
ACTA Nº 1/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 09 DE 

JANEIRO DE 2003: 

Aos nove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e três, nesta cidade de Esposende, no Salão 

Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Esposende, sob a presidência do senhor Engº Victor Manuel da Silva Leite, Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores: Dr. Tito Alfredo Evangelista e 

Sá, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, Dª Maria Emília de 

Miranda Mariz Figueiredo, e José Albino Lima de Faria. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e quarenta 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 

Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

O senhor Vereador Dr. Tito Evangelista solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: 

qual o ponto da situação do processo de construção de duas moradias em Fonte Boa, cujo 

alvará foi suspenso; na Avª dos Banhos, em Marinhas, a empresa de construções Losa Capitão 

foi notificada de que deve construir a rua e esta ainda não foi executada; no empreendimento 

de José do Pilar Patrão, verifica-se a existência de um depósito de gás no passeio, que pode 

causar incómodo e perigo; rotunda da Zende, em que as obras estão paradas e o estado em 

que se encontra nesta data origina más condições de circulação, sobretudo para o trânsito na 

rua a nascente em direcção ao Lugar de Outeiro. 

O senhor Vice-Presidente informou que, relativamente às moradias, não tem conhecimento do 

estado do respectivo processo, sabendo somente que o alvará foi cassado. Sobre a rua 

perpendicular à Avª dos Banhos, referiu que o empreiteiro tem conhecimento do dever de 

construir a rua. Quanto ao depósito de gás no passeio, no empreendimento de José Pilar 

Patrão, informou que o mesmo não oferece condições de segurança, e embora não esteja em 

local do domínio público, o empreendedor já foi notificado para a remoção do mesmo. 

Relativamente à empreitada de construção de rotunda na Estrada Nacional 13, junto à Zende, 



as obras estiveram paradas por motivo de férias dos empregados da empresa e que os 

mesmos já foram retomados. 

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

01 - BALANCETE: 

Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 

saldos: CÂMARA MUNICIPAL - depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – trinta e 

sete mil quatrocentos e trinta e nove euros e sessenta e oito cêntimos (37.439,68 €); 

Depositado no Banco Espírito Santo – nove euros e trinta e cinco cêntimos (9,35 €); 

Depositado no Banco Português de Investimento – mil quatrocentos e quarenta euros e setenta 

e dois cêntimos (1.440,72 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito – quatrocentos e 

quarenta e seis mil cento e oitenta e um euros e cinco e cêntimos (446.181,05 €); Em cofre, na 

Tesouraria – três mil cento e setenta e um euros e quarenta e oito cêntimos (3.171,48 €); 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – 

quatrocentos e sete mil quatrocentos e oitenta e oito euros e quinze cêntimos (407.488,15 €); 

Em cofre, na Tesouraria – mil quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos 

(1.471,51 €). 

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 das decisões tomadas no uso das subdelegações do senhor 

Vereador do Pelouro de Obras Particulares, constantes das relações anexas à minuta da 

presente reunião, da qual fazem parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

Relativamente a este assunto, o senhor Vereador Dr. Tito Evangelista proferiu a seguinte 

declaração: "Reclamo do facto de passado um ano sobre a delegação de competências 

deliberada pelo executivo ao senhor Presidente da Câmara, este não ter até hoje informado 

esta sobre a generalidade das decisões e despachos que toma ao abrigo da delegação de 

competências, designadamente concursos para empreitadas, adjudicações de empreitadas, 

aprovação de projectos, entre outros, o que é manifestamente ilegal e desvaloriza a actuação 

da Câmara Municipal." 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 27/2002, REALIZADA EM 05 DE 

DEZEMBRO DE 2002 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 



Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia cinco 

de Dezembro último e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Como é do conhecimento dos 

digníssimos membros da Câmara Municipal, pelo Decreto-Lei nº 264/2002, de 25 de Novembro 

e com efeitos a partir de um de Janeiro de dois mil e três, foram transferidas para as Câmaras 

