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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 31 
DE MARÇO DE 2011: ________________________________________________________ 
 
---Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e onze, 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 Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Dra. Luzia Filipa Carvalho Miquelino em substituição de Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
---A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Chefe da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal. ---------------------------- 
 
---Sendo dez horas e cinco minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião. ----------------------------- 
 
 
- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:___________________________________ 
 
Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 
Vice-Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, não se tendo 
verificado qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: ------------------------------ 3.650,02€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 4.300,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 661.835,65€ 
no Crédito Agrícola --------------------------------------------------------------------------- 294.790,72€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 25.313,06€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 103.465,80€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 19.090,76€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 40.314,76€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 4.614,06€ 
no Banco Português de Negócios BPN ----------------------------------------------------------- 92,25€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 67,56€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------- 164.558,24€ 
Depósito à ordem no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------- 450.000,00€ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
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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 06/2011, REALIZADA 
EM 24 DE MARÇO DE 2011 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------------------------------- 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
quatro de Março de 2011 e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: -------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Luzia Miquelino por, conforme declarou, não ter estado 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________
  
04.01 – CÂMARA MUNICIPAL:  _______________________________________________ 
 
04.01.01 – RELATÓRIO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS 
DIREITOS E GARANTIAS CONSTANTES DO ESTATUTO DO DIREITO DE 
OPOSIÇÃO – PARA CONHECIMENTO. ----------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Relatório do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e 
Garantias constantes do Estatuto do Direito de Oposição. 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. ------------------------------------------- 
 
 
04.02 - PATRIMÓNIO:  _______________________________________________________ 
 
04.02.01 – ALIENAÇÃO DE FRACÇÃO “AT” DO LOTE N.º 2 DO 
EMPREENDIMENTO DA LAGOA – DESTINADA A PARQUEAMENTO E 
ARRUMOS – CONDIÇÕES DE CONCURSO – ABERTURA DO PROCEDIMENTO 
CONCURSAL - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião aviso para abertura do procedimento concursal relativo à venda de 
parqueamento com arrumos, localizados na cave do edifício do lote n.º 2 do Empreendimento 
da Lagoa, com entrada pela Rua Cidade Ozoir-La-Ferriere, n.º 7 e Rua Padre. Faria Borda, n.º 
8, da freguesia de Gandra. 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 AS 
CONDIÇÕES DO PROCEDIMENTO E A ABERTURA DE HASTA PÚBLICA PARA 
ALIENAÇÃO DOS BENS EM APREÇO. -------------------------------------------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 
 
05.01.01 – CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DA TRAVESSA À RUA DA SENHORA DO 
PILAR - PINHOTE – MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ----------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
70/DOM/2011, prestada pelos serviços da Divisão de Obras 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, 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, BEM COMO 
AUTORIZAR A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
 
05.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
 
05.02.01 – PROCESSO N.º 234/2004 – RESIDÊNCIAS PARK OFIR, LDA – RUA 
CAPITÃO LARCHER – FREGUESIA DE FÃO – AUTO DE VISTORIA PARA 
EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
REDUÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Vistoria para efeito de Recepção Provisória das Obras de 
Urbanização e a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão Urbanística 
desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para efeitos de recepção 
provisória 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 
provisória e à redução da respectiva caução para um total de quatrocentos e trinta e cinco euros 
(435,00 €) até à recepção definitiva das obras de urbanização. --------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 25.435,00€ ATÉ À RECEPÇÃO 
DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
06 – ESPOSENDE 2000 EEM:  _________________________________________________ 
 
06.01. – ESPOSENDE 2000 EEM – RELATÓRIO E CONTAS REFERENTES AO ANO 
DE 2010 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e dez da Empresa 
Municipal Esposende 2000 - Actividades Desportivas e Recreativas, EEM. 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 transcrito. ------------------------------------------------------------- 
 
No período de discussão do presente assunto, usou da palavra o senhor Primeiro Vogal do 
Conselho de Administração da empresa que fez a apresentação dos documentos, tendo neste 
momento referido que foi um ano positivo para a empresa, pese embora a situação de 
anormalidade económica que o País atravessa. Mais referiu que, para esta situação, também 
contribuiu a grande afluência, nos meses de verão, de turistas a Esposende. 
Continuando no uso da palavra referiu que, apesar do aumento do preço do gás, que se reflectiu 
num aumento significativo dos custos com energia e dos investimentos realizados no edifício, a 
empresa apresenta como resultado líquido em 2010 um saldo positivo de 6009,79 euros.  
 
Seguidamente usou da palavra o senhor Vice-Presidente tendo dito que, apesar dos referidos 
aumentos do preço da energia e dos investimentos efectuados no edifício, se congratula com os 
resultados positivos apresentados pela empresa. 
 
Usou da palavra a senhora vereadora Dr.ª Hersília Marques, tendo solicitado informação sobre 
a evolução de público no Auditório Municipal e se, para aquele espaço, há algum investimento 
previsto. 
 
Tomou novamente a palavra o senhor Primeiro Vogal do Conselho de Administração da 
empresa tendo referido que relativamente ao cinema, os investimentos deverão ser muito bem 
ponderados, uma vez que um novo sistema de projecção digital se cifra num investimento 
superior a 70 mil euros e que, tendo em conta a situação do mercado relativa a distribuição dos 
filmes e evolução tecnológica com que nos deparamos quase diariamente, nada garante que 
amanhã, também este, não esteja desactualizado. 
 
Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente do Concelho de Administração da empresa, 
o Vereador Prof. Rui Pereira tendo dito que estão previstas obras para o Auditório Municipal, 
até porque é a sala que, em Esposende, tem capacidade para receber cerca de 300 pessoas e que 
não pode aquele espaço ser visto unicamente como cinema. Referiu ainda que em relação ao 
cinema, a Esposende 2000 tem tido um conjunto de iniciativas que visam o aumento de 
público.  
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Colocado o assunto a votação, 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR O RELATÓRIO E 
CONTAS DA ESPOSENDE 2000 REFERENTE AO ANO DE 2010. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Luzia Miquelino. ------------------------------------------------ 
 
 
---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 dez horas e trinta minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 
presente reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, Carla Manuela Brito da Silva Dias, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se 
passou na mesma reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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