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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
DEZOITO DE OUTUBRO DE 2007: ____________________________________________ 
 
--- Aos dezoito dias do mês de Outubro 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. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dr. António da Silva Garrido e 
Dr.ª Berta Filipa Gonçalves Viana. 
 
Não compareceu inicialmente o senhor Vereador Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale, e 
não esteve presente na reunião o senhor Vereador Prof. Domingos José da Cruz Carvalho. ------ 
 
---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: 
 
Antes do período da ordem do dia o senhor Presidente entregou a todos os presentes cópia dos 
relatórios trimestrais e semestrais da Esposende Ambiente, assunto que será tratado em futura 
reunião. 
 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Berta Viana que se pronunciou sobre a falta 
de limpeza, por parte das empresas concessionárias, dos acessos da A28 a Esposende, 
solicitando que a Câmara Municipal entre em contacto com aqueles concessionários no sentido 
de os elucidar da necessidade de efectuar essa mesma limpeza. 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara referindo que a Câmara Municipal já por diversas 
vezes contactou as duas empresas concessionárias e o resultado está à vista, contudo ficou 
acertado que irão ser efectuados novos contactos. ------------------------------------------------------ 
 
 
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: ----------------------------- 6.467,51€                  
Fundos Permanentes - -------------------------------------------------------------------------- 4.950,00€                   
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -------------------------------------- 275.577,32€       
no Banco Português de Negócios ----------------------------------------------------------------------- € 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------ 1.169.509,97€                
no Banco Português de Investimento –---------------------------------------------------- 111.398,62€              
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 14.441,79€              
no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------------------121.774,98€              
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ----------------------------- 732,86€                
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 215.418,03€                 
No Banco Português de Negócios --------------------------------------------------------- 342.971,35€              
 
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 21/2007, REALIZADA 
EM 11 DE OUTUBRO DE 2007 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: __________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte 
de Setembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ----------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS PRESENTES, APROVAR 
A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dra. Berta Viana por, conforme referiu, não ter estado 
presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 – PROTOCOLOS: 
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04.01.01 – “PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA GESTÃO DO CENTRO CÍVICO DE 
MAR À JUNTA DE FREGUESIA DE MAR” - PROPOSTA DE APROVAÇÃO.----------- 
 
Foi presente em reunião Protocolo de Cooperação entre o Município de Esposende e a Junta de 
Freguesia de Mar. 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 DOS PRESENTES, 
APROVAR A MINUTA AGORA APRESENTADA E, ASSIM, AUTORIZAR A OUTORGA 
DO REFERIDO PROTOCOLO. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Compareceu neste momento à reunião o senhor vereador Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do 
Vale, cuja falta, até este momento, foi considerada justificada. --------------------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS: ___________________________________________________ 
 
05.01.01 – “CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE ESPOSENDE” – 
PROJECTO, PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS – PARA 
APROVAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer o projecto, programa de 
concurso e caderno de encargos. --------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR O PROJECTO, CADERNO DE ENCARGOS E O PROGRAMA DO 
CONCURSO BEM COMO AUTORIZAR A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA EM APREÇO. -------------------------------------------------- 
 
 
05.01.02 – “RECTIFICAÇÃO DO TRAÇADO DA AVENIDA COMENDADOR 
RODRIGO LEITE” – 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 DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS 
TRABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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05.01.03 – “EXECUÇÃO DE PASSADEIRA NA RUA DR. MOREIRA PINTO - FÃO” – 
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 DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS 
TRABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.01.04 – “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CEPÃES - 
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 DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS 
TRABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02 - OBRAS PARTICULARES: ______________________________________________ 
 
05.02.01 – “PROC.º N.º 490/2003 – LOSA CAPITÃO – INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA” – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA GARANTIA 
BANCÁRIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 para 
efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento 
de operações urbanísticas supra referenciado, e para redução da garantia com posterior 
comunicação à entidade prestadora da garantia bancária.----------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS 
TRABALHOS, BEM COMO AUTORIZAR A REDUÇÃO DA RESPECTIVA CAUÇÃO 
PARA DEZ POR CENTO DO SEU VALOR, FICANDO A ESTAR CONSTITUÍDA POR 
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UM TOTAL DE 2.900,00 €. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.02 – “PROC.º N.º44/93 – JOAQUIM GONÇALVES MALTEZ” – RECEPÇÃO 
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA GARANTIA - HIPOTECA DO LOTE Nº 13.--- 
 
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 para 
efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento 
de operações urbanísticas supra referenciado, e para cancelamento da garantia.-------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS 
TRABALHOS, BEM COMO AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA RESPECTIVA 
HIPOTECA QUE CONSTITUIA A CAUÇÃO. -------------------------------------------------------- 
 
 
06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
06.01 – “CARLA FILIPA AREZES CEPA” – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 
GRATUIDADE DO VALOR DO PASSE ESCOLAR. --------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª 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 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.  

Face ao exposto, aos alunos em situação de grave carência económica, poderá ser atribuído 

apoio à comparticipação do passe escolar, mediante parecer do Serviço de Acção Social e 

Educação. 