Municipais competências dos Governadores Civis. Como se verifica do elenco das 

competências próprias do Presidente da Câmara e daquelas que, embora originárias da 

Câmara Municipal, lhe podem ser delegadas, constata-se facilmente que o legislador pretende 

dotar de mais poderes de gestão a pessoa do Presidente da Câmara, no seguimento , sem 

dúvida, quer do entendimento do Prof. Freitas do Amaral que considera mesmo o Presidente 

da Câmara como um órgão do município, quer de um princípio norteador da actividade 

administrativa, cada vez mais exigente com todos e cada serviço, qual seja o Princípio da 

Desborucratização, acompanhado de um dever de celeridade no procedimento cuja 

prossecução não é compatível, ou pelo menos sofre alguns entraves, com o regime de 

reuniões periódicas dos órgãos executivos. Assim, por forma a assegurar um funcionamento 

em tempo útil, de forma eficaz, eficiente e racional da actividade administrativa e, nos termos 

do disposto no artº 5º do diploma legal acima indicado, bem como nos artºs 35º e 36º do 

Código do Procedimento Administrativo, proponho que sejam delegadas no Presidente da 

Câmara, com possibilidade de subdelegar as competências a que se reportam os artºs 2º, 3º e 

4º do aludido Decreto-Lei nº 264/2002." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA E DELEGAR NO SENHOR PRESIDENTE AS COMPETÊNCIAS NA 

MESMA REFERIDAS. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ENGº LUIS VALE E DR. TITO 

EVANGELISTA, QUE PROFERIU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Voto contra, como 

votei, aliás, contra anteriores delegações de competências no senhor Presidente da Câmara, 

porquanto considero excessivas e algumas delas de duvidosa legalidade. A Câmara Municipal 

está transformada num órgão quase decorativo para aprovar subsídios e pouco mais." 



05 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: 

05.01 - CONTABILIDADE: 

05.01.01 – FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor Presidente: "Tendo presente o disposto no ponto 

2.3.4.3 do Plano Oficial de Contabilidade para as autarquias locais, inserto no Decreto-Lei nº 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, designadamente quanto à constituição de ‘Fundos de Maneio’, os 

quais se destinam exclusivamente ao pagamento de pequenas despesas urgentes e 

inadiáveis; considerando que, de facto, surgem situações em que se torna imprescindível o 

recurso a esses fundos, proponho a constituição dos seguintes Fundos de Maneio, os quais 

serão repostos até ao dia trinta e um de Dezembro de dois mil e três: Um – valor – duzentos e 

cinquenta euros; responsável – Maria de Fátima Guerra Sousa e Silva; área de despesa no 

orçamento – 0103 020221, 0103 020225. Dois – valor – duzentos e cinquenta euros; 

responsável – Drª Ivone Batista Magalhães; área de despesa no orçamento – 0403 020121, 

0403 020225; Três – valor – duzentos e cinquenta euros; responsável – Drª Maria Luisa Leite 

da Silva; área de despesa no orçamento – 0403 020121, 0403 020225; Quatro – valor – 

quinhentos euros; responsável – Jorge Matos Novais; área de despesa no orçamento – 020302 

020121, 020302 020225; Cinco – valor mil e setecentos euros; responsável – Drª Elsa Manuela 

Ramires e Sá; área de despesa no orçamento – 0103 020225." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA E CRIAR OS FUNDOS DE MANEIO CONSTANTES DA MESMA. 

05.02 - PATRIMÓNIO: 

05.02.01 – GARAGENS DA HABITAÇÃO SOCIAL DE APÚLIA – PROPOSTA DE 

REGULAMENTO PARA HASTA PÚBLICA: 

Foi presente a proposta de regulamento de hasta pública para a venda de garagens da 

habitação social de Apúlia, onde consta a respectiva identificação, área, preço por metro 

quadrado e preço base de licitação. Fica arquivada cópia da presente 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 DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A HASTA PÚBLICA DE GARAGENS NA 

HABITAÇÃO SOCIAL DE APÚLIA. 

