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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 12
DE ABRIL DE 2012: __________________________________________________________
---Aos doze dias do mês de Abril do ano dois mil e doze, 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,
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 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 propondo a aprovação de um voto de pesar pelo
falecimento do senhor José Fernandes Ribeiro, antigo Presidente da Junta de Freguesia de
Belinho.
Colocado o assunto à votação,
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO
DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, ANTIGO
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELINHO. MAIS DELIBEROU DAR
CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, APRESENTANDO AS MAIS
SENTIDAS CONDOLÊNCIAS À DIGNÍSSIMA FAMÍLIA. ----------------------------------------

Usou da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro dando nota de que, na sequência da
discussão pública do Código Regulamentar do Município de Esposende, apresentou duas
propostas na Autarquia e que a Câmara Municipal não as deve considerar como fechadas uma
vez que, se assim o entenderem, haverá abertura por parte do Partido Socialista para as discutir
e debater no sentido de se chegar a uma proposta mais equilibrada.
Continuando, e sobre as obras da Polis, solicitou informação ao senhor Presidente da Câmara
relativamente à obra de Requalificação da Zona Ribeirinha de Fão, uma vez que, na última
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sessão da Assembleia Municipal, foi colocada questão idêntica e o senhor Presidente referiu,
na altura, que as obras estavam atrasadas porque houve necessidade de alterar o projecto.
Contudo, referiu que já passou algum tempo e, como é sabido, a Sociedade Polis será extinta,
pelo que é importante saber se, de facto, este projecto é ou não para avançar.
Seguidamente, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara referindo que há total
disponibilidade para analisar as propostas apresentadas pelo Partido Socialista e que vê com
agrado a disponibilidade do PS para discutir e debater tais propostas. Disse ainda que
interessante teria sido que houvesse mais seriedade política por parte do PS, porque, disse, ser
seu entendimento que o senhor Vereador deveria previamente ter analisado as propostas com a
Autarquia e só depois as fazer chegar à Comunicação Social.
Continuando, e sobre a questão da obra da Polis, disse que, tal como referiu aquando da
reunião com a senhora Ministra do Ambiente, a obra de Requalificação da Zona Ribeirinha de
Fão, não se encontra contemplada nas condicionantes impostas pela tutela e que, assim sendo,
a mesma se irá concretizar, apesar dos condicionalismos que surgiram e que para que não se
verificassem mais atrasos na negociação com os proprietários dos terrenos privados, se optou
por fazer alterações ao projecto. Referiu também que foi alertado pelos técnicos da Câmara
Municipal que se encontram a trabalhar naquele projecto que, devido às condicionantes e
imposições das entidades externas, verificaram que essas mesmas imposições poderão afectar a
robustez dos passadiços pelo que, numa situação de cheia, a solidez dos mesmos poderá não
ser a ideal, pelo que deu indicações para que fossem encontradas alternativas de melhoramento
da solidez dos passadiços para as apresentar junto das entidades externas.
Usou novamente da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo estar em total
desacordo com a abordagem do senhor Presidente, referindo também que pelo facto do seu
partido ter dado a conhecer as suas propostas à Comunicação Social, o senhor Presidente
considere esse facto de pouca seriedade política. Disse ainda considerar tal abordagem
exagerada.
Continuando, disse que, em relação à obra da Zona Ribeirinha de Fão, as explicações dadas
pelo senhor Presidente não foram esclarecedoras, pois continua sem saber se a obra se irá
realizar ou não. Disse ainda entender os problemas que surgiram e as alterações necessárias ao
projecto mas que, face aos atrasos verificados, teme que se perca a oportunidade de realização
daquele projecto.
Seguidamente, usou novamente da palavra o senhor Presidente referindo que, com a seriedade
que gosta de estar na política, não pode, neste momento, dar uma data exacta para o início dos
trabalhos, até porque não depende unicamente da Câmara Municipal.
Referiu ainda haver outras obras da Polis em condições de avançarem, como é o caso dos
Apoios de Praia e a Ecovia.
Ainda sobre a questão das propostas apresentadas pelo Partido Socialista, disse que se estava a
referir unicamente à seriedade política e não foi sua intenção que o entendessem como uma
referência à seriedade pessoal.
Usou novamente da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo que as propostas
foram previamente enviadas à Câmara Municipal e só no dia seguinte foram dadas a conhecer
à Comunicação Social através de nota de imprensa.
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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: ------------------------------ 4.185,27€
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 2.750,00€
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 384.201,82€
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 80.607,32€
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 20.607,72€
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 91.870,65€
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 18.702,83€
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 40.308,37€
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 3.348,64€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------------------------- 32.02€
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------------245.444,05€
Depósito à ordem no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------- 450.000,00€
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 07/2012, REALIZADA
EM 29 DE MARÇO DE 2012 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ____________________
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e
nove de Março de 2012 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 – CÂMARA MUNICIPAL: _______________________________________________
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04.01.01 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2012 – ORÇAMENTO,
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL – REVISÃO
ORÇAMENTAL - PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------------Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte
teor:
“Atendendo a que o montante apurado no saldo de tesouraria na conta de gerência de 2011,
apresenta um valor significativo, permitindo reforçar alguns projectos que, pela sua
especificidade, estão sujeitos a algumas variações ao longo do ano, assim, 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:
Procede-se à inscrição da rubrica 160101 – “SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR – SALDO
ORÇAMENTAL” com o montante apurado na conta de gerência de 2011.
No Orçamento da Despesa:
Procede-se ao aumento do orçamento da despesa com o montante resultante das modificações
verificadas no Plano Plurianual de Investimentos.
No Plano Plurianual de Investimentos:
Procede-se ao reforço dos projectos “Construção e requalificação de equipamentos
educativos”, “Pavimentação, reparação e infra-estruturas de vias municipais” e
“Recuperação e construção de edifícios municipais” como contrapartida do montante
apurado no saldo da gerência anterior.
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. ------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto foi, pelo senhor Presidente, explicada a razão da
presente proposta e que está relacionada com o montante apurado no saldo de tesouraria na
conta de gerência de 2011 e que permitirá, desta forma, reforçar a verba de alguns projectos a
executar no corrente ano.
Seguidamente, usou da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo que votará
contra, uma vez que se verificam os mesmos pressupostos que o levaram também a votar
contra aquando da votação do documento. Continuando, disse estar satisfeito que a Câmara
Municipal tenha conseguido um saldo positivo de 612 mil euros, referindo ainda que, pese
embora não tenha sido ultrapassado o prazo para apresentação das contas de 2011, gostaria de
ter tido acesso ao documento para uma melhor apreciação e que tal facto não se verificou.
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Presidente referindo tratar-se unicamente de um
formalismo técnico, uma vez que se trata de incorporar no corrente ano os 612 mil euros do
saldo de tesouraria das contas de gerência de 2011.
Colocado o assunto a votação,
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DE
REVISÃO ORÇAMENTAL, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E,
ASSIM, SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A SUA APROVAÇÃO.
Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. -----------------------------------------------------

