
Pág. 1/9 
ACTA N.º 24/2008 * 2008.11.06 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
SEIS DE NOVEMBRO DE 2008: _________________________________________________ 
 
--- Aos seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Esposende, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Esposende, sob a presidência de Dr. Jorge Alves Cardoso, Vice Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 
Dra. Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Arqt.º Emílio Pires Fradique. 
 
 
---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 a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques que referiu que, apesar da sua 
intervenção na última reunião em que esteve presente, a Câmara continua a não publicitar no 
seu site os seus documentos contabilísticos, violando assim a Lei das Finanças Locais. 
Seguidamente apresentou proposta de regulamento municipal para a instalação de antenas de 
telecomunicações, proposta esta que deverá pois ser apreciada na próxima reunião da Câmara 
Municipal nos termos legais. 
Continuando no uso da palavra referiu que, são muitos os munícipes que estão a receber 
missivas, notificando-os de que os seus prédios foram considerados degradados e, por 
conseguinte, irão ter um agravamento em 30% na taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis. 
Referiu que, a título de correcção, é invocado o nº 7 do artigo 112º do Código do IMI quando 
de facto deveria ser o nº 8, mas, muito mais grave do que isso, a generalidade das pessoas que 
têm recebido estas missivas não possuem prédios que devam ser considerados degradados. 
Seguidamente questionou qual a composição da Comissão que está a efectuar o levantamento 
do prédios degradados, quantas foram as missivas enviadas, quais os critérios que estiveram na 
base da classificação como prédio degradado e qual a receita que se pensa arrecadar com esta 
majoração. 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá, tendo apresentado um protesto pelo 
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facto de, em certas reuniões, não públicas, serem agendados assuntos que, pelo seu interesse, 
importância e volume exigiriam uma grande atenção e aprofundado estudo o que nem sempre é 
possível dado que são enviados com o tempo mínimo legalmente fixado, ao passo que, nas 
reuniões públicas, tem verificado que são agendados assuntos, que, pelo sua importância e pelo 
seu reduzido número, não trazem grande ou nenhuma discussão, furtando-se desta forma a 
discussão pública das matérias mais importantes, uma vez que, nas reuniões privadas não 
assiste o público em geral nem a comunicação social e as únicas coisas que são comunicadas 
para o exterior são-no pelos serviços de comunicação da Câmara Municipal. Mais referiu que 
esta situação, pese embora não seja ilegal porque essa é uma competência do presidente da 
câmara é, pelo menos, contrária à boa prática democrática. 
Referiu ainda que o agravamento do imposto municipal sobre imóveis em prédios considerados 
degradados deve merecer enorme cuidado dado que a generalidade dos prédios, de acordo com 
as regras do Código do IMI, tem já o seu valor tributável demasiado elevado, em várias 
situações mesmo superior ao seu valor comercial, pelo que, ao estar-se a agravar o imposto a 
pagar exige que se o faça só naquelas situações que são de facto ruína e não como tem vindo a 
ocorrer em situações em que as pessoas são notificadas de que o seu prédio foi considerado 
degradados quando de facto o não é. 
Seguidamente e a propósito do mesmo assunto referiu que a Câmara Municipal está a usar este 
subterfúgio para, considerando muitos prédios como degradados, aumentar exponencialmente 
as suas receitas o que é de todo inaceitável. 
Por último referiu-se ao facto de, contrariamente ao que havia sido dito na última reunião, 
ainda não terem começado quaisquer trabalhos na Rua Nossa Senhora da Graça e que o 
problema das ruas inacabadas é um problema que subsiste e que deveria merecer a melhor 
atenção da Câmara Municipal, tendo dado como exemplo a situação que se verifica e por si já 
abordada dos prédios inacabados e em ruína junto à Ponte de Fão. 
Tomou a palavra o senhor Vice Presidente que referiu que as contas da Câmara Municipal são 
públicas e todo e qualquer cidadão poderá consultar as mesmas todos os dias durante o horário 
de expediente, não estando ainda publicitadas no site da Câmara Municipal não por qualquer 
razão obscura mas porque este, como já foi explicado pelo senhor Presidente de Câmara, está 
em reconstrução. 
Continuando no uso da palavra referiu que a Câmara Municipal ao enviar as notificações 
relativas à majoração da taxa do IMI mais não está a fazer do que dar cumprimento a uma 
deliberação da Assembleia Municipal. Referiu ainda que, neste momento não está em 
condições de informar quantas cartas foram enviadas mas que esse número poderá ser 
fornecido, se assim for entendido, pelos serviços municipais.  
Continuando no uso da palavra referiu que, já que a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques 
diz que a generalidade dos munícipes que receberam a missiva não possui prédios degradados, 
deverá esta fazer-lhe chegar os casos que considere estarem nessas situações para serem 
devidamente apreciados pelos serviços, tendo a senhora Vereadora referida que assim o irá 
fazer. Mais referiu que a Comissão que foi nomeada pela Câmara para efectuar o levantamento 
dos prédios degradados encontrou inúmeros problemas para identificar correctamente todos os 
artigos matriciais e respectivos proprietários, podendo haver alguns erros que, no universo 
geral são de pequena monta, mas que a esse propósito o senhor Presidente já ordenara àquela 
Comissão para efectuar um levantamento exaustivo das situações menos correctas para que 
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fossem devidamente corrigidas. 
Seguidamente referiu que, quanto ao protesto apresentado pelo senhor Vereador Dr. Tito e Sá, 
o fará chegar ao senhor Presidente, não tendo qualquer comentário a fazer a propósito do 
mesmo. 
Relativamente às ruas inacabadas referiu que, como já por diversas vezes foi dito, existem, na 
generalidade das situações, problemas em obter autorização dos proprietários dos terrenos para 
efectuar os trabalhos, sendo que, na Rua referida pelo senhor Vereador o acordo já foi obtido e, 
só ainda não foram iniciados os trabalhos pelas razões legais necessárias a desencadear o 
procedimento de execução dos trabalhos. 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá, o qual, no seguimento de comentário 
efectuado pelo director do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, referiu 
que é extremamente grave que a Câmara Municipal, nos anos anteriores, tenha preterido uma 
formalidade legal ao não proceder à audiência dos interessados relativamente à majoração da 
taxa de IMI. 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques que referiu que o que se constata é que a 
Lei das Finanças Locais obriga à publicação das contas no site da Câmara e isso não está a ser 
cumprido pela Câmara Municipal de Esposende. 
 
