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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
CATORZE DE SETEMBRO DE 2006:___________________________________________ 
 
--- Aos catorze dias do mês de Setembro do ano dois mil e seis, 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, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
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 quarenta minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
Antes de se entrar no período de antes da ordem do dia o senhor Presidente solicitou a 
justificação à falta dada à última reunião, a qual foi, por unanimidade, considerada justificada.  
 
- 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 Engº Luís Vale interveio referindo-se ao facto de, durante o mês de Agosto 
e aos fins de semana, o Museu de Fão se encontrar fechado, o que, em sua opinião, em nada 
abona quer a gestão efectuada ao equipamento quer a própria freguesia em que este se encontra 
instalado. 
Questionou ainda qual a razão pela qual não foi ainda incluída na ordem de trabalhos das 
reuniões de Câmara a proposta apresentada pelo senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho 
relativa ao repovoamento cinegético, bem como solicitou informação acerca da situação actual 
relativa à proposta do Governo quanto ao encerramento de diversas escolas do concelho de 
Esposende. 
 
Seguidamente interveio o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho sugerindo que se ganhasse o 
hábito de, nas últimas reuniões de cada mês, ser apresentado o plano de actividades a levar a 
efeito pela Câmara Municipal no mês seguinte, bem como se pronunciou sobre a denominada 
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“Festa de abertura do ano escolar” indicando que, embora desconheça qual o seu custo, esse até 
é um pormenor de somenos importância face à gravidade de se estar a promover um programa 
– telenovela “Morangos com açúcar” – cujos conteúdos têm merecido a crítica quase unânime 
de todos os comentadores avalisados de televisão. Referiu que, em sua opinião, a ideia que se 
deve transmitir é de que o arranque do ano escolar significa o arranque de um ano de trabalho 
e, embora não seja contra a organização de iniciativas de cariz lúdico, deve apelar-se ao mérito 
e desenvolvimento de valores que certamente não são os que se darão com esta iniciativa, pelo 
que a sua posição é de total discordância com esta “festarola”.  
 
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá colocando as seguintes questões: 
1 – Quanto custa a iniciativa a que acaba de se referir o senhor vereador Dr. Areia de 
Carvalho? 
2 – Quanto custou à Câmara Municipal a festa organizada na “Quinta da Malafaia” com todos 
os professores e funcionários das escolas do concelho? 
 
Ainda no uso da palavra, referiu que é visível aos olhos de todos que a reposição de areia que 
está a ser efectuada na restinga de Esposende não é durável pelo que deve a Câmara Municipal 
fazer ver ao senhor Ministro do Ambiente que a reposição da restinga, nos moldes que está a 
ser efectuada não é solução eficaz, entendendo que as diversas teorias que têm sido 
apresentadas sobre esta matéria pecam por não irem além da questão ambiental e não darem 
uma resposta cabal para a protecção da cidade de Esposende, secular, solução esta que terá 
forçosamente de passar por obras de engenharia como a construção de molhes e enriocamentos. 
 
Interveio o senhor Presidente solicitando à senhora Vereadora Dra. Emilia Vilarinho para que 
prestasse os esclarecimentos às questões que haviam sido colocadas e que se relacionavam com 
a sua área funcional. 
 
Tomou a palavra a Dra. Emilia Vilarinho que informou que só existe um Museu Municipal de 
Esposende, o qual tem dois pólos. Informou ainda que o pólo de Fão foi inicialmente pensado 
para funcionar com uma colecção permanentemente em exposição, contudo, dadas as 
circunstâncias que são conhecidas de todos, acabou por não receber a colecção que havia sido 
prometida estando agora a funcionar com exposições, as quais têm o seu tempo para ser 
montadas e, por essa razão, nem sempre se justifica que aquele pólo esteja aberto pois nem 
sempre existem exposições para apresentar e, quando existem, têm de ser montadas. Referiu 
ainda que está a ser ponderada a hipótese de ser redefinido o horário de funcionamento do 
Museu e a interligação a efectuar entre ambos os pólos. 
 
Interveio o senhor Presidente referindo, a este propósito, que o pólo de Fão teve também duas 
razões que estiveram na génese da sua criação, quais sejam o apoio às escolas na vertente 
museográfica, e constituir um pólo de atracção turística nos meses fora do Verão, razão pela 
qual também não se justifica a sua abertura no mês de Agosto. 
 
