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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 29 
DE AGOSTO DE 2013: _______________________________________________________ 
 
---Aos vinte e nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, nesta cidade de Esposende, 
na sala de reuniões 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 do Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro 
Maranhão, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Sr. Emílio Moreira dos Santos Dias. 
 
Verificou-se a ausência da Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale. ---------------------------- 
 
---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 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, verificando-se as 
seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques solicitando a justificação das faltas dadas 
às duas últimas reuniões, tendo a justificação sido aceite por unanimidade, considerando-se 
assim justificadas aquelas faltas. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: ------------------------------  3.429,69€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.450,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------- 2.883.620,85€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 83.014,05€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 18.615,59€ 
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 53.853,78€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------------ 0,00€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 27.279,76€ 
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no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 371.115,71€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------------------------- 51,80€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 465.852,41€ 
Depósito à ordem no Banco Millennium BCP -------------------------------------------- 450.000,00€ 
Depósito à ordem no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------ 0,00€ 
 
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 17/2013, REALIZADA 
EM 14 DE AGOSTO DE 2013 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ___________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia catorze 
de Agosto de dois mil e treze 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 Dra. Luzia Filipa Carvalho Miquelino, Dr.ª Hersília 
Manuela Sousa Neves Brás Marques e Sr. Emílio Moreira dos Santos Dias por, conforme 
referiram, não terem estado presentes. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:  ____________________________________ 
 

04.01 – OBRAS MUNICIPAIS:  _________________________________________________ 
 
04.01.01 – RECEPÇÕES PROVISÓRIAS:  _______________________________________ 
 
04.01.01.01 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA CASA DAS MARINHAS – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
212/DOM/2013, 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 provisoriamente. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta 
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da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------ 
 
 
04.01.01.02 – ROTUNDA DA SENHORA DA GUADALUPE - GANDRA – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
210/DOM/2013, 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 provisoriamente. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------ 
 
 
04.01.01.03 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO MARQUÊS - 
MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA.  
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
213/DOM/2013, 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 provisoriamente. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------ 
 
 
04.02 – OBRAS PARTICULARES:  _____________________________________________ 
 
04.02.01 – RECEPÇÕES PROVISÓRIAS:  _______________________________________ 
 
04.02.01.01 – PROCESSO N.º 2931/1999 – FTS – CONSTRUÇÕES, LDA – AV.ª DE 
GÓIOS – FREGUESIA DE MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. -------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/20913/2013, 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, 
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se proceder à recepção provisória e à redução da respectiva caução para um total 5.300,00€ até 
à recepção definitiva das obras de urbanização. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 5.300,00€ ATÉ À RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 
 
 
04.02.01.02 – PROCESSO N.º 592/1999 – COELHO E FILHOS, LDA – RUA DAS 
LAGES - GUILHETA – FREGUESIA DE ANTAS – AUTO DE VISTORIA PARA 
EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. --------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/91318/2013, 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 7.000,00€ até 
à recepção definitiva das obras de urbanização. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 7.000,00€ ATÉ À RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 
 
 
04.02.01.03 – PROCESSO N.º 445-A/2008 – ECONCEITO – IMOBILIÁRIA, LDA – 
LUGAR DOS LÍRIOS – FREGUESIA DE FÃO – AUTO DE VISTORIA PARA 
EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. --------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/7974/2013, 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 6.700,00€ até 
à recepção definitiva das obras de urbanização. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 6.700,00€ ATÉ À RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 
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04.02.01.04 – PROCESSO N.º 117/2009 – VALENTIM OLIVEIRA DA SILVA – AV.ª DA 
PRAIA – FREGUESIA DE APÚLIA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. -------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/21423/2013, 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 500,00€ até à 
recepção definitiva das obras de urbanização. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 500,00€ ATÉ À RECEPÇÃO 
DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 
 
 
04.02.02 – RECEPÇÕES DEFINITIVAS:  ________________________________________ 
 
04.02.02.01 – PROCESSO 18/2006 – CONSTRUÇÕES VALE E MACIEL, LDA – 
CAMPO DO ESQUERDO – EN13 – FREGUESIA DE ESPOSENDE – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/37713/2013, 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. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 
 
04.02.02.02 – PROCESSO 656/99 – CONSTRUÇÕES JOSÉ PATRÃO E FILHOS, LDA 
– RUA SANTA MARIA DOS ANJOS – FREGUESIA DE ESPOSENDE – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/48674/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria 
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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. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 
 
04.02.03 – VISTORIAS DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO:  _____ 
 