MAIS DELIBEROU PROCEDER À ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS NOS TERMOS DO REFERIDO REGULAMENTO. 



05.02.02 – VENDA DE PUBLICAÇÕES – PROPOSTA: 

Foi presente a seguinte informação dos Serviços de Turismo: "Adquiriu esta autarquia, 

quinhentos exemplares da publicação ‘Percursos Naturais no Concelho de Esposende’, cuja 

edição teve a responsabilidade conjunta da Câmara Municipal de Esposende, Escola 

Profissional de Esposende e Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende. Atendendo 

a que o custo de cada exemplar se cifra nos dois euros e meio acrescidos de IVA, face ao 

interesse desta publicação para todos os turistas / visitantes e residentes locais deste 

concelho, e porque julgamos que seria vantajoso para o município, vimos, por este meio, 

submeter à consideração de V. Ex.cia a pretensão em colocar à venda cem exemplares desta 

publicação na Biblioteca Municipal, Posto de Turismo, nas unidades de alojamento deste 

concelho e eventualmente em feiras e exposições que a autarquia venha a marcar presença, 

ao preço unitário de dois euros e meio acrescidos de IVA." Segue-se assinatura. Está junta a 

seguinte informação do Director do Departamento de Administração Geral: "Tendo presente o 

disposto no artigo segundo da Tabela de Taxas em vigor neste município, não se vê 

inconveniente legal na venda do bem, devendo o respectivo preço ser fixado por deliberação 

da Câmara Municipal." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE, AUTORIZAR A VENDA DOS EXEMPLARES 

DA PUBLICAÇÃO "PERCURSOS NATURAIS NO CONCELHO DE ESPOSENDE", PELO 

VALOR UNITÁRIO DE TRÊS EUROS, COM O RESPECTIVO IVA INCLUÍDO. 

06 - URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: 

06.01 - OBRAS PARTICULARES: 

06.01.01 – MENTES RARAS – BAR, LDA, DE BELINHO – PROCº 16/2001 – REDUÇÃO DE 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto da vistoria realizada às obras de infraestruturas de urbanização, 

respeitantes ao licenciamento de remodelação e ampliação de edifício para café – snack-bar, 

no lugar de Belinho, freguesia de Belinho, deste concelho. O referido auto de vistoria informa 

que as obras de urbanização já executadas se encontram em condições normais de perfeição 

e segurança, pelo que, de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 3 do artigo 24º do 

Decreto-Lei nº 448/91, poderá a caução ser reduzida para quatro mil novecentos e oitenta e 

sete euros e noventa e oito cêntimos, como garantia destinada a assegurar a boa e regular 

execução das obras de infraestruturas que ainda faltam executar: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA O 



VALOR DE QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE EUROS E NOVENTA E OITO 

CÊNTIMOS, A FIM DE SE ASSEGURAR A BOA E REGULAR EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAS EM FALTA. 

06.01.02 – MANUEL DA TORRE MARRUCHO, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA, DE 

ESPOSENDE – PROCº 528/99 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO: 

Foi presente o auto da vistoria realizada às obras de infraestruturas de urbanização, 

respeitantes ao licenciamento de construção de edifício industrial / armazém, no lugar do Juiz, 

freguesia de Gandra, deste concelho. O referido auto de vistoria informa que as obras de 

urbanização se encontram executadas em condições normais de perfeição e segurança, pelo 

que pode ser efectuada a sua recepção provisória e, de acordo com o estipulado no nº 4 do 

artigo 24º do Decreto-Lei nº 448/91, poderá a caução ser reduzida para mil novecentos e 

noventa e cinco euros e dezanove cêntimos, como garantia das obras de urbanização até à 

sua recepção definitiva: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA O 

VALOR DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS, 

COMO GARANTIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. 

