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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
OITO DE JUNHO DE 2007:____________________________________________________ 
 
--- Aos oito dias do mês de Junho 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, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Dr. António da Silva Garrido. 
 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal.---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e quinze 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 Engº Luis Vale propondo que fosse aprovado um voto de parabéns 
à Escola Secundária Henrique Medina pela passagem de mais um seu aniversário, e este em 
particular, proposta que, por unanimidade, foi aprovada. 
Continuando no uso da palavra referiu que a Vila de Fão, até para se evitar o uso descontrolado 
e pernicioso do Pinhal do Ofir, deveria ser dotada de um Parque de Merendas. 
Seguidamente referiu que urge o estudo de uma alternativa de circulação na zona da marginal 
de Esposende, passando, eventualmente, por contornar o Forte S. João Batista, uma vez que, 
sobretudo nos períodos da época balnear, a circulação de tráfego naquela zona é caótica, sendo 
certo que, até por esta mesma razão, como já outrora referiu torna-se urgente dotar a cidade de 
um parque de estacionamento. 
Seguidamente interveio a senhora Vereadora Dra. Emília Vilarinho propondo a aprovação de 
uma Moção contra o encerramento da Escola das Pedreiras em Fão, dado que não se justifica o 
seu encerramento, sobretudo enquanto não for criado o Centro Educativo de Fão, moção esta 
cujo teor fica arquivado junto à presente deliberação dela ficando a fazer parte integrante. Mais 
informou que também já foi apresentada e aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal 
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de Educação uma proposta de idêntica natureza. A proposta em apreço foi aprovada por 
unanimidade, bem como foi deliberado dar conhecimento da mesma à DREN e ao Ministério 
da Educação. 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Berta Viana dando os parabéns à Câmara 
Municipal pelo facto de já ter mandado demolir a construção existente na zona próxima do 
BPN, dando assim seguimento ao seu desejo manifestado na última reunião. 
Seguidamente referiu que a Câmara Municipal deve tomar medidas por forma a que seja 
renovada a frota de autocarros que neste concelho procedem ao transporte escolar, tendo o 
senhor Vereador Engº Luis Vale referido que as empresas transportadoras usam um subterfúgio 
catalogando as carreiras como de transporte regular embora seja nessas que transportam os 
alunos, fugindo assim á imposição de que os veículos de transporte de alunos não possuam 
idade superior a onze anos. 
Continuando no uso da palavra a senhora Vereadora Dra. Berta Viana questionou se o 
estabelecimento comercial denominado Bib`Ofir possui licenças válidas para funcionamento 
uma vez que, dado o seu funcionamento em zona urbana em nada contribui para que quem ali 
habita tenha bom ambiente. 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referindo que os bares previstos para a 
zona marginal de Esposende, salvo aquele identificado como “A”, porque se implanta na 
perpendicular do rio, vão criar uma barreira visual em nada aconselhável para aquela zona pelo 
que, em seu entender, deveria ser reformulada a implantação dos identificados pelas letras “B” 
e “C”. 
Continuando no uso da palavra referiu que a Esposende Ambiente deveria repensar a colocação 
de contentores junto à Rua Manuel Boaventura uma vez que os que lá estão colocados, dada a 
sua colocação alinhada, constituem perigo para quem ali circula. 
Seguidamente referiu novamente que urge tomar medidas quanto aos “pedaços” de prédios que 
ficam nos novos arruamento abertos pela Câmara Municipal. 
Seguidamente referiu que a Câmara Municipal terá de tomar medidas urgentes, não só neste 
como noutros casos análogos, para que seja respeitado o embargo da construção que está a ser 
erigida junto à Estalagem Zende. 
Interveio o senhor Presidente que referiu que a questão do Parque de Merendas em Fão é uma 
proposta que pode vir a ser estudada, sendo certo contudo que não poderá avançar sem a 
disponibilização de terrenos para o efeito, pelo que convidou todos os membros da Câmara a 
envolverem-se no processo no sentido de avançarem como propostas concretas e viáveis para 