04.02.03.01 – PROCESSO N.º 571/2004 – JAJU – JÚLIO NUNES & FILHOS, LDA – 
PRÉDIO SITO NA AVENIDA VALENTIM RIBEIRO – FREGUESIA DE ESPOSENDE 
– AUTO DE VISTORIA DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO – 
PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS. ------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Auto de Vistoria, relativo a uma vistoria de utilização e conservação 
do edificado de um edifício sito na Avenida Valentim Ribeiro, Cidade de Esposende e 
propriedade de JAJU – Júlio Nunes e Filhos, Lda, onde é dado a conhecer que o estado de 
conservação do imóvel deve ser classificado como “péssimo” e que o mesmo se encontra em 
situação de ruína e que algumas das paredes se encontram em risco iminente de colapso 
parcial, pelo que é proposto que a realização de trabalhos, nomeadamente, a consolidação dos 
paramentos em pedra solta, remoção das telhas do beiral ou fixação das mesmas com 
capeamento em cimento, remoção da asna de madeira ainda existente ou garantir condições de 
segurança da mesma, travamento do coroamento da fachada principal e limpeza de todo o 
interior da edificação. É ainda proposto o prazo de 30 dias para início dos trabalhos. 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, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E MANDAR NOTIFICAR O REPRESENTANTE LEGAL DE JAJU – JÚLIO 
NUNES & FILHOS, LDA, PARA QUE PROCEDAM AOS TRABALHOS PROPOSTOS 
NAQUELE AUTO, CONCEDENDO-LHE, PARA O EFEITO, UM PRAZO DE 30 DIAS 
PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA 
NOTIFICAÇÃO. MAIS DELIBEROU CONCEDER O PRAZO DE 30 DIAS PARA A 
CONCLUSÃO DOS MESMOS. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.02.04 – CADUCIDADES:  ___________________________________________________ 
 
04.02.04.01 – PROCESSO N.º 344/89 – JORGE LOSA TORRE – LUGAR DE OUTEIRO 
– FREGUESIA DE MARINHAS – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO. --------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/349013/2013, prestada pelos serviços 
da Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 
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requerente do presente processo nada alegou relativamente à intenção de ser declarada a 
caducidade do licenciamento, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º 
DGU/3909/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no Artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, declare a caducidade do 
licenciamento. 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, DECLARAR A 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 
RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 
COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
04.02.04.02 – PROCESSO N.º 184/2010 – ANABELA DA CRUZ MOREIRA – 
TRAVESSA DO SOUTO – FREGUESIA DE FORJÃES – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/15737/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 
requerente do presente processo nada alegou relativamente à intenção de ser declarada a 
caducidade do licenciamento, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º 
DGU/3909/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no n.º 2 do Artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, declare a caducidade do 
licenciamento. 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, DECLARAR A 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 
RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 
COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
04.02.04.03 – PROCESSO N.º 15/2010 – JUVENAL JORGE MIRANDA LIMA – RUA 
DE GIÃO – FREGUESIA DE FONTE BOA – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO.  
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/19657/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 
requerente do presente processo nada alegou relativamente à intenção de ser declarada a 
caducidade do licenciamento, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º 
DGU/19655/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no n.º 2 do Artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, declare a caducidade do 
licenciamento. 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. --------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 
RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 
COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05 – ASSUNTOS DIVERSOS:  __________________________________________________ 
 
05.01 – BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE FÃO – PEDIDO DE COLABORAÇÃO. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício da Benemérita Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fão onde é solicitado colaboração para adquirir novas viaturas e remodelação 
do quartel. 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 MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA F) DO Nº 1 DO 
ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, NA REDACÇÃO DA LEI Nº 5-
A/2002, DE 11 DE JANEIRO, DOAR À BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FÃO UM PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DE 
ANGOLA, NA FREGUESIA DE FÃO, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 
O ARTIGO 2024 E DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 
ESPOSENDE SOB O NÚMERO 548/19910110, DAQUELA FREGUESIA DE FÃO, 
CONDICIONANDO A DOAÇÃO ÀS CONDIÇÕES EXARADAS NA REFERIDA 
PROPOSTA. MAIS DELIBEROU AUTORIZAR A SUA ALIENAÇÃO. ------------------------- 
Votou contra a senhora Vereadora Dr.ª Luzia Filipa Carvalho Miquelino que apresentou a 
seguinte declaração de voto: “Votei contra esta proposta, porque entendo que o pedido 
formulado pela Benemérita Associação Humanitária dos Bombeiros de Fão foi apresentada, 

discutida e votada fora do tempo próprio. De facto, o pedido foi formulado e decidido a pouco 

mais de um mês das próximas eleições autárquicas, sendo subscrito por um candidato nessa 

eleição pelas listas do partido maioritário deste executivo. Na minha opinião, um módico de 

decência e ética pública recomendaria o adiamento desta decisão para o próximo mandato 

autárquico, caso em que esta proposta mereceria, da parte do partido que aqui represento, 

outra ponderação. Acresce que, é sabido que está pendente um pedido da Junta de Freguesia 

de Fão para a cedência desse mesmo espaço o que, no mínimo, exigiria uma ponderação de 

todos os interesses em presença e que a decisão fosse tomada depois de ouvido o parecer do 

órgão autárquico democraticamente eleito pelos fangueiros; como, aliás, sucedeu em 

circunstâncias idênticas com os executivos de freguesia de maioria social-democrata. Além 

disto, o pedido não está calendarizado, nem a decisão tomada por este órgão estabelece uma 

data-limite para a concretização dos fins da doação, como deveria. Tendo em conta o que tem 

sucedido ao longo deste mandato, em que doações com fins semelhantes têm sido revogadas 

porque as associações beneficiárias não conseguem vender os terrenos doados; assumindo o 

Município a atribuição de subsídios financeiros por valor equivalente ao do património doado, 

seria prudente a definição de um prazo e uma cláusula de reversão no caso de a venda não se 

concretizar. Por tudo isto, parece-me evidente que se trata de uma decisão com propósitos 

políticos evidentes, mais um anúncio de campanha eleitoral, numa altura em que é exigível do 
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órgão Câmara Municipal uma postura isenta.” --------------------------------------------------------- 
 
---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, ______________________________, 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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