Assim, propõe-se à Ex.ma Câmara a atribuição de gratuitidade do valor do passe escolar à 

aluna Carla Filipa Arezes Cepa, a frequentar a Escola Secundária Henrique Medina, no 12.º 

ano, conforme a Informação nº221/SASE/07.” Segue-se data e assinatura. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR GRATUITAMENTE O PASSE 
ESCOLAR À ALUNA CARLA FILIPA AREZES CEPA, COM BASE NOS 
FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA E COM OS QUAIS SE CONCORDA. -- 
 
 
07 – CULTURA: _____________________________________________________________ 
 
07.01 – “CASA DA JUVENTUDE” – REALIZAÇÃO DAS OFICINAS “OFICINA DE 
DESENHO - FIGURA HUMANA”, “OFICINA ARTE EM DESPERDÍCIOS” E 
“OFICINA DE ILUSTRAÇÃO E ESCRITA CRIATIVA” – PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, com o seguinte 
teor: 
 “A Casa da Juventude, sendo um equipamento privilegiado para a dinamização de 

actividades educativas, culturais e de lazer, tem previsto, na sua programação, a realização de 

uma série de actividades de diversa natureza para o trimestre Outubro-Dezembro 2007. De 

entre elas, destacam-se as oficinas de artes, que pretendem proporcionar aos jovens do 

município o contacto com o mundo das expressões artísticas, o conhecimento do trabalho de 

diversos autores e respectivas obras, e o desenvolvimento da criatividade e da iniciativa 

individual e colectiva. 

Assim, das diversas iniciativas programadas para o período supra referido, vimos propor a 

realização das oficinas abaixo indicadas, com o respectivo preço de inscrição. 

Oficina            N.º horas      Público-alvo (idade)      Valor da Inscrição 
Desenho “Figura Humana”            20 horas                   14-30         €15,00 

“Arte em desperdícios                       8 horas       14-30           €5,00 

Ilustração e Escrita Criativa           15 horas                  14-30                    €15,00* 

 

* Os participantes poderão optar pela inscrição em apenas um módulo (Ilustração ou Escrita 

Criativa), cujo valor será de 10,00€. 

 

Mais propomos que à Câmara Municipal se reserve o direito de isentar de pagamento as 

crianças e jovens com carências sociais, económicas e educativas, mediante informação do 

Serviço de Acção Social e Educação.” 

 

 Segue-se assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR OS PREÇOS A PRATICAR, NOS MOLDES CONSTANTES DA PROPOSTA 
APRESENTADA, BEM COMO AUTORIZAR QUE, EM CASO DE CRIANÇAS E JOVENS 
COM CARÊNCIAS SOCIAIS, ECONÓMICAS E EDUCATIVAS, MEDIANTE 
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, SEJAM AQUELAS 
ISENTADAS DO SEU PAGAMENTO. ----------------------------------------------------------------- 
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07.02 – “RALI DE ESPOSENDE” - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Protocolo de Cooperação entre o Município de Esposende e o Futebol 
Clube do Porto - Secção de Desportos. 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 DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA DE PROTOCOLO E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA OUTORGA.  
 
 
08 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 
 
08.01 – “CAFÉ CENTRAL DE ANTÓNIO JOSÉ DA ROCHA OLIVEIRA” – EXPOSIÇÃO 
SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. --------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião requerimento, referente ao horário de funcionamento do “Café 
Central”, com o seguinte teor: 
“Na minha qualidade de morador na Rua da Central em Esposende, venho junto de V.Exª, 

expor o seguinte: 

Existem nesta rua dois cafés, O Marina Bar e Café Central, o primeiro Marina Bar tem 

licença para estar aberto até ás 2 horas da manhã, o Café Central tem licença para abrir ás 5 

horas da manhã, digo certo 5 horas, licenças essas assinadas por V. Exª.. 

Agora pergunto eu ao Sr. Presidente se um fecha ás 2 e o outro abre ás 5.como será possível 

quem tiver que se por a pé ás 7 ou 8 horas, para trabalhar quantas horas consegue dormir. 

Mas eu explico melhor para V. Exª ter uma ideia, porque não vive aqui. 

O que fecha ás 2 h, nem sempre o faz, mas pode faze-lo. 

Mas o que abre ás 5h., nem este horário respeita, acontece que no fim de semana depois de 

fecharem as discotecas, Big Ofir, Pacha e mais, vem terminar a noite no Café Central, é ponto 

de encontro, quem são, os bêbados, drogados, os filhos da noite não venham com desculpa que 

é para servir os pescadores, eles vão para o mar ás 7/8 horas. 

Neste bairro quase todos os Domingos á excursões, que saem conforme 5,6.7 horas, e a 

partida é do café central, são as camionetas a fazerem barulho porque não param os motores 

e naturalmente as pessoas. 

Quem se responsabiliza? Não nos compete a nós repor a ordem e silencio a que temos direito. 

Por tanto, Sr. Presidente é conveniente que o Sr. tome uma atitude, porque temos direito a 

descansar como qualquer ser humano e porque também somos gente. 