que seja possível levar por diante essa ideia, a qual, não só pelo facto de os terrenos onde se 
poderá vir a localizar tal equipamento serem propriedade de privados mas também pelos 
enormes problemas que o ICN tem vindo a colocar relativamente a todo e qualquer uso naquela 
área. 
Seguidamente referiu que está a ser estudado o processo para lançamento de concurso para 
aferir se é possível encontrar um privado que manifeste interesse em explorar um parque de 
estacionamento, contudo, pelos contactos que já desenvolveu com potenciais concorrentes, 
parece não haver grande interesse por parte daqueles. 
Continuando no uso da palavra referiu que a senhora Vereadora Dra. Berta Viana na última 
reunião se referiu aos terrenos localizados do lado oposto à rua que confina com o BPN e não 
se referiu, contrariamente ao que diz, a qualquer edifício que necessitasse de demolição, pelo 
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que, a demolição que ocorreu estava já pensada e a ser preparada e não ocorreu devido à sua 
intervenção na última reunião. 
Relativamente ao estado dos autocarros referiu que a Câmara Municipal é um cliente das 
transportadoras e pouco ou nada pode fazer para além do que já tem vindo a fazer, quer junto 
das mesmas, quer junto da Direcção Geral de Transportes Terrestres. 
Quanto ao Bib´Ofir referiu que não sabe se o estabelecimento possui ou não as licenças 
necessárias, contudo encarregou o director do DAG, aqui presente, para recolher e fornecer à 
senhora Vereadora os elementos necessários. 
Continuando no uso da palavra o senhor Presidente solicitou à senhora Vereadora Dra. Berta 
Viana que, dada a posição que ocupa, deve dar o exemplo e evitar circular com veículo 
automóvel em vias onde o trânsito é restrito a peões, tendo aquela Vereadora referido que o fez 
porque estava a efectuar mudanças para o seu novo gabinete e não podia ali chegar com os 
equipamentos sem ser com automóvel. 
Continuando no uso da palavra o senhor Presidente referiu que as questões colocadas pelo 
senhor Vereador Dr. Tito e Sá são alertas que terá certamente em conta, referindo ainda que, 
atendendo à natureza e teor das notícias que têm vindo a público, estava à espera de uma 
reacção diferente por parte da oposição relativamente ao tal edifício junto à Zende, tendo pois 
questionado o senhor Vereador Dr. Tito e Sá se, em sua opinião, a construção viola ou não o 
PDM, tendo o senhor Vereador referido que, em sua opinião, viola o PDM. 
Continuando no uso da palavra o senhor Presidente questionou a senhora Vereadora Dra. Berta 
Viana se, em seu entender, a construção viola, ou não o PDM, tendo esta referido que, 
enquanto não houver para o local um Plano de Pormenor, não há uma resposta exacta, havendo 
pois interpretações para todos os gostos. 
Tendo o senhor Presidente questionado novamente a mesma Vereadora se aquele prédio viola 
ou não o PDM esta referiu que só poderá responder analisando o processo e, caso o senhor 
Presidente assim o entenda, poderá elaborar um parecer e até já lhe pode indicar quais são os 
honorários a pagar por esse mesmo parecer. 
Interveio novamente o senhor Presidente referindo que a Câmara Municipal entende que o 
edifício é legalizável, até porque já possui projecto de arquitectura aprovado, faltando somente 
a aprovação dos projectos de especialidades, contudo, como pretende que o assunto seja 
totalmente esclarecido, solicitou ao senhor Vereador Dr. Tito e Sá para informar qual a 
entidade que entende ser consultada para se pronunciar sobre a legalidade ou não da aprovação 
em causa, tendo este referido que deverá ser consultada a IGAT, ao que o senhor Presidente 
referiu que vai pedir à IGAT a emissão de parecer, contudo torna-se necessário que, após a 
emissão desse parecer, seja ele de que teor for, as diversas forças políticas deverão acatar o 
mesmo dispensando-se de fazer comentários que em nada têm abonado a imagem de 
Esposende em todo o país, mais parecendo que Esposende é um caos urbanístico e, sobretudo, 
em nada contribuindo para se resolver um enorme problema que tem vindo a tentar resolver e 
que não foi criado no seu tempo, ou seja, se está a ser solidário com anteriores presidências na 
resolução desse mesmo problema, quando poderia muito bem alhear-se do mesmo, é 
aconselhável que as outras cores políticas se dispensem de comentários que em nada abonam a 
credibilidade do Município. 
 