Interveio novamente a senhora Vereadora Dra. Emilia Vilarinho referindo que o Governo 
mantém a intenção de encerrar as Escolas de Paredes/Apúlia, Souto/Gemeses e Baixo/Mar, 
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sendo que, no que concerne à Escola das Pedreiras em Fão é definitiva a decisão do seu não 
encerramento. Informou ainda que, a questão dos transportes das crianças que terão de ser 
deslocadas está devidamente tratada e assegurada. 
 
Interveio o senhor Presidente referindo que, ao contrário do que a rádio local vem a noticiar, 
não existe qualquer conflito entre a Câmara Municipal e a Associação de Pais da Escola das 
Pedreiras, existe sim é uma divergência de opinião relativamente a quem devem ser atribuídos 
os méritos pela decisão de não encerramento daquela escola. 
 
Continuando no uso da palavra, o senhor Presidente referiu que todas as actividades que a 
Câmara Municipal vai realizar estão disponíveis no seu site oficial onde podem ser obtidas em 
tempo útil todas as informações, quer pelos senhores vereadores quer pelo público em geral, 
contudo referiu que dará instruções aos serviços para que, de futuro, façam chegar esse tipo de 
informações aos membros da Câmara. 
 
Quanto às iniciativas do início do ano lectivo referiu que é extremamente redutor dizer que esta 
iniciativa se reduz ao espectáculo musical a que se reportou o senhor Vereador Dr. Areia de 
Carvalho uma vez que há um conjunto extremamente vasto de actividades, de cariz 
diversificado, entre as quais se encontra a apresentação de uma Ópera de Mozart no auditório 
Municipal. 
 
Reportando-se às questões colocadas pelo senhor Vereador Dr. Tito e Sá referiu que ainda não 
possui informação dos custos finais da iniciativa e que os facultará logo que os possua. Referiu 
ainda que a tal festa na Quinta da Malafaia se tratou de uma reunião com os professores e 
funcionários das escolas com o intuito de lhes dar a conhecer o programa que a Câmara 
Municipal está preparada para oferecer às escolas no ano de 2006/2007, apresentação esta que 
durou toda a manhã, que foi a razão desta acção e o almoço foi somente o encerramento da 
acção. 
 
Relativamente à restinga referiu que concorda que o problema da barra de Esposende só se 
resolverá com obras de engenharia, eventualmente com a construção de molhes e 
enrocamentos como referiu o Dr. Tito e Sá, contudo também é um facto que ainda ninguém se 
pronunciou com certezas acerca dos efeitos ambientais que essas construções irão produzir, 
pelo que, aceitou que se fizessem estes trabalhos que, embora não sejam uma solução definitiva 
já têm impacto no presente ano e, após essas conclusões acerca dos efeitos das tais obras então 
avançar para uma solução definitiva, uma vez que não pretende que se façam obras que 
venham dar uma solução imediata mas constituam um agravamento do problema num curto ou 
médio prazo. 
 
O senhor Vereador Dr. Tito e Sá referiu que seria vantajoso chamar ao local onde estão a 
decorrer os trabalhos aqueles que avançaram com os diversos estudos para possam ver in loco 
as consequências práticas do que está a ser efectuado e que chegassem finalmente à conclusão 
que só artificialmente à que a restinga pode ser defendida. 
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Interveio o senhor Vereador Engº Luís Vale solicitando ao senhor Presidente que desse 
autorização para que os membros da Câmara possam falar directamente, nessa qualidade, com 
as empresas que estão neste momento a efectuar a extracção das areias para lhes dar conta do 
quão fundamental é promover a navegabilidade na barra e a protecção da restinga. 
 
Tomando novamente o uso da palavra o senhor Presidente referiu que a proposta do senhor 
Vereador Dr. Areia de Carvalho só por lapso não foi ainda agendada mas que, caso assim o 
entendam poderá ser hoje discutida e votada em extra agenda ou então ser presente na próxima 
reunião de Câmara, tendo-se verificado que, unanimemente foi entendido que deveria então ser 
presente à próxima reunião dado que não se trata de um assunto de tão extrema urgência. 
 
