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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
DEZASSETE DE MAIO DE 2007:______________________________________________ 
 
--- Aos dezassete dias do mês de Maio do ano dois mil e sete, 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:  
Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, 
Dr. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dra. Berta Filipa Gonçalves Viana, 
Dr. António da Silva Garrido e  
Manuel Enes de Abreu 
 
 
---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 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 Vereador Dr. Tito e Sá referindo-se ao estado dos espaços relvados na área 
da Zona Ribeirinha de Esposende que está a ser requalificada, os quais estiveram muito tempo 
sem qualquer tipo de tratamento e consequentemente davam uma má imagem da cidade, 
solicitando que fossem dadas instruções aos serviços para terem um especial cuidado com 
aqueles espaço que se situam numa zona sensível em termos de atracção turística. 
Continuando no uso da palavra referiu que, dado que ainda não foi deliberado nesta Câmara a 
adjudicação da concessão de obra pública das cafetarias da Marginal de Esposende é no 
mínimo estranho que ali já esteja a ser instalado estaleiro para a respectiva construção. 
Seguidamente referiu que a Câmara Municipal, no processo de revisão do Plano Director 
Municipal que está em curso deverá ter especial atenção à área situada a Poente da Estrada 
Nacional número 13, entre os estaleiros e a Ponte de Fão, a qual deveria ser considerada para 
uma utilização pública, como por exemplo o Parque da Cidade. 
Continuando no uso da palavra referiu que se deveria ponderar a hipótese de localizar o 
Arquivo Municipal noutras instalações que não aquelas onde hoje se encontram instalados, 
dando como exemplo o caso de Guimarães que num mesmo espaço concentrou o arquivo 
municipal e o arquivo judicial, ideia que poderia ser adoptada em Esposende. 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Manuel Enes referindo que se congratula com o 



Pág. 2/10 
ACTA N.º 11/2007 * 2007.05.17 

 