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: -------------             5.788,35 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------             3.450,00 €  
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -----------------------            176.889,75 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------          497.581,88 € 
no Banco Português de Investimento –----------------------------------------          52.007,17 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------                 330,78 € 
no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------        110.180,20 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------              567,14 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------            549.208,20 € 
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 11/2007, REALIZADA 
EM DEZASSETE DE MAIO DE 2007 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:_____________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 
dezassete de Maio e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:----------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO DE CÂMARA. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO:________________________________________________ 
 
04.01 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
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04.01 – CONTRATO DE GESTÃO EM MATÉRIA DE PROTECÇÃO CIVIL COM A 
“ESPOSENDE 2000 – ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS, E.M.” – 
MINUTA PARA APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de contrato de gestão em matéria de protecção civil com a 
“Esposende 2000 – Actividades Desportivas e Recreativas, E.M.”.----------------------------------- 

Fica arquivada cópia da proposta 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 
CONTRATO DE GESTÃO EM APREÇO, DE ACORDO COM MINUTA APRESENTADA.  
 
 
04.02 – S.I.G.Q.A.: ___________________________________________________________ 
 
04.02.01 – “RELATÓRIO DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE 2006” – 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Relatório de Gestão da Qualidade e Ambiente do ano 2006.------------- 

Fica arquivada cópia do relatório junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante e que aqui se dá como transcrito. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 
RELATÓRIO DE GESTÃO EM CAUSA NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO. -- 
 
 
04.03 – PATRIMÓNIO: _______________________________________________________ 
 
04.03.01 – “AFECTAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO DE DIVERSAS PARCELAS DE 
TERRENO PARA ALARGAMENTO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL” – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal com o seguinte 
teor: 
“O Município de Esposende tem adquirido ao longo de alguns anos, através de escrituras de 

cedência gratuita, várias parcelas de terreno destinadas a integrar o domínio público 

municipal, no âmbito de diversos processos de licenciamento de obras particulares ou nos 

casos em que a Autarquia procede ao alargamento da rede viária Municipal. 

Face ao supra exposto, PROPONHO que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na al. a) 

do nº 6 do artigo 64º conjugada com a al. b), do nº 4 do art.º 53 da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, solicite autorização 

à Assembleia Municipal para afectar ao domínio público municipal todas as parcelas de 
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terreno identificadas, por freguesia, num processo anexo à presente proposta, dela fazendo 

parte integrante. O referido processo é composto por 6 capas numerados de individualmente 

de 1 a 6. 

CAPA 1 – Corresponde às freguesias de Antas e Apúlia; 

CAPA 2 – Corresponde às freguesias de Belinho, Curvos, Esposende, Fão e Fonte Boa; 

CAPA 3 – Corresponde à freguesia de Forjães; 

CAPA 4 – Corresponde às freguesias de Gandra, Gemeses e Mar; 

CAPA 5 – Corresponde à freguesia de Marinhas; 

CAPA 6 – Corresponde às freguesias de Palmeira, Rio Tinto e Vila Chã.” 