 
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: ------------------------------ 3.493,59€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 4.550,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 566.352,95€ 
no Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------------------ € 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 23.526,39€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 100.132,37€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 151.871,92€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 15.676,70€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 8.193,88€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 688,86€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 199.057,80€ 
No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 355.920,32€ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO:_______________________ 
 
Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 
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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 23/2008, REALIZADA 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2008 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: __________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
três de Outubro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: -------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Prof. Rui Manuel Martins Pereira, Dra. Hersília 
Manuela Sousa Neves Brás Marques e Arqt.º Emílio Pires Fradique, por, conforme declararam, 
não terem estado presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
04.01 - OBRAS PÚBLICAS: ____________________________________________________ 
 
04.01.01 - “EXECUÇÃO DA COBERTURA PARA OS PASSEIOS DA EB 1 DE 
CURVOS” - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA POR 
RETENÇÃO DO VALOR A APRESENTAR. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício da empresa Joaquim da Costa Sá, onde é solicitado a 
substituição da garantia bancária por retenção de 10 % nos pagamentos a efectuar. Foi ainda 
presente em reunião a informação n.º 462/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de 
Infra-Estruturas Municipais desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a disposição 
legal que suporta o pedido. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR E 
LIBERTAÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA APRESENTADA, PASSANDO A CAUÇÃO 
A SER CONSTITUÍDA PELA RETENÇÃO DE 10% NOS PAGAMENTOS A EFECTUAR, 
CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
MUNICIPAIS, COM A QUAL SE CONCORDA. ----------------------------------------------------- 
 
 
04.01.02 - “ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE À IGREJA DE GEMESES - 1ª 
FASE” - RECEPÇÃO DEFINITIVA.------------------------------------------------------------------ 
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Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
464/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos definitivamente. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
04.01.03 - “PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CAMPO DE 
FUTEBOL DE FÃO” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.----------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
468/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
04.01.04 - “REMODELAÇÃO DO JARDIM DO FAROL - ESPOSENDE” - RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
461/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
04.01.05 - “EXECUÇÃO DA COBERTURA DO LOGRADOURO DA EB1 DE 
PALMEIRA DE FARO” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
463/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
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realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
04.01.06 - “REPAVIMENTAÇÃO DA EM 546 NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE 
AS IGREJAS DE ANTAS E FORJÃES” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.---------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
453/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS DE ACORDO COM 
A PLANTA ANEXA AO REFERIDO AUTO DE VISTORIA. -------------------------------------- 
 
 
04.01.07 - “EXECUÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO E DAS PALMEIRAS NA ZONA DA MARINA” - RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
456/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
04.01.08 - “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
460/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas Municipais desta 
Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 
âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 
realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
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DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI 
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, O SEGUINTE ASSUNTO: _________________________________________ 
 
1 – ATRIBUIÇÃO DE 100% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 
ECONÓMICO FINANCEIRAS. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 

INCLUSÃO NA REUNIÃO DO ASSUNTO PROPOSTO. ------------------------------------------- 

 
De seguida foi colocado à discussão e votação o assunto incluído na Ordem de Trabalhos em 
Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
 
1 – ATRIBUIÇÃO DE 100% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 
ECONÓMICO FINANCEIRAS. ------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, FACE AO RELATÓRIO 
SOCIAL APRESENTADO, APROVAR A PROPOSTA E, ASSIM ATRIBUIR A 
GRATUITIDADE DO PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS INDICADOS NA MESMA 
PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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, tendo-se inscrito o cidadão Manuel Moreira Passos, residente na Av. 
Engº Arantes de Oliveira, nº 30, em Esposende, que, na qualidade de proprietário de uma 
fábrica sita na Rua das Lajes, no lugar de Eira D`Ana, na freguesia de Palmeira de Faro, se 
vem insurgir contra o facto desta mesma fábrica distar da rede de saneamento cerca de trinta 
metros e ainda não lhe ter sido efectuada a devida ligação àquela rede, facto que pode levar a 
que perca a necessária autorização de laboração. 
Interveio o senhor Vice Presidente tendo referido que levará este assunto ao conhecimento do 
senhor Presidente da Câmara Municipal que, por sua vez também é o Presidente do Conselho 
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de Administração da EAmb, para que seja aferida da viabilidade, ou não, da ligação pretendida. 
 
 
---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 dezasseis horas e cinco 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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