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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 09 
DE MAIO DE 2013: __________________________________________________________ 
 
---Aos nove dias do mês de Maio do ano dois mil e treze, 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 Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira e 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques. 
 
Não compareceu à reunião o senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------ 
 
---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 
Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 
intervenções: 
 
Usou da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo que, na freguesia de Mar, está a 
ser executada uma intervenção na EN13 e que, pese embora, ao final do dia, não fiquem valas 
abertas, acontece que, quem se aproxima pelo sentido norte, se depara com uma situação de 
mudança do tipo de piso e que, acrescentando a pouca sinalização no local, faz com que tal 
obra contribua para um aumento da perigosidade num troço já de si perigoso. Continuando, 
disse ser seu entendimento que, sobre o caso em concreto, não estarem a ser cumpridos os 
requisitos quanto à sinalização, principalmente à noite, pelo que, sugeriu, deveria a Autarquia 
fazer uma chamada de atenção junto das Estradas de Portugal. 
Seguidamente e sobre a obra do Centro Escolar de Forjães disse que, aparentemente, dá ideia 
de se verificar um atraso da obra, pelo que questionou o senhor Vice-Presidente sobre se, de 
facto, tal se verifica e, em caso afirmativo, qual a razão para tal estar a acontecer.  

 
Usou seguidamente da palavra o senhor Vice-Presidente referindo que a obra na freguesia de 
Mar é da responsabilidade da empresa Águas do Noroeste e que a sua fiscalização compete às 
Estradas de Portugal. Essencialmente porque a obra esta a decorrer sob a fiscalização das EP, 
não acredita que esta entidade não tenha exigido o cumprimento da lei por parte da empresa em 
questão no que concerne à sinalização da obra. Disse contudo que partilha da preocupação do 
senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro relativamente à segurança dos condutores e que, pese 
embora, como anteriormente referiu, a responsabilidade não ser da autarquia, irá solicitar 
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esclarecimentos. 
Continuando e sobre o Centro Escolar de Forjães referiu que, infelizmente, a obra não está a 
avançar como todos gostariam e que tem conhecimento que a empresa, apesar da Autarquia 
pagar com a celeridade que lhe é reconhecida todos os Autos de Empreitadas apresentados, se 
encontra com dificuldades. Disse que, segundo o cronograma daquela obra, ainda não se 
verifica uma situação de incumprimento mas que a Câmara Municipal está atenta à situação e 
que, se tal se vier a verificar, a Autarquia não terá contemplações para com a empresa até 
porque poderão estar em causa fundos comunitários.  
 
 
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: ------------------------------ 2.205,64€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.450.00€ 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------- 1.035.182,90 € 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 83.701,03€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 11.615,59€ 
no Banco Português de Investimento --------------------------------------------------------- 4.136,05€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------------- 0,00€ 
no Banco Santander Totta ---------------------------------------------------------------------- 6.866,42€ 
no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 203.165,44€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 40,12€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 336.002,07€ 
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 09/2013, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 2013 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ______________________ 
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Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia dezoito 
de Abril de dois mil e treze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:  _______________________________________________ 
 

04.01 – CONCURSOS PÚBLICOS:  _____________________________________________ 
 
04.01.01 – CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA LICENÇA DE 
TRANSPORTES PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI – ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Programa de Concurso para atribuição de uma Licença de Transportes 
Públicos de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi, 
para lugar a criar na Freguesia de Palmeira de Faro. Fica arquivada cópia do mesmo junto à 
minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA DO PROGRAMA DO CONCURSO E, ASSIM, AUTORIZAR, NOS TERMOS 
DO REFERIDO PROGRAMA, A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A 
ATRIBUIÇÃO DE UMA LICENÇA DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE ALUGUER EM 
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI.- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:  ____________________________________ 
 

05.01 – OBRAS MUNICIPAIS:  _________________________________________________ 
 
05.01.01 – RECEPÇÕES PROVISÓRIAS:  _______________________________________ 
 
05.01.01.01 – REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL - ESPOSENDE – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO 
DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
108/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. ------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.01.02 – EXECUÇÃO DE RAMAL ELÉCTRICO PARA LIGAÇÃO DA REDE DE 
BT À HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA CHÃ – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO 
DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
92/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. ------------------------- 
 
 
05.01.01.03 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO N.º 
376/2004 – GESTIBEM - ESPOSENDE – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
93/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. ------------------------- 
 
 

05.01.01.04 – RECONSTRUÇÃO DE MURO NA AV. DE GÓIOS - MARINHAS – 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. -------------------- 
 

Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
94/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. ------------------------- 
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05.01.01.05 – INFRAESTRUTURAÇÃO DA ESTRADA DA SR.ª DA PAZ – MUROS – 
MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA.  
 

Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
95/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. ------------------------- 
 
 

05.01.01.06 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FÃO – ARRANJOS 
EXTERIORES E ACERTOS DE ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES – 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA. -------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
96/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. ------------------------- 
 
 
05.01.02 – RECEPÇÕES DEFINITIVAS:  ________________________________________ 
 
05.01.02.01 – PAVIMENTAÇÃO EM CUBO DE GRANITO NA ZONA DA MARINA – 
ESPOSENDE – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA 
E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
107/DOM/2013 de 23 de Abril de 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 definitivamente, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
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05.01.02.02 – RECUPERAÇÃO DAS FONTES DO CALVÁRIO – BELINHO – AUTO 
DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO 
DA CAUÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
106/DOM/2013 de 23 de Abril de 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 definitivamente, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02 – OBRAS PARTICULARES:  _____________________________________________ 
 
05.02.01 – RECEPÇÕES DEFINITIVAS:  ________________________________________ 
 
05.02.01.01 – PROCESSO N.º 199/92 – MARINHO DO PILAR CARNEIRO – AV.ª 
VALENTIM RIBEIRO, N.º 7 – 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/12462/2013, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 

05.02.01.02 – PROCESSO N.º 148/97 – LOSA CAPITÃO – INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA – LUGAR DE OUTEIRO – FREGUESIA DE MARINHAS – 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/6913/2013, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 

05.02.01.03 – PROCESSO N.º 443/2006 – TIAGO ALEXANDRE DE AZEVEDO 
LAVANDEIRAS – LUGAR DA DEVESA – FREGUESIA DE FONTE BOA – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/9112/2013, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.02 – CADUCIDADES:  ___________________________________________________ 
 
05.02.02.01 – PROCESSO N.º 637/2007 – GONÇALVES & GREGÓRIO, LDA – LOTE 
N.º 8 – PEDREIRAS – FREGUESIA DE FORJÃES – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/4184/2013, 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/4182/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no n.º 3 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02.02.02 – PROCESSO N.º 359/2009 – ERANI CONFECÇÕES, LDA – RUA DOS 
EMIGRANTES – FREGUESIA DE FORJÃES – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/656A4/2013, 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/656A2/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no n.º 3 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02.02.03 – PROCESSO N.º 377/2005 – DOMINGOS GAIOLAS FERREIRA NEVES – 
LUGAR DO BARRAL – FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO – CADUCIDADE 
DO LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/29227/2013, 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/29226/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que 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. ----------------------------------------- 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI 
RETIRADO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.02.04 – PROCESSO N.º 32/2009 – ANTÓNIO MIRANDA RODRIGUES – RUA 
DA SENRA – LUGAR DE PINHOTE – FREGUESIA DE MARINHAS – 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO. ------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/4440A8/2013, prestada pelos serviços 
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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/4440A4/2013 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02.02.05 – PROCESSO N.º 314/2009 – MARLENE SOFIA CARVALHO TARRIO – 
RUA DAS HORTAS – FREGUESIA DE APÚLIA – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/27776/2013, 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/27772/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
disposto no n.º 3 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 

05.02.03 – VISTORIAS DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO:  _____ 
 
05.02.03.01 – PROCESSO N.º 1003/2012 – HERDEIROS DE GUILHERMINA 
MARTINS MORAIS – PRÉDIO SITO NO BECO DA MINA – LUGAR DE CEPÃES – 
FREGUESIA DE MARINHAS – 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 implantado no prédio inscrito na matriz predial urbana de Marinhas 
sob o n.º 262 e propriedade dos herdeiros de Guilhermina Martins Morais, 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 em risco iminente de colapso parcial, pelo que é 
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proposto que a realização de trabalhos, nomeadamente, a demolição parcial da fachada face ao 
caminho público, removendo as partes que indiciam risco de queda, remoção de telhas soltas 
dos beirais que não sejam removidos, impermeabilização do coroamento das paredes exteriores 
a manter 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 OS HERDEIROS DE GUILHERMINA 
MARTINS MORAIS, PROPRIETÁRIOS DO PRÉDIO EM CAUSA, 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. --------------------------------- 
 