Segue-se data e assinatura. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E REMETER A MESMA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
APROVAÇÃO DAQUELAS PACELAS AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL. ------------- 
 
 
04.04 – REGULAMENTOS: 
 
04.04.01 – “REGULAMENTO DA ACTIVIDADE DE TRANSPORTE DE ALUGUER 
EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS” – PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de Regulamento da Actividade de Transporte de Aluguer em 
Automóveis Ligeiros de Passageiros. Fica arquivada cópia do regulamento junto à minuta da 
acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrito. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DE 
REGULAMENTO EM CAUSA E MANDAR SUBMETER A MESMA A DISCUSSÃO 
PÚBLICA. 
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Tito e Sá e Engº Luis Vale. ----------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
 
05.01.01 – “PROC.º N.º 2/94 – JOSÉ JOAQUIM MIRANDA BOUCINHA” – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO BANCÁRIA. ------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
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Técnico Municipal 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, e para cancelamento da caução com posterior 
comunicação à entidade prestadora da garantia bancária.----------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, MAIS DELIBEROU 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CAUÇÃO. ------------------------------ 
 
 
05.01.02 – “PROC.º N.º 80/2004 – I.MINHO – IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA.” – 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO BANCÁRIA. --------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal 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 
redução da respectiva caução bancária para um total de três mil e vinte e oito euros (3.028,00 
€) até à recepção definitiva. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS, MAIS DELIBEROU 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO PARA O VALOR DE 3.028,00 € 
ATÉ À RECEPÇÃO DEFINITIVA. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.01.03 – “PROC.º 580/2002 – UNICAPOTO – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
S.A.” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO BANCÁRIA. ------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços do Departamento 
Técnico Municipal 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 
redução da respectiva caução bancária para um total de vinte e dois mil novecentos e cinquenta 
euros (22.950,00 €) até à recepção definitiva. ----------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS, MAIS DELIBEROU 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO PARA O VALOR DE 22.950,00 
€ ATÉ À RECEPÇÃO DEFINITIVA. -------------------------------------------------------------------- 
 
05.02 - OBRAS PÚBLICAS:____________________________________________________ 
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05.02.01 – “PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA COUTADA – 1.ª FASE” – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.02 – “ARRANJO DA ROTUNDA DO CRUZAMENTO DA AV.ª EDUARDO 
ARANTES DE OLIVEIRA / E.N.13 / ACESSO AO IC1” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. - 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.03 – “PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO INTERCEPTOR ENTRE MAR E 
MARINHAS” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.04 – “OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO DE RUI MANUEL 
SOUTO COELHO” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. --------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
05.02.05 – “REPARAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1015 – PINHOTE – 
MARINHAS” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. -------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.06 – “REPARAÇÃO DOS ARRUAMENTOS NA ZONA SUDESTE DE 
ESPOSENDE” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.07 – “EXECUÇÃO DE MUROS NA TRAVESSA DO MONTE - ANTAS” – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.08 – “HABITAÇÃO SOCIAL DE BELINHO – EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS – 1.ª FASE”” – RECEPÇÃO DEFINITIVA. --------------------------- 
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Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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. -------------------------- 
 
 
05.02.09 – “REMODELAÇÃO DO MUSEU DE ESPOSENDE” – ESPOSENDE ENTRE 
TERRA E MAR” – RECEPÇÃO PROVISÓRIA. -------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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 PROVISÓRAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
05.02.10 – “RECUPERAÇÃO DO SOALHO DO MUSEU MUNICIPAL DE 
ESPOSENDE” – RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, 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 PROVISÓRAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
06 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________ 
 
06.01 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA 
CHÃ PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO. ------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta para transferência de verba para a Junta de Freguesia de Vila 
Chã para aquisição de um autocarro. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
TRANSFERÊNCIA DE UM TOTAL DE 101.676,78 € PARA A JUNTA DE FREGUESIA 
DE VILA CHÃ, PARA O FIM CONSIGNADO NA PROPOSTA E CONDICIONADO A 
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PRÉVIA E BOA CABIMENTAÇÃO. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.02 - 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. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, AUTORIZAR A ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO AO FÓRUM 
ESPOSENDENSE, PELO VALOR DE 100.000,00 €, PARA O FIM CONSIGNADO NA 
PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.03 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE 
ESPOSENDE PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ---- 
 
Foi presente em reunião ofício proveniente da Junta de Freguesia de Esposende, solicitando 
apoio financeiro para obras no Cemitério Municipal de Esposende.  