recomeço das obras de saneamento na freguesia de Marinhas, alertando contudo para o facto de 
existirem ainda problemas por solucionar em certos arruamento como a Rua das Carneiras. 
Continuando no uso da palavra abordou o problema de trânsito que afecta certas zonas daquela 
freguesia, como o caso de zona de Cepães, problemas que se agudizam na época balnear. 
Seguidamente referiu que a Esposende Ambiente poderia, numa medida de sensibilização 
ambiental, celebrar protocolos com associações de jovens para a limpeza de praias no sentido 
de sensibilizar os jovens que participassem no programa para a necessidade de preservar essas 
mesmas praias e outros locais públicos devidamente limpos e asseados. 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Berta Viana que questionou o senhor 
Presidente sobre se existe algum equipamento destinado à freguesia de Fonte Boa. 
Continuando no uso da palavra referiu-se a uma construção que está a ser erigida nas 
proximidades da Estalagem Zende, construção essa com quatro andares, questionando se a obra 
está licenciada, se aquela cércea é permitida naquele local e quem o promotor da obra. 
Seguidamente referiu-se ao terreno sito na margem oposta da rua onde se encontra instalado o 
BPN, o qual está em completo abandono, pelo que urge saber se é um espaço público ou 
privado e proceder ao seu arranjo uma vez que se encontra numas das zonas de entrada da 
cidade de Esposende e a manter aquele aspecto não é propriamente atractivo. 
Interveio seguidamente o senhor Presidente que referiu que quanto aos espaços relvados na 
Marginal de Esposende, até à recepção provisória das obras são da responsabilidade do 
adjudicatário das obras, o qual já foi alertado para proceder aos seus arranjos, estando estes já a 
ser efectuados. 
Continuando no uso da palavra referiu que os trabalhos que estão a ser efectuados junto às 
áreas onde estão previstos os bares são da responsabilidade do adjudicatário dos trabalhos 
iniciais que está a proceder a rectificações às fundações onde os bares vão ser localizados uma 
vez que se detectaram alguns problemas, sendo certo que, efectivamente, já está ali a instalar-
se estaleiro para a construção da denominada cafetaria “A”, a qual não foi ainda adjudicada, 
mas como só se apresentou a concurso um concorrente, o qual, de acordo com o relatório da 
comissão de análise de propostas, cumpre com os requisitos necessários para lhe ser a 
concessão adjudicada e como esse assunto vai hoje ser tratado, como existe urgência no início 
dos trabalhos para que não estejam ainda a decorrer no Verão, ele mesmo, ontem, deu 
autorização para que já se instalasse o estaleiro. 
Seguidamente referiu que quanto ao espaço onde o senhor Vereador Dr. Tito e Sá sugere como 
Parque da Cidade relembra que são propriedade de privados, facto que pode vir a trazer 
problemas na concretização, quer das intenções constantes do PDM, quer do plano que foi 
adjudicado à Parque Expo pela Valimar. Mais referiu que o espaço será utilizado para a criação 
de espaços públicos de lazer e nunca construção de habitação, como está previsto no actual 
PDM. 
Quanto ao arquivo municipal referiu que está a ser estudada a possibilidade de vir a localizar o 
mesmo num outro espaço mais condigno e que a ideia de adopção do que foi concretizado por 
Guimarães é sempre bem vinda e pode nessa data ser aferida da sua exequibilidade. 
Quanto ao saneamento de Marinhas referiu que, a partir de agora, os trabalhos que venham a 
ser efectuados com a construção de novas redes terá de ser bem pensado e ser aferida da sua 
rentabilidade uma vez que é inconcebível e impraticável continuar a fazer investimentos 
avultados e obter taxas de adesão da ordem dos 30 a 40%. 
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Quanto à limpeza das praias referiu que, por se tratar de uma zona de atracção turística, não se 
coaduna com trabalhos de índole não profissional, ou seja, apesar de a Divisão de Ambiente 
promover ao longo do ano um conjunto vasto de actividades e de campanhas de sensibilização 
ambiental, a tarefa de limpeza de praias terá sempre de ser encarada numa vertente 
profissional. 
Relativamente à freguesia de Fonte Boa referiu que basta analisar o manifesto da última 
campanha eleitoral autárquica para se aferir quais são os projectos em curso e previstos para 
aquela freguesia, sendo certo que lamenta que estas questões não tivessem sido colocadas pela 
senhora Vereadora Dra. Berta Viana antes da sua crónica na rádio, facto que evitaria que 
tivesse feito, como fez, um conjunto de afirmações que não correspondem à verdade. 
Relativamente à construção junto à Zende referiu que o promotor é a sociedade denominada 
“Gestibem”, que a obra já foi embargada e como não foi respeitado o embargo também já foi 
comunicado ao Ministério Público a desobediência ao embargo, sendo certo que, como referiu 
o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, a obra, tal como está no projecto de arquitectura, o qual 
já foi aprovado, é legalizável e só ainda não possui licença uma vez que foram apresentados 
alguns aditamentos que atrasaram o processo de licenciamento. 
Reportando-se ao terreno próximo do BPN referiu que uma parte é público e outra é de 
privados sendo que, na parte pública já está a ser agendada intervenção para o espaço. 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Berta Viana referindo que quer fazer constar 
da acta que a afirmação que fez na crónica da rádio onde disse que o Presidente teria de ter 
cuidado porque a Câmara não é a sua casa deve ser lida no seu contexto, ou seja, o que disse e 
pretendia dizer era que o poder é efémero, não é eterno, não se tratando pois de qualquer tipo 
de ameaça. 
Continuando no uso da palavra solicitou ao senhor Presidente que lhe fosse informado quais os 
valores que foram transferidos para aquela Junta de Freguesia sem serem protocolados, tendo o 
senhor Presidente referido que as verbas a transferir para as Juntas de Freguesia têm sempre de 
passar pela Câmara Municipal através da aprovação de protocolos, logo, nem como aquela nem 
com qualquer outra Junta existem verbas transferidas que não o sejam pela via protocolar, 
referindo ainda que aquela Junta não tem sofrido qualquer tipo de discriminação, nem positiva 
nem negativa uma vez que são com aquela celebrados os mesmos protocolos que são com as 
restantes, sendo que, no presente mandato, já foram transferidos para a Junta de Freguesia de 
Fonte Boa cerca de 33.000,00 euros. Mais referiu que até ao momento não recebeu o 
Presidente da Junta de Freguesia de Fonte Boa, contudo determinou e comunicou a todos os 
Presidentes de Junta que, sempre que necessitem de ser por si recebidos devem marcar junto da 
sua secretária uma vez que destinou as segundas feiras para esse efeito e, até ao momento, o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fonte Boa ainda não fez qualquer marcação, pelo 
que se depreende que não necessite de ser por si recebido, contudo, se necessitar, desde que 
adopte a metodologia que está em vigor para todos, certamente que o receberá. 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referindo que o já aludido prédio junto à 
Estalagem Zende tem uma cércea um pouco estranha, uma vez que, apesar de lhe parecer 
interessante a solução arquitectónica, o facto de ter pisos desencontrados e com um pé direito 
elevado pode levar a distorções futuras no projecto levando-o para uma cércea superior à 
prevista para o local. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: -------------           1.614,87 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------           3.450,00 € 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -----------------------          209.938,26 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------               330,78 € 
no Banco Português de Investimento –----------------------------------------        51.979,15 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------     2.272.068,08 € 
no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------      111.577,65 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------           749,59 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------         341.418,36 € 
No Banco Português de Negócios -------------------------------------------         337.771,35 € 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO:_______________________ 
 
Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 
informações ao Executivo, acerca dos actos praticados pelo senhor Presidente da Câmara ao 
abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de competências 
subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da acta da presente reunião, da qual 
fazem parte integrante: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 10/2007, REALIZADA 
EM TRÊS DE MAIO DE 2007 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:____________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia três de 
Maio e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:--------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO DE CÂMARA.  
Absteve-se o senhor Vereador Manuel Enes por, conforme declarou, não ter estado presente. -- 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
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04.01 – PATRIMÓNIO: 
 
04.01.01 – AVISO PARA ALIENAÇÃO DE MORADIAS A CUSTOS CONTROLADOS 
NA FREGUESIA DE ANTAS.--------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente o aviso para alienação de moradias a custos controlados na freguesia de Antas. 
Fica arquivada cópia do presente aviso 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 O MODELO 
DE AVISO EM CAUSA, O QUAL ESTABELECE ASSIM AS REGRAS DO 
PROCEDIMENTO TENDENTE À ALIENAÇÃO A QUE SE REPORTA O PRESENTE 
ASSUNTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.01.02 – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 01 DE 
FEVEREIRO E DE 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVA À 
EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA 6 DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DO 
ARRANJO URBANÍSTICO DA FRENTE MARÍTIMA DE APÚLIA – PROPOSTA.----- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara, do seguinte teor:  
 

“Atendendo a que, posteriormente à reunião de Câmara de 03/05/2007, se verificou que a 

Parcela 6 se encontra inscrita na matriz, descrita na Conservatória do Registo Predial de 

Esposende e que é propriedade de duas pessoas, PROPONHO 

1. Que seja deliberado rectificar o quadro de mapa de áreas e o mapa modelo D.G.A.L. nos 

termos propostas na informação nº 002/07/PATRIM e DAJ, de 14.05.2007, bem como remeter 

à D.G.A.L. as explicações nela referidas. 

 

2. Que seja igualmente deliberado notificar o Sr. Mário Gonçalves de Araújo e demais 

expropriados das parcelas necessárias à execução do arranjo urbanístico da frente marítima 

de Apúlia das deliberações relacionadas com este assunto.” Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, ASSIM, SUBMETER A MESMA AO MINISTÉRIO 
COMPETENTE PARA EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E 
AUTORIZAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA TENDENTE À EXPROPRIAÇÃO DAS 
PARCELAS EM CAUSA. 
Não participaram na discussão e votação do presente assunto os senhores Vereadores Dr. Tito e 
Sá e Dra. Berta Viana por, se considerarem impedidos. ------------------------------------------------ 
 