 
06 – EDUCAÇÃO:  ___________________________________________________________ 
 
06.01 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2013/2014 – 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Plano de Transporte Escolar para o ano lectivo 2013/2014, analisado 
e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e que se junta parecer. 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, APROVAR O PLANO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO DE 2013/2014. ------------------------ 
 
 
07 – COMÉRCIO E INDUSTRIA:  ______________________________________________ 
 
07.01 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
DENOMINADO PACHA OFIR – SITO NO LUGAR DAS PEDRINHAS – FREGUESIA 
DE FÃO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO. ------------------------ 
 
Foi presente em reunião despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal onde, nos 
termos da informação da Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, é deferido um 
pedido de alargamento, a título excepcional, do horário de funcionamento do estabelecimento 
comercial denominado Pacha Ofir, sito no lugar das Pedrinhas, na freguesia de Fão, para o dia 
24 de Abril de 2013 e até às 08 horas do dia 25 de Abril de 2013. Fica arquivada cópia dos 
mesmos 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, RATIFICAR O 
DESPACHO EXARADO PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE NA MATÉRIA EM 



 

 

 

 

Página 11 de 14 
ACTA N.º 10/2013 * 2013.05.09 

PRESENÇA DADO QUE SE CONCORDA, QUER COM A URGÊNCIA NA TOMADA DE 
DECISÃO, QUER COM OS TERMOS E SENTIDO DA DECISÃO TOMADA. ---------------- 
 
 
07.02 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
DENOMINADO ESPAÇO M – SITO NA RUA DA SENHORA DA SAÚDE – 
FREGUESIA DE ESPOSENDE – PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO NO DIA 03 DE MAIO DE 2013 – RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal onde, nos 
termos da informação da Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, é deferido um 
pedido de alargamento, a título excepcional, do horário de funcionamento do estabelecimento 
comercial denominado Espaço M, sito na Rua da Senhora, na freguesia de Esposende, para o 
dia 03 de Maio de 2013 e até às 04 horas do dia 04 de Maio de 2013. Fica arquivada cópia dos 
mesmos 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, RATIFICAR O 
DESPACHO EXARADO PELO SENHOR VICE-PRESIDENTE NA MATÉRIA EM 
PRESENÇA DADO QUE SE CONCORDA, QUER COM A URGÊNCIA NA TOMADA DE 
DECISÃO, QUER COM OS TERMOS E SENTIDO DA DECISÃO TOMADA. ---------------- 
 