Fica arquivada cópia do ofício junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 

integrante e que aqui se dá como transcrito. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
TRANSFERÊNCIA DE UM TOTAL DE 21.500,00 € PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE 
ESPOSENDE, PARA O FIM CONSIGNADO NA PROPOSTA. ------------------------------------ 
 
 
06.04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS. ------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso sobre a atribuição de 

subsídios às Associações Desportivas, com o seguinte teor: 

“Ao longo dos últimos anos o Município de Esposende, através do Serviço Fomento Desporto, 

tem apoiado e desenvolvido parcerias com as Associações Desportivas Concelhias. 

Com efeito, actualmente, são mais de 1500 adolescentes/jovens que praticam regularmente 

desporto, distribuídos por várias modalidades, em associações desportivas concelhias. 

Ora, não seria possível ao Serviço Fomento Desporto, por meios próprios, assegurar a prática 

desportiva a todos os munícipes referenciados sem a parceria das Associações.  
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Assim: 

- Considerando o papel preponderante das Associações Desportivas na divulgação e 

promoção do desporto lazer; 

- Considerando o trabalho desenvolvido da formação e promoção dos valores de cidadania, 

possibilitando o desenvolvimento integral dos jovens;  

- Considerando que a prática desportiva contribui para o bem-estar físico e mental da 

juventude; 

- Considerando que o desporto ajuda à inclusão e inserção dos jovens em projectos de vida 

saudáveis, 

Propomos à Ex.ma Câmara a atribuição dos seguintes subsídios, de acordo com a tabela 

anexa, como forma de comparticipação nos custos inerentes à formação desportiva 

assegurada pelas Associações” 

Associação Desportiva de Esposende  1 000,00€ 

Juventude Unida das Marinhas  1 000,00€ 

Águias Serpa Pinto 1 500,00€ 

Antas Futebol Clube 2 500,00€ 

D. Estrelas de Faro 2 500,00€ 

Hóquei Clube de Fão 4 000,00€ 

Segue-se assinatura. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS À ASSOCIAÇÕES EM APREÇO, NOS TERMOS 
APRESENTADOS. 
Não participou na discussão e votação do subsídio a atribuir à JUM o senhor Vereador Dr. 
Jorge Cardoso. 
Não participou na discussão e votação do subsídio a atribuir à Associação Desportiva estrelas 
de Faro o senhor Presidente, tendo entretanto os trabalhos sido conduzidos pelo senhor Vice 
Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
07 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 
 
07.01 – “OFÍCIO DO GRUPO PARLAMENTAR DO P.C.P. SOBRE A RESPOSTA 
GOVERNAMENTAL AO REQUERIMENTO DO DEPUTADO AGOSTINHO LOPES 
RELATIVO À VIVENDA DAS DUNAS”  – PARA CONHECIMENTO. --------------------- 
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Foi presente em reunião para conhecimento um ofício do Grupo Parlamentar do P.C.P. sobre o 
assunto em epígrafe. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
07.02 – “CAFÉ RAFAEL E CERVEJARIA BOA FONTE” – RESTRIÇÃO DO 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. ----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a queixa apresentada por Nuno Fernando Ermida Eiras Pontes, com 
registo de entrada n.º 4645 de 19 de Abril relativa ao funcionamento dos estabelecimentos 
denominados Café Rafael e Cervejaria Boa Fonte, ambos sitos em Fonte Boa. Na sequência da 
mesma é emitida a Comunicação Interna do Sector de Fiscalização de Horários dos 
Estabelecimentos, com o seguinte teor: 
“Em referência ao assunto em título, cumpre-me informar o seguinte: 

- Café Rafael – Processo 345/2006 de 28 de Abril, emitido o respectivo mapa de horário de 

funcionamento, conforme deliberação da Câmara Municipal de 21 de Setembro de 1998 (Acta 

n.º 22/98 – folhas 22 e 26). 