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: -------------    4.380,26 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------    3.450,00 € 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -----------------------    227.585,40€ 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------    4.279,83 € 
no Banco Português de Investimento –----------------------------------------76.534,96 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------301.813,38 € 
no Banco Totta & Açores ------------------------------------------------------ 20.410,94 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------   483,18 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------- 264.203,39 € 
No Banco Português de Negócios ------------------------------------------- 329.321,35 € 
 
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 18/2006, REALIZADA 
EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE 2006 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:_________ 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia trinta e 
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um do mês de Agosto e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:------------------- 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA RENIÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO:________________________________________________ 
 
04.01 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
 
04.01.01 – CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – PROPOSTA DE CRIAÇÃO – 
 
Foi presente em reunião Proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude, bem como 
do respectivo Regulamento Interno, da qual havia sido solicitado o seu agendamento pelo 
senhor Vereador Dr. José Paulo Areia de Carvalho. ---------------------------------------------------- 

Anexo à mesma proposta encontra-se informação prestada pelo director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal do seguinte teor: “Foi-me 

presente, para apreciação, a proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude e do 

respectivo Regulamento Interno, apresentada para discussão e votação na próxima reunião da 

Câmara Municipal pelo senhor Vereador Dr. José Paulo Areia de Carvalho. 

Analisado o documento, com o qual, na generalidade, se concorda, é contudo nosso 

entender, salvo melhor opinião, de que deveriam ser efectuadas as seguintes melhorias: 

1 – Prever uma Introdução e Nota justificativa ao Regulamento bem como indicar no 

mesmo a lei habilitante, que poderiam ser nos seguintes termos: 

Introdução e Nota Justificativa 

Os Municípios dispõem de um conjunto de atribuições, decorrentes do disposto no 

artigo 13º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, sendo que, essencialmente aquelas inseridas 

nos domínios da Educação, Património, Cultura e Ciência, Tempos Livres e Desporto, têm 

uma vertente onde a actividade desenvolvida pelos competentes órgãos municipais não pode 

descurar a participação activa dos jovens, uma vez que é muito vocacionada para essa faixa 

de população e influenciará, de qualquer forma, a sua relação com a comunidade em geral. 

Justifica-se pois a criação de um Conselho Municipal de Juventude, o qual se regerá 

pelas normas constantes do presente regulamento. 

Lei habilitante 



Pág. 6/7 
ACTA N.º 19/2006 * 2006.09.14 

 

O presente Regulamento Interno é criado ao abrigo das disposições legais contidas no 

artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e no nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

2 – Considera-se também que, ao longo de todo o regulamento, deveria haver uma 

uniformização na designação das sessões do órgão, uma vez que, por vezes é referida reunião 

e noutras referida sessão, sendo que, por não se tratar de um órgão em sessão permanente, se 

considera que deveriam ser, sempre, indicadas como sessões; 

3 – Colocam-se ainda pequenas propostas de alteração de pormenor, concretamente: 

 a) No nº 1 do artigo 2º, deveria indicar-se que o parecer é não vinculativo; 

 b) No nº 1 do artigo 8º, deveria efectuar-se a previsão de quando ocorrem as sessões 

ordinárias, propondo-se que o sejam nos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e 

Novembro; 

 c) No nº 3 do artigo 8º é referido que as sessões ocorrerão em horário pós laboral, 

sendo certo que, uma grande franja da população jovem em idade estudantil frequente cursos 

em horário pós laboral, pelo que se questiona da necessidade de inclusão desta norma, a qual 

imporá rigidamente um funcionamento em horário que pode colidir com a possibilidade de 

participação de um grupo mais alargado, como, por exemplo seria possível se o fosse aos 

sábados, ou então deixar a decisão para o Plenário do órgão; 

 d) No nº 5 do artigo 10º é referida a possibilidade de recurso para o Plenário do órgão 

em casos de recusa do Presidente em agendar assuntos que, para o efeito e dentro das normas 

do presente regulamento lhe tenham sido remetidas, contudo, não é referido, como devia, qual 

o efeito da decisão do Plenário, pelo que se propõe a inclusão de um nº 6 onde passe a constar 

que a decisão do Plenário, caso seja em sentido favorável, implicará o agendamento forçado 

do assunto na sessão seguinte do órgão.”. Segue-se dada e assinatura.------------------------------ 

 
COLOCADO O ASSUNTO A DISCUSSÃO, foi a proposta apresentada pelo senhor Vereador 
Dr. Areia de Carvalho. 
Seguidamente interveio o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referindo que o Partido Socialista tem 
opinião sobre esta matéria a qual não é coincidente com a proposta apresentada, razão pela 
qual, a seu tempo, apresentará a sua proposta. 
Interveio o senhor Presidente da Câmara referindo que várias vezes se tem questionado sobre 
qual é a política de Juventude no Concelho de Esposende, sendo que é importante não esquecer 
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que ela é um conjunto de outras políticas, dando como exemplo que a politica de educação, a 
de urbanismo, a de ambiente, a cultural, entre outras, são todas elas também políticas de 
Juventude. 
 