05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________
05.01 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL: _________________________
05.01.01 – AFECTAÇÃO AO DOMÍNIO MUNICIPAL DE POLÍGONO DE
INTERVENÇÃO DA POLIS – APOIO DE PRAIA E ENVOLVENTES – PRAIA DE
CEPÃES – FREGUESIA DE MARINHAS - PROPOSTA. --------------------------------------Foi presente em reunião a informação n.º 36/2012/SAJC do Serviço de Apoio Jurídico e de
Contencioso desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que, decorrido o prazo da
publicitação e uma vez que não houve qualquer oposição, se encontra, o processo, em
condições de aprovação por parte da Câmara Municipal e por conseguinte, de ser remetido à
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E, ASSIM,
SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL A SUA APROVAÇÃO. ----------------------------

05.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________
05.02.01 – PROCESSO N.º 275/2002 – SONAERP – RETAIL PROPERTIES, S.A. –
LUGAR DO BOURO – FREGUESIA DE GANDRA – AUTO DE VISTORIA PARA
EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO - PROPOSTA. ------------------------------------------------Foi presente em reunião 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 definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de
operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do respectivo auto,
bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à
recepção definitiva e cancelamento da respectiva caução. --------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------

EXTRA AGENDA:
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E
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VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: ______________________________________
1 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DE
ESPOSENDE E FÃO – PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------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 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DE
ESPOSENDE E FÃO – PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR A CADA UMA DAS CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS DO CONCELHO – ESPOSENDE E FÃO – UM SUBSÍDIO PELO VALOR
DE 14.000,00 €, DESTINADOS A APOIAR NO SUPORTE DE DESPESAS DAQUELAS
CORPORAÇÕES COM O AUXÍLIO À POPULAÇÃO. ----------------------------------------------

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 dez horas e quarenta minutos, pelo senhor 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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ACTA
N.º 08/2012

REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Realizada em
12 de Abril de 2012