- Cervejaria Boa Fonte – Processo 614/2006 de 12 de Maio, emitido o respectivo mapa de 

horário de funcionamento, conforme deliberação da Câmara Municipal de 14 de Maio de 

1998 (Acta n.º 11/98 – folhas 12 e 14). 

- Cumpre-me informar que, exceptuando a presente, até esta data não foi apresentada nestes 

serviços mais nenhuma reclamação contra os estabelecimentos em causa. 

- Mais informo que nesta data foi solicitado à GNR informação sobre reclamações contra os 

estabelecimentos acima referenciados.” Segue-se assinatura. 
 
Entretanto, a G.N.R. de Esposende emite o seguinte parecer: 
“Sobre o assunto em epígrafe e para os fins tidos por convenientes informo V. Ex.ª que os 

estabelecimentos denominados Café Rafael e Café Boa Fonte, sitos na Rua Frei Bartolomeu 

dos Mártires, n.º 17, com horário de funcionamento entre as 07H00 e as 04H00 e as 06H00 e 

as 04H00, respectivamente, se encontram situados numa zona habitacional, pelo que afectam 

a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos. 

Mais se refere que este Comando já recebeu algumas chamadas, que se presume de vizinhos, 

sobre barulho de clientes que se encontram nas imediações do estabelecimento, 

nomeadamente na hora do fecho.” Segue-se assinatura. 
 
Foi presente, igualmente, informação do senhor Director do DAG, com o seguinte teor: 
“Tendo-se verificado existirem várias reclamações relativas ao funcionamento dos 

estabelecimentos em causa entre as 06H00 e as 04H00, deixo à consideração de V. Ex.ª 

eventual envio à Câmara Municipal para restrição do respectivo horário, ou, para 

arquivamento do processo.” Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, MANDAR NOTIFICAR OS 
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PROPRIETÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS EM CAUSA, DA INTENÇÃO DE 
RESTRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DO RESPECTIVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
ATÉ ÀS 2h00, FACE AOS INCÓMODOS QUE OS ESTABELECIMENTOS TÊM VINDO 
A PROVOCAR NA VIZINHANÇA, CONCEDENDO-LHES POIS DEZ DIAS PARA SE 
PRONUNCIAREM SOBRE A PRESENTE INTENÇÃO. 
Votou contra a senhora Vereadora Dra. Berta Viana por, conforme referiu, ter verificado que 
não existem quaisquer queixas formalizadas na Guarda Nacional Republicana. ------------------- 
 
 
07.03 – “KASTRU’S BAR” – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 06h00 DURANTE 0 11.º FESTIVAL DE MÚSICA 
MODERNA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o requerimento com registo de entrada n.º 4682, de 19 de Abril, 
solicitando o alargamento de horário de funcionamento até às 06H00 durante o 11.º Festival de 
Música Moderna. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, MANDAR ARQUIVAR 
O PEDIDO EM VIRTUDE DE HAVER INUTILIDADE NA DELIBERAÇÃO. ----------------- 
 
 
---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 – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA 
DE MARINHAS PARA INTERVENÇÃO NA LIGAÇÃO ENTRE A RUA DOS 
TERESINHAS E A RUA DA SENRA. 
 