04.02 – REGULAMENTOS: 
 
04.02.01 - REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DOS AUTOCARROS 
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MUNICIPAIS – PROPOSTA.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Proposta de Regulamento de Cedência e Utilização dos Autocarros 
Municipais. Fica arquivada cópia da presente proposta de regulamento 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 MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DE 
REGULAMENTO EM CAUSA E SUBMETER A MESMA A INQUÉRITO PÚBLICO. 
Absteve-se o senhor Vereador Dr. Tito e Sá. ------------------------------------------------------------ 
 
 
04.02.02 – REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-
NOCTURNO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO.---------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Proposta de alteração ao Regulamento do Exercício da Actividade de 
Guarda-Nocturno. Fica arquivada cópia da presente proposta de alteração ao regulamento junto 
à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A CÂMARA MUNICIPAL, POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA E DAR A 
DEVIDA PUBLICIDADE DA ALTERAÇÃO OPERADA. ------------------------------------------ 
 
 
04.03 – PESSOAL:____________________________________________________________ 
 
04.03.01 – ANTÓNIO EDUARDO OLIVEIRA VIANA – PROCESSO DISCIPLINAR – 
PROPOSTA DE DECISÃO.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta de decisão relativa ao processo disciplinar instaurado ao 
funcionário António Eduardo Oliveira Viana. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES E 
CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, APROVAR A PROPOSTA DO INSTRUTOR DO 
PROCESSO EM CAUSA E, ASSIM, APLICAR AO FUNCIONÁRIO EM CAUSA UMA 
PENA DE MULTA EQUIVALENTE AO SEU SALÁRIO DE TRÊS DIAS. ---------------------
Não participou na discussão e votação do presente assunto a senhora Vereadora Dra. Berta 
Viana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS:____________________________________________________ 
 
05.01 – CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DE CONCURSO DA 
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CONCESSÃO DO BAR DA CENTRAL DE CAMIONAGEM. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso da Concessão do 
Bar da Central de Camionagem.  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 
CADERNO DE ENCARGOS E O PROGRAMA DO CONCURSO E AUTORIZAR A 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DO BAR DA CENTRAL 
DE CAMIONAGEM. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02 – CONCURSO DA CONCESSÃO DO BAR DA CENTRAL DE CAMIONAGEM – 
NOMEAÇÃO DE JÚRI. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta para a nomeação do júri do Concurso da Concessão do Bar 
da Central de Camionagem, com o seguinte teor: 
 

“Para se proceder à concessão do café/bar da Estação Central de Camionagem, sita na 

Travessa Vasco da Gama, freguesia de Marinhas e concelho de Esposende surge a 

necessidade de nomear um júri para comparecer no acto público do concurso e para efectuar 

a análise das propostas apresentadas pelos concorrentes. Assim, PROPONHO que seja 

nomeado o seguinte Júri: 

Membros efectivos: Dr. Rui Manuel Moutinho Ferreira, que presidirá e Dr.ª Carla Manuel 

Brito da Silva Dias  e Eng.º João Manuel da Siva Leite, enquanto vogais; Membros suplentes: 

Arq.to José Aurélio Alves Pinheiro Garcia Fernandes, que substituirá o Presidente e Elsa 

Manuela Ramires e Sá.” Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E ASSIM NOMEAR O JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA A 
CONCESSÃO DO BAR DA CENTRAL DE CAMIONAGEM, NOS TERMOS 
PROPOSTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.03 – CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA – CAFETARIAS “B” e “C” DA 
MARGINAL DE ESPOSENDE / ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO.----------------- 
 