NÃO PARTICIPOU NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO, O SENHOR 

VEREADOR JOSÉ ALBINO FARIA. 

06.02 - LOTEAMENTOS: 

06.02.01 – CORIMAR, DE PERELHAL, BARCELOS – PROCº 1/94 – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: 

Foi presente o processo em epígrafe, respeitante ao loteamento de prédio no lugar da 

Salgueira, da vila de Apúlia, deste concelho. Está junto auto de vistoria efectuada às obras de 

urbanização. O mesmo auto informa que as obras se encontram concluídas em conformidade 

com o projecto de infraestruturas aprovado, pelo que podem ser recepcionadas 

definitivamente: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO. 

07 - OBRAS PÚBLICAS: 



07.01 – RECEPÇÃO DE EMPREITADAS: 

07.01.01 – CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE JOGOS POLIDESPORTIVOS (FONTE BOA E 

GEMESES) – RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS, QUANTIAS RETIDAS E EXTINÇÃO DA 

CAUÇÃO: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Fabrigimno, tendo sido iniciadas em quinze de 

Junho de mil n novecentos e noventa e nove e concluídas em quinze de Outubro de mil 

novecentos e noventa e nove. Mais informa que se encontram em conformidade e em 

condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser restituídos os depósitos e 

quantias retidas e extinta a caução: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E PROCEDER À RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E 

QUANTIAS RETIDAS E CONSIDERAR EXTINTA A CAUÇÃO. 

07.01.02 – ARRANJOS EXTERIORES AO LARGO DA IGREJA DE MARINHAS – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto de vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa António Alves Ribeiro & Filhos, Lda, tendo sido 

iniciadas em sete de Maio de dois mil e um e concluídas em dez de Outubro de dois mil e um. 

Mais informa que se encontram em conformidade com o projecto e caderno de encargos 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionados provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.03 – RECUPERAÇÃO DA RUA PRIOR GONÇALO VIANA, EM FÃO – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Boaventura & Boaventura, Lda, tendo sido 

iniciadas em 04 de Setembro de 2002 e concluídas em 26 de Setembro de 2002. Mais informa 

que se encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionadas provisoriamente: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.04 – INFRAESTRUTURAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS, ANTAS – RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Urbanop – Urbanizações e Obras Públicas, Lda, 

tendo sido iniciadas em 23 de Abril de 2002 e concluídas em 25 de Julho de 2002. Mais 

informa que se encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.05 – INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO PONTELHÃO, EM 

ANTAS – RECEPÇÃO PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Aurélio Martins Sobreiro & Filhos, Lda, tendo sido 

iniciadas em 31 de Maio de 2001 e concluídas em 21 de Junho de 2001. Mais informa que se 

encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

07.01.06 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PONTELHÃO, EM ANTAS – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA: 

Foi presente o auto da vistoria efectuada à empreitada em epígrafe. O mesmo auto informa 

que as obras foram realizadas pela empresa Aurélio Martins Sobreiro, Lda, tendo sido iniciadas 

em 03 de Junho de 2002 e concluídas em 15 de Julho de 2002. Mais informa que se 

encontram concluídas em conformidade com o caderno de encargos e projecto 

correspondentes e em condições normais de perfeição e segurança, pelo que podem ser 

recepcionadas provisoriamente e realizado o respectivo inquérito administrativo: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, PROCEDER À RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA 

EMPREITADA E REALIZAR O RESPECTIVO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. 

