deverá a mesma ser 

submetida a apreciação da Assembleia Municipal, sugerindo o seu agendamento para 

a próxima sessão ordinária daquele órgão.” Segue-se data e assinatura ------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, NESSA MEDIDA, SUBMETER À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL O REGULAMENTO DA NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL, NOS PRECISOS TERMOS CONSTANTES DA PROPOSTA AGORA 
APRESENTADA.  
O senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro apresentou a seguinte declaração de voto que vai ser 
transcrita: 
“Votei a favor tendo em atenção a necessidade de adequar a regulamentação municipal ao 

quadro legal vigente no nosso país. No entanto, este sentido de voto significa apenas a 

concordância com as regras aqui estabelecidas e não com a estrutura organizacional que 

venha a ser proposta, reservando-me para o momento da respectiva proposição, discussão e 

votação a definição de uma posição sendo que, entendo que essa nova estrutura deverá ir no 

sentido da racionalização e redução de departamentos, divisões e equipas.” 

 
 
04.05 – CONTRATOS PROGRAMA: ___________________________________________ 
 
04.05.01 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 
CULTURAL E SOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E O CENTRO DE 
INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE FARO - PROPOSTA. --- 
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Foi presente em reunião proposta de contrato programa de desenvolvimento e cooperação 
cultural a celebrar entre o Município de Esposende e o Centro de Intervenção Cultural e Social 
de Palmeira de Faro tendo por objecto a cooperação entre os outorgantes na construção de um 
edifício destinado ao Centro Social de Palmeira de Faro. Fica arquivada cópia do mesma 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 o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro disse 
que, quando foi enviado para apreciação por parte dos membros da Câmara Municipal a minuta 
do contrato, deveria também ter sido enviada informação acerca da candidatura que o Centro 
de Intervenção Cultural e Social tem apresentada para este fim, bem como acerca da tipologia e 
valências que estão previstas no edifício a construir, elementos estes que levariam a uma 
melhor tomada de posição sobre esta matéria. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara tendo dito que as valências que estão previstas são 
todas as de índole social, designadamente creche, centro de dia, apoio domiciliário, ATL, etc. 
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A MINUTA DO 
CONTRATO PROGRAMA APRESENTADO, NOS TERMOS PROPOSTOS E, ASSIM, 
AUTORIZAR A SUA OUTORGA. 
Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro que apresentou a seguinte declaração de 
voto que vai ser transcrita: 
“Votei contra esta proposta em linha com as posições que venho assumindo ao longo do tempo 

de que a Câmara Municipal não deve alienar património próprio quando os fins a que os bens 

alienados se destinam podem ser prosseguidos mantendo-os na propriedade do Município. 

Neste caso concreto, ao valor dos subsídios propostos junta-se o custo do terreno, que 

ascendeu, salvo erro, a 500.000 €. Ora, não encontro nenhuma razão substancial que impeça 

que o equipamento previsto possa ser edificado e posteriormente, recorrendo à figura jurídica 

do usufruto, ou a outra formulação mais adequada ao caso concreto, a respectiva gestão e 

utilização seja entregue à instituição beneficiária sobre condições a estabelecer em contrato 

programa, mas salvaguardando a propriedade do imóvel na esfera dos bens do domínio 

Municipal. Julgo que as vantagens daí decorrentes são evidentes, designadamente em matéria 

de co-responsabilização, cumprimento dos fins sociais e culturais e percepção pública do 

papel que cumpre às Câmaras Municipais neste domínio, além do interesse económico em 

manter um activo imobilizado elevado na esfera municipal.”  

 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
 
05.01.01 - PROCESSO N.º 128/2007 – I.N. IMOBILIÁRIA DO NORTE, LDA – SÍTIO 
DOS LÍRIOS – OFIR – FÃO – CADUCIDADE DO PROCESSO. ------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o requerente do presente 
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processo nada alegou relativamente à intenção de arquivamento do mesmo, pelo que é proposto 
à Câmara Municipal que, de acordo com o n.º 5 do Artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 26 de 30 de 
Março de 2010, declare a caducidade do processo. 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, E COM BASE NA 
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE DO PROCESSO E COM A QUAL SE 
CONCORDA, DECLARAR A CADUCIDADE DO PROCESSO REGISTADO SOB O 
NÚMERO 128/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 – ESTABELECIMENTO COMERCIAL “DISCOTECA BELIDISCO” – PEDIDO DE 
ALARGAMENTO DE HORÁRIO. -------------------------------------------------------------------- 
 
2 – FEIRA QUINZENAL DE ESPOSENDE – PERDA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 
DOS LUGARES DE TERRADO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 – ESTABELECIMENTO COMERCIAL “DISCOTECA BELIDISCO” – PEDIDO DE 
ALARGAMENTO DE HORÁRIO. -------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR, A 
TÍTULO PONTUAL E EXCEPCIONAL, O FUNCIONAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO EM CAUSA ATÉ ÀS 4H00 DO DIA 4 DE DEZEMBRO 
CORRENTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – FEIRA QUINZENAL DE ESPOSENDE – PERDA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 
DOS LUGARES DE TERRADO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, DETERMINAR A PERDA DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DOS LUGARES DE TERRADO DOS FEIRANTES E MERCANTES 
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INDICADOS NA PROPOSTA, BEM COMO ORDENAR A COBRANÇA COERCIVA DOS 
VALORES EM DÍVIDA POR PARTE DAQUELES. ------------------------------------------------- 
 
 
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 qualquer inscrição. -------------------------------- 
 
 
---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 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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