 
2 – PEDIDO DE SUSPENÇÃO DE FUNÇÕES APRESENTADO PELO SENHOR 
VEREADOR DR. JOSÉ PAULO AREIA DE CARVALHO. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE E FACE À URGÊNCIA 
NAS DELIBERAÇÕES SOBRE OS REFERIDOS ASSUNTOS 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 – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE 
FREGUESIA DE MARINHAS PARA INTERVENÇÃO NA LIGAÇÃO ENTRE A RUA 
DOS TERESINHAS E A RUA DA SENRA. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA 
DO PROTOCOLO EM CAUSA E, ASSIM, AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO MESMO 
NOS TERMOS PROPOSTOS. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2 – PEDIDO DE SUSPENÇÃO DE FUNÇÕES APRESENTADO PELO SENHOR 
VEREADOR DR. JOSÉ PAULO AREIA DE CARVALHO. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, SOLICITAR AO 
SENHOR VEREADOR DR. AREIA DE CARVALHO QUE SE DIGNE INFORMAR 
CONCRETAMENTE SE O PEDIDO É PARA SUSPENSÃO DO MANDATO, OU 
SOMENTE SUSPENSÃO DE FUNÇÕES AO ABRIGO DO DISPOSTO NO ARTIGO 78º 
DA LEI Nº 169/99, O QUE NÃO PARECE SER O CASO, CONTUDO, DADO O USO DO 
TERMO FUNÇÕES, SE TORNA ININTELIGÍVEL O ALCANCE DO PEDIDO. --------------- 
 
 
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 os seguintes munícipes: 
 
Senhor Miguel Moreira que questionou o senhor Presidente se eram, ou não, verídicas as 
afirmações constantes do blogue do CDS/PP de que vão encerrar os serviços de Socorros a 
Náufragos na Freguesia de Apúlia. 
Interveio o senhor Presidente referindo que, quanto ao blogue não lhe compete pronunciar, 
contudo o que se pretende é precisamente o contrário do afirmado, ou seja, pretende-se alargar 
os serviços prestados. 
Interveio seguidamente o senhor Carlos Afonso Novo, da freguesia de Fonte Boa, referindo 
que pretende dar o seu testemunho pessoal relativamente aos incómodos que tem causado nos 
vizinhos o funcionamento dos estabelecimentos comerciais relativamente aos quais a Câmara 
Municipal hoje deliberar manifestar a intenção de restringir o horário de funcionamento. 
Interveio seguidamente Manuel Fernando Morgado Carvoeiro que se pronunciou sobre a 
intervenção do senhor Deputado Agostinho Lopes, designadamente quanto à resposta a esa 
mesma intervenção que foi dada pelo Ministério do Ambiente, questionando pois os senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista sobre qual é a sua posição nesta matéria. 
Continuando no uso da palavra referiu que não entende o posicionamento do PSD e do PS 
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relativamente ao encerramento da Escola das Pedreiras quando, sobre a mesma matéria, 
chumbaram uma proposta que em tempos apresentou na Assembleia Municipal. 
Interveio seguidamente o senhor Presidente referindo que é usual o senhor Deputado 
Agostinho Lopes dar conhecimento à Câmara Municipal quando toma posições relacionadas 
com Esposende, sendo certo que o Grupo Parlamentar do PS questionou a Câmara Municipal 
de Esposende sobre o seu posicionamento quanto a esta matéria tende esta prestado os devidos 
esclarecimentos. 
Continuando no uso da palavra referiu que o PSD não alterou a sua posição relativamente à 
Escola das Pedreiras, contudo, independentemente da matéria ser a mesma, não podem ser 
aprovadas todas as moções que a versem, sobretudo quanto o alcance que visam é distinto 
daquele que, a cada momento, se entende ser o adequado. 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referindo que não foi o PS quem 
licenciou a tal casa das dunas e que, ele próprio, tem até autoridade moral acrescida para falar 
sobre a matéria uma vez que foi o primeiro a trazer o problema à colação. Referiu ainda que os 
vereadores eleitos pelo PS nesta Câmara tomarão, sempre, as posições que entenderem serem 
aquelas que mais servem os cidadãos de Esposende, independentemente de qual seja a posição 
do Governo nessa mesma matéria. Mais referiu que, na sua opinião, o director do PNLN nunca 
deveria ter vindo para Esposende, de tão desastrosa que foi a sua actuação enquanto no 
exercício daquelas funções. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---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 doze horas e vinte 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 