08 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES: 

08.01.01 – POSTURA DE TRÂNSITO DE BELINHO – PROPOSTA: 

Foi presente uma informação do Director do Departamento de Administração Geral, do 

seguinte teor:  Em 28 de Outubro último, procedeu-se à publicação de Edital, de harmonia 

com a deliberação do Executivo Municipal, tomada em reunião realizada no passado dia 24 de 

Outubro, submetendo à apreciação pública o projecto de regulamento em epígrafe. Tendo 

decorrido o prazo de trinta dias e não se verificando a apresentação de qualquer sugestão ou 

reclamação, encontra-se o mesmo projecto em condições de ser submetido à apreciação da 

Assembleia Municipal." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

SUBMETER A PROPOSTA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

VERIFICOU-SE A ABSTENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES DR. TITO EVANGELISTA 

E ENGº LUIS VALE. 

09 - ASSUNTOS DIVERSOS: 

09.01 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA: 

09.01.01 – "TABERNA O CRIADO", DE FÃO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO: 

Foi presente um requerimento de Vasco Fernandes da Cunha, solicitando autorização para 

alargamento do horário de funcionamento nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro até 

às quatro horas da manhã, do estabelecimento de restaurante denominado "Taberna do 

Criado", sito na Avª S. Januário, da vila de Fão, deste concelho. Está junta a seguinte 

informação da Divisão de Assuntos Jurídicos: O estabelecimento em causa funciona como ‘bar’ 

e denomina-se ‘Los Lobos’. O estabelecimento possui alvará sanitário como estabelecimento 

de restauração (casa de pasto), classificando-se no segundo grupo, tendo horário até às duas 

horas todos os dias da semana( nº 5 do artigo 3º do Regulamento de Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas). Face ao parecer negativo 

da GNR, o horário de funcionamento não poderá ser alargado até ás quatro horas, nos termos 

do número 10 do artigo 3º do mesmo diploma regulamentar. Face ao exposto, deverá ser 

indeferida a pretensão." Segue-se assinatura: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, COMUNICAR 

AO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SE PRONUNCIAR SOBRE A 

INTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO "TABERNA O CRIADO", COM BASE NA 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, COM A QUAL SE CONCORDA E 

QUE DEVE SER TRANSMITIDA AO REFERIDO REQUERENTE. 

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. 

ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE FOI 

POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: 

01 – CÂNDIDA CARMO CARVALHO MARQUES GARRIDO, DE APÚLIA – PEDIDO DE 

APOIO PARA TRANSPORTE DE DESCENDENTE: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, AUTORIZAR 

A INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. 

01 – CÂNDIDA CARMO CARVALHO MARQUES GARRIDO, DE APÚLIA – PEDIDO DE 

APOIO PARA TRANSPORTE DE DESCENDENTE: 

Foi presente um requerimento a solicitar apoio para a realização de transporte de criança 

deficiente motora, desde a sua residência para a escola pré-primária de Criaz, da vila de 

Apúlia. Está junta a seguinte informação do serviço social: "À semelhança de outras situações, 

a autarquia tem assegurado o transporte de crianças portadores de deficiência do local de 

residência até ao estabelecimento de ensino ou instituição que frequentam, pelo que o 

educando supra mencionado deverá ser apoiado com o benefício pretendido, de gratuitidade 

de transporte efectuado por táxi no montante diário de nove euros." Segue-se assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, SOB 

PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. JORGE CARDOSO, DEFERIR O PEDIDO, NOS 

TERMOS DA INFORMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL. 

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

Encerrada a ordem de trabalhos, foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no número 

cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, tendo-se inscrito o cidadão Sampaio Viana, que usaram da 



palavra nos termos regimentais e a quem foram dados os devidos esclarecimentos 

relativamente aos seguintes assuntos que apresentou: visita do senhor Ministro do Desporto 

para a inauguração do estádio de Marinhas; mau estado do piso da ponte de Fão; lençóis de 

água na Estrada nacional 13, desde a Zende até à urbanização dos Teresinhas; construção da 

sede da junta de freguesia de Antas e dos balneários do campo de futebol da mesma 

freguesia. 

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 dos 

presentes. 

Sendo onze horas e quinze minutos, pelo senhor Vice-Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi a minuta da acta da presente 

reunião. 