Referiu ainda que existem já neste momento no concelho um conjunto de estruturas onde os 
jovens podem participar activamente, e onde essa participação tem ficado muito aquém do que 
era por todos desejado, tendo-se reduzido, em regra, à participação de representantes de duas 
estruturas partidárias. Referiu ainda que a proposta apresentada pelo senhor Vereador, no que 
concerne ao seu órgão representativo, se se lhes retirar as estruturas partidárias fica 
praticamente deserta uma vez quem, no concelho, apenas existe uma associação estudantil e 
uma associação juvenil, a qual inclusive leva a efeito um conjunto vasto de actividades mas 
que de juvenil pouco têm. 
 
Mais referiu que, dado que a Câmara tem vindo a desenvolver esforço para incrementar esse 
associativismo juvenil, entende que, antes de se criar uma estrutura municipal é preferível 
estimular a participação dos jovens nas estruturas já existentes, como por exemplo na rede 
social e no Conselho Municipal de Educação, bem como nas restantes iniciativas em que são 
chamados a participar e onde raramente participam, pelo que não pretende que uma estrutura 
municipal, extremamente importante como o é aquela agora proposta, dadas as circunstâncias 
actuais, se venha a tornar somente num palco de luta politico partidária. 
 
COLOCADA À VOTAÇÃO, A PROPOSTA FOI REPROVADA COM QUATRO VOTOS 
CONTRA, DUAS ABSTENÇÕES DO DR. TITO E SÁ E ENGº LUIS VALE E O VOTO 
FAVORÁVEL DO DR. AREIA DE CARVALHO. 
Apresentou declaração o senhor Vereador Engº Luís Vale sublinhando que não está contra a 
proposta mas sim contra os termos e o timing em que a mesma é apresentada. 
O senhor Presidente também declarou que os argumentos que utilizou durante o período da 
discussão do presente assunto constituem a sua declaração relativa ao seu sentido de voto. 
 
 
04.02 – ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. – RELATÓRIO SEMESTRAL DE GESTÃO E 
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
05– EDUCAÇÃO_____________________________________________________________ 
 
05.01 – COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS COM O TRANSPORTE ADAPTADO A 
ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. -------- 
 

Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Dr. Emília Vilarinho com o 

seguinte teor: “A descentralização de competências da Administração Central do Estado 

através de transferência de novas atribuições às Autarquias Locais, mormente, no que 
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concerne ao serviço de transportes escolares, encontra-se consagrada no Decreto-Lei n.º 

77/84, de 8 de Março. O número 4) da alínea e) do artigo 8º desse mesmo Decreto, estabelece 

que é atribuição dos municípios a realização de investimentos públicos no domínio da 

Educação e Ensino, designadamente no que respeita aos transportes escolares. 

Por sua vez, o Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, regulamenta a transferência para 

os municípios do continente das novas competências em matéria de organização, 

financiamento e controlo do funcionamento dos transportes escolares. O Decreto-Lei nº 35/90, 

de 25 de Janeiro, regulamenta os apoios sócio-educativos para os alunos que frequentam o 

ensino não superior em estabelecimentos de ensino oficial, particular ou cooperativo, 

nomeadamente os transportes escolares, destinados a assegurar o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e a possibilitar a continuação dos estudos. O nº 2 do Artigo 5º desse 

Decreto estabelece que “será assegurado o transporte escolar dentro da área de residência 

aos alunos com dificuldades de locomoção ou que necessitem de se deslocar para frequência 

de modalidades de educação especial”.  