Foi presente em reunião a abertura do concurso público para a concessão das Cafetarias “B” e 
“C” da Marginal de Esposende.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR O CADERNO DE 
ENCARGOS E O PROGRAMA DO CONCURSO E AUTORIZAR A ABERTURA DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA DAS CAFETARIAS 
“B” E “C” DA MARGINAL DE ESPOSENDE.  
Absteve-se o senhor Vereador Dr. Tito e Sá por, conforme declarou, entender que o prazo de 
concessão é demasiado longo. ----------------------------------------------------------------------------- 
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05.04 - CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA – CAFETARIA “A” DA MARGINAL DE 
ESPOSENDE – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO.------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a proposta de adjudicação relativa à concessão da Cafetaria “A” da 
Marginal de Esposende.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E DE ACORDO COM O 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS, COM O QUAL 
CONCORDA, ADJUDICAR A CONCESSÃO DA CAFETARIA “A” AO ÚNICO 
CONCORRENTE QUE SE APRESENTOU A CONCURSO E NOS TERMOS DA SUA 
PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.05 – COMISSÃO DE ABERTURA DO CONCURSO “CONCLUSÃO DAS OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO DO PROCESSO N.º 418/96” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO.-- 
 
Foi presente em reunião para ratificação o despacho com o seguinte teor: 
 

“Atendendo às disposições contidas no Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, designadamente 

no seu artigo 60.º, relacionadas com as comissões de abertura de propostas, tendo presente o 

período de férias que se atravessa e a necessidade de proceder à abertura de propostas de 

concursos lançados, considerando pois a urgência na decisão, ao abrigo do disposto no n.º 3 

do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, nomeio para constituir, como suplente, na 

Comissão de Abertura do concurso “Conclusão das Obras de Urbanização do Processo 

418/96”, a Dr.ª Marlene Flor da Silva Sousa.------------------------------------------------------------ 

---Mais determino que o presente assunto, nos termos do disposto no art.º 68.º/3 já referido, 

seja presente à próxima reunião de Câmara para efeitos de ratificação.” Segue-se data e 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O DESPACHO EM 
APREÇO DADO QUE CONCORDA COM O TEOR DO MESMO. ------------------------------- 
 
 
06 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES:________________________________ 
 
06.01 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIDO AO FÓRUM ESPOSENDENSE PARA APOIO 
À CRIAÇÃO DO MUSEU MARÍTIMO.-------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta para atribuição de subsídio ao Fórum Esposendense para 
apoio à criação do Museu Marítimo. 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
 



Pág. 9/10 
ACTA N.º 11/2007 * 2007.05.17 

 

07 – ASSUNTOS DIVERSOS: 
 
07.01 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 
SOBRE A COMPATIBILIDADE ENTRE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE GESTÃO 
EM EMPRESAS MUNICIPAIS E EXERCÍCIO FUNÇÕES EM CÂMARAS 
MUNICIPAIS – PARA CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o 
assunto em epígrafe. Fica arquivada cópia do presente ofício junto à minuta da acta da presente 
reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrito. ------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ____________________________ 
 
 
07.02 – OFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ROMÂNICAS DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA – PARA CONHECIMENTO. ------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício do Departamento de Línguas Românicas da Escola Secundária 
Henrique Medina. Fica arquivada cópia do presente ofício junto à minuta da acta da presente 
reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrito. ------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ____________________________ 
 
 
---Foi dado conhecimento à Câmara Municipal, das despesas efectuadas ao abrigo das 
deliberações do Executivo, referidas em relação anexa que foi entregue aos seus membros e 
constantes das autorizações de pagamento desde a última reunião ordinária até ao dia de ontem. 
 
 
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 – LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOIAL DE BELINHO – PROCº 174/97 – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. 
 
2 – LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOIAL DE APÚLIA – PROCº 101/91 – PROPOSTA 
DE ALTERAÇÃO. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. -------------------------------------- 
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De seguida foram colocados à discussão e votação os assuntos incluídos na Ordem de 
Trabalhos em Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
 
1 - LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOIAL DE BELINHO – PROCº 174/97 – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APRESENTADA E NOS TERMOS EM QUE FORAM 
PRESENTES. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2 – LOTEAMENTO DA HABITAÇÃO SOIAL DE APÚLIA – PROCº 101/91 – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO APRESENTADA E NOS TERMOS EM QUE FORAM 
PRESENTES. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
---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 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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