Ficamos a aguardar uma atitude sua, muito obrigado 

Esposende, 25 de Julho de 2007” 

 

Segue-se assinatura ilegível. 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
ARQUIVAR O PROCESSO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE UMA QUEIXA 
ANÓNIMA E PELO FACTO DE, CONSULTADAS QUER A JUNTA DE FREGUESIA 
LOCAL QUER A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, POR AMBAS TER SIDO 
INFORMADO QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER RECLAMAÇÕES CONTRA O 
FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. ---------------------------------------------------- 
 
 
08.02 – “CAFÉ MARINA BAR” DE JOSÉ MARIA DE SOUSA NUNES DA SILVA” - 
EXPOSIÇÃO SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. ------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião requerimento, referente ao horário de funcionamento do “Café Marina 
Bar”, com o seguinte teor: 
“Na minha qualidade de morador na Rua da Central em Esposende, venho junto de V.Exª, 

expor o seguinte: 

Existem nesta rua dois cafés, O Marina Bar e Café Central, o primeiro Marina Bar tem 

licença para estar aberto até ás 2 horas da manhã, o Café Central tem licença para abrir ás 5 

horas da manhã, digo certo 5 horas, licenças essas assinadas por V. Exª.. 

Agora pergunto eu ao Sr. Presidente se um fecha ás 2 e o outro abre ás 5.como será possível 

quem tiver que se por a pé ás 7 ou 8 horas, para trabalhar quantas horas consegue dormir. 

Mas eu explico melhor para V. Exª ter uma ideia, porque não vive aqui. 

O que fecha ás 2 h, nem sempre o faz, mas pode faze-lo. 

Mas o que abre ás 5h., nem este horário respeita, acontece que no fim de semana depois de 

fecharem as discotecas, Big Ofir, Pacha e mais, vem terminar a noite no Café Central, é ponto 

de encontro, quem são, os bêbados, drogados, os filhos da noite não venham com desculpa que 

é para servir os pescadores, eles vão para o mar ás 7/8 horas. 

Neste bairro quase todos os Domingos á excursões, que saem conforme 5,6.7 horas, e a 

partida é do café central, são as camionetas a fazerem barulho porque não param os motores 

e naturalmente as pessoas. 

Quem se responsabiliza? Não nos compete a nós repor a ordem e silencio a que temos direito. 

Por tanto, Sr. Presidente é conveniente que o Sr. tome uma atitude, porque temos direito a 

descansar como qualquer ser humano e porque também somos gente. 

Ficamos a aguardar uma atitude sua, muito obrigado 

Esposende, 25 de Julho de 2007” 

 

Segue-se assinatura ilegível. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
ARQUIVAR O PROCESSO, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE UMA QUEIXA 
ANÓNIMA E PELO FACTO DE, CONSULTADAS QUER A JUNTA DE FREGUESIA 
LOCAL QUER A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, POR AMBAS TER SIDO 
INFORMADO QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER RECLAMAÇÕES CONTRA O 
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FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. ---------------------------------------------------- 
 
 
08.03 – “QB – QUANTO BASTE DE FOOD & ROCK, RESTAURAÇÃO, S.A.” - 
EXPOSIÇÃO SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião requerimento, referente ao horário de funcionamento do “QB 
QUANTO BASTE”, com o seguinte teor: 
“Helena Maria Vieira da Rocha Contim, natural de Esposende, residente em Braga e, durante 

o mês de Agosto, na Rua Nossa Senhora da Saúde, nº33, 1º, nesta cidade, vem, por este meio, 

expor a seguinte situação: 

-Sua mãe, Maria Helena Vieira de Barros Lima Contim, de 87 anos de idade, igualmente 

natural de Esposende e proprietária da residência da morada acima referida, sofre de doença 

altamente incapacitante, necessitando de acompanhamento constante, prestado pela autora 

desta exposição no período de tempo mencionado e que corresponde às suas férias. Acontece 

que, pelo menos desde há dois anos para cá, no referido mês de Agosto, o natural descanso e 

sossego que a idade e a doença da proprietária exigem têm vindo a ser perturbados, no espaço 

que vai da meia-noite às quatro horas da manhã pelo barulho altamente perturbador do 

estabelecimento “Q.B.”, sito na referida rua, e, em seguida, pelo barulho provocado pela 

saída dos frequentadores e dos animadores do espaço. 

Atendendo que é uma rua de cariz residencial e que existe uma legislação anti-ruído que não 

está a ser cumprida vem a autora da exposição, muito respeitosamente, solicitar a V. 

Excelência se digne informa-la sobre a forma como pode proceder a fim de que a legalidade 

seja reposta e se possa usufruir do descanso necessário ao cumprimento dos deveres normais 

de trabalho e de assistência.” 

 
Segue-se assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, E 
TENDO PRESENTE QUE O ESTABELECIMENTO SE ENCONTRA AGORA 
ENCERRADO, MANDAR ARQUIVAR O PROCESSO. -------------------------------------------- 
 
 
---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. 
 
 
 
---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 para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------- 
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---Sendo onze horas e vinte 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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MINUTA DA ACTA  
 
 

N.º 22/2007 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

realizada em 
 

18 de Outubro de 2007 