07.03 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
DENOMINADO PACHA OFIR – SITO NO LUGAR DAS PEDRINHAS – FREGUESIA 
DE FÃO – PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião requerimento apresentado pela administração do estabelecimento 
comercial denominado Pacha Ofir, sito no lugar das Pedrinhas, na freguesia de Fão, onde é 
solicitado o alargamento do horário de funcionamento daquele estabelecimento. Foram ainda 
presentes pareceres da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Esposende, da 
Junta de Freguesia de Fão e da ACICE - Associação Comercial e Industrial de Esposende. Fica 
arquivada cópia dos mesmos 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, FACE AOS ELEMENTOS 
APRESENTADOS, NOMEADAMENTE, OS PARECERES DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE FÃO, DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE 
ESPOSENDE E DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, AUTORIZAR O 
ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL EM CAUSA A TÍTULO EXPERIMENTAL ATÉ AO FINAL DO MÊS DE 
JULHO, ALTURA EM QUE SERÁ FEITA UMA REAVALIAÇÃO. CASO NÃO SE 
VERIFIQUEM TRANSTORNOS DECORRENTES DESTE ALARGAMENTO, 
ENCONTRA-SE MESMO AUTORIZADO NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI 
SOLICITADO.  
Absteve-se o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. ------------------------------------------------------- 
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07.04 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
DENOMINADO CAFÉ SONHO MEU – SITO NA RUA CIDADE OZOIR LA 
FERRIÉRE, 14 – FREGUESIA DE ESPOSENDE – PROPOSTA DA INTENÇÃO DE 
RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. ----------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião uma reclamação apresentada pelo senhor Abílio Matos relativa aos 
barulhos provocados pelos frequentadores do estabelecimento comercial denominado em título. 
Foi também presente reclamação apresentada pelo Administrador do condomínio do Edifício 
Lagoa 4, bem como ofício do mesmo condomínio onde é dado a conhecer que na sequência de 
uma deliberação da Assembleia de Condóminos foi deliberado participar às autoridades 
competentes dando conta de várias situações decorrentes do funcionamento do mesmo 
estabelecimento comercial nomeadamente o barulho produzido pelos frequentadores. Foi ainda 
presente parecer da Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Esposende onde é 
dado a conhecer que o estabelecimento se situa numa zona habitacional densa e que o 
estabelecimento em questão tem sido alvo de várias denúncias sobre ruído e, no mesmo, é 
proposto que o estabelecimento comercial seja alvo de uma redução de horário para as 24h. Foi 
também presente a Informação n.º 16/2013/SAJ do Serviço de Apoio Jurídico desta Câmara 
Municipal. Fica arquivada cópia dos mesmos 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, MANDAR NOTIFICAR O 
PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO EM CAUSA INFORMANDO-O DA 
INTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, FACE AOS INCÓMODOS QUE O 
ESTABELECIMENTO TÊM VINDO A PROVOCAR NA VIZINHANÇA E AOS 
ELEMENTOS APRESENTADOS, NOMEADAMENTE AS QUEIXAS APRESENTADAS E 
O PARECER DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, DE PROCEDER À 
RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA AS 24:00H, CONCEDENDO-
LHE UM PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA SE VIR PRONUNCIAR, FINDO O QUAL, O 
HORÁRIO SERÁ RESTRINGIDO PARA AQUELA HORA DE ENCERRAMENTO.  
Absteve-se o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. ------------------------------------------------------- 
 
 
08 – ESPOSENDE AMBIENTE EM:  ____________________________________________ 
 
08.01 – ESPOSENDE AMBIENTE, EM – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA – 
RELATÓRIO E CONTAS REFERENTES AO ANO DE 2012 – PARA 
CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião o Relatório e Contas referentes ao ano de 2012 da Esposende 
Ambiente, EM – Sociedade Unipessoal, Lda. 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 

 

09 – ASSUNTOS DIVERSOS:  __________________________________________________ 
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09.01 – EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. – COBRANÇA DE PORTAGENS NA 
A28 – RESPOSTA AO OFÍCIO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL – PARA CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião ofício do senhor Presidente do Conselho de Administração da Estradas 
de Portugal em resposta ao ofício do senhor Presidente da Câmara Municipal relativo à 
cobrança de portagens na A28. 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 

 
 
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 senhor Jorge Leite que, no uso da palavra, 
questionou o senhor Vice-Presidente sobre qual a razão de não serem colocadas casas de banho 
na Praia da Ramalha na freguesia de Apúlia. Disse ainda que é uma praia concessionada e que, 
na época balnear, é frequentada diariamente por mais de 500 crianças de infantários e escolas, 
nomeadamente as crianças da ASCRA.  
 
Usou da palavra o senhor Vice-Presidente referindo que a Praia da Ramalha se encontra numa 
zona classificada pelo POOC estando definido nesse plano o tipo de apoio que pode ser 
implantado no local. Referiu ainda que as instalações sanitárias são muito importantes, mas que 
não é tecnicamente muito fácil, ou será pelo menos muito dispendioso, levar lá a rede de 
saneamento básico. Relembrou que apesar da inexistência das IS existem nas redondezas 
outras praias com todas as condições exigíveis e que deveria ser esta a primeira opção dos 
utentes, até por questões de segurança. Contudo, referiu que a Autarquia partilha da sua 
preocupação e irá reavaliar a situação no sentido de conseguir a melhor solução que poderá 
efectivamente passar pela colocação de módulos de casas de banho, eventualmente com fossas 
estanques ou outra solução técnica mais adequada, mas sempre fora da zona da praia, onde não 
é atualmente possível. Disse ainda que o POOC se encontra em revisão e irá ser alterado, 
podendo nessa altura vir a ser encontrada uma solução definitiva para o problema. 
 
 
---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 _____________ por _______________ 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo ______ horas e __________ minutos, pelo senhor 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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