 Em conformidade com o disposto no Artigo 5º das Normas dos Transportes Escolares, 

aos alunos portadores de deficiência, que os impeça de utilizar os transportes públicos, 

poderão ser transportados em transporte adaptado em função do tipo de deficiência e 

incapacidade. Face ao exposto, propõe-se à Ex.ma Câmara a comparticipação nos custos com 

o transporte adaptado, conforme a Informação nº172/SASE/06.” Segue-se data e assinatura.-- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A COMPRTICIPAÇÃO 
NOS CUSTOS COM O TRANSPORTE ADPTADO CONFORME O TEOR DA 
INFORMAÇÃO Nº 172/SASE/06. ------------------------------------------------------------------------ 
 
---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 
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VOTAÇÃO, O SEGUINTE ASSUNTO:__________________________________________ 
 
1 – LOTE DE TERRENO SITO EM FORJÃES/ PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE 
REVERSÃO. ________________________________________________________________ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 
INCLUSÃO NA REUNIÃO DO ASSUNTO PROPOSTO. ____________________________ 
 
De seguida foi colocado à discussão e votação o assunto incluído na Ordem de Trabalhos em 
Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
 
1 – LOTE DE TERRENO SITO EM FORJÃES/ PEDIDO DE RENÚNCIA AO 
DIREITO DE REVERSÃO. ___________________________________________________ 
 
Foi presente em reunião o pedido apresentado pelos Serviços de Finanças de Esposende, no 
qual solicitam que a Câmara Municipal autorize a desistência do direito de reversão que possui 
sobre um lote de terreno sito no Lugar da Pedreira, na freguesia de Forjães, por forma a que 
aqueles serviços possam vender o mesmo imóvel no seguimento de um processo de execução 
fiscal que foi instaurado ao seu proprietário devido à existência de dívidas fiscais.  
 
O Director do DAG da Câmara Municipal prestou os devidos esclarecimentos acerca da 
situação em concreto do lote e do pedido, conforme lhe foi solicitado pelo senhor Presidente.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, NÃO PRESCINDIR DO 
DIREITO DE REVERSÃO QUE POSSUI E, NESSA MEDIDA NÃO AUTORIZAR A 
ALIENAÇÃO PELA VIA PRETENDIDA. MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO 
DESSA DELIBERAÇÃO AOS SERVIÇOS DE FINANÇAS DE ESPOSENDE. ---------------- 
 
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 cidadãos: 
 
Raquel Cunha, comerciante de peixe, a qual se pronunciou sobre as actuais condições de 
segurança e higiene do Mercado Municipal, tendo solicitado ao senhor Presidente da Câmara 
que se desloque ao local em dias de funcionamento do mercado para aferir in loco dessas 
mesmas condições. Referiu ainda que existem um conjunto de situações que estão contra o 
regulamento aprovado e que esteve na base da hasta pública para venda de bancas realizado. 
 
Também interveio, sobre a mesma matéria a cidadã Suzana Guimarães. 
 
O senhor Presidente da Câmara interveio referindo que as reclamações relativas ao alegado 
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mau funcionamento do mercado são sempre bem vindas porque ajudam a acertar 
procedimentos tendentes à adopção de medidas que melhorem esse mesmo funcionamento, 
pelo que o senhor Vereador Dr. António Garrido já anotou as sugestões que agora foram 
apresentadas, referiu ainda que, após a inauguração não se deslocou ao mercado porque o 
Vereador que detém essa área funcional é a pessoa mais indicada para esse efeito e tem 
desempenhado cabalmente a tarefa. 
 
Continuando no uso da palavra, o senhor Presidente referiu que, se existem situações que estão 
em desconformidade com o regulamento não são do conhecimento da Câmara pelo que 
solicitou que as mesmas fossem concretizadas e apresentadas por escrito para que se possam, 
de imediato, tomar as medidas correctivas e, eventualmente punitivas, se a elas houver lugar. 
 
Interveio seguidamente o cidadão Fernando Cruz Novo referindo-se a um requerimento que 
apresentou na Câmara Municipal e que se reportava a alegada existência de documentos falsos 
no processo registado sob o nº 126/2005, tendo solicitado informação acerca do ponto de 
situação desse mesmo requerimento. 
 
O senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso referiu que se recorda do requerimento, bem como que 
acerca do mesmo já existe uma informação técnica prestada, contudo ainda não houve 
conclusão do processo e resposta final ao referido requerimento uma vez que o mesmo entrou 
durante um período de férias acrescido do facto de um dos técnicos afectos à DGU ter sofrido 
um acidente que o afastou do serviço durante vários dias. 
 
---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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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