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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 16 
DE MAIO DE 2013: __________________________________________________________ 
 
---Aos dezasseis 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 Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, 
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Sr. Emílio Moreira dos Santos Dias. 
 
---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 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: 
 
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo solicitado justificação da falta 
dada na última reunião, a qual foi considerada, por unanimidade, justificada.  
 
Seguidamente usou da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo que recebeu um 
convite de uma instituição particular, denominada Sementes de Liberdade, para uma sessão de 
apresentação de uma escola particular a levar a cabo na Casa da Juventude. Referiu ainda que 
procurou informação relativamente a esta instituição e que, no site, obteve algumas 
informações, nomeadamente, que já se encontram abertas as inscrições, que a escola abrirá em 
31 de Agosto e que funcionará nas antigas instalações da escola de Eira D`Ana na freguesia de 
Palmeira de Faro. Continuando, questionou o senhor Presidente se a instituição está a agir com 
conhecimento da Autarquia e que não foi dada informação, que considera obrigatória, à 
Câmara Municipal, nomeadamente aos vereadores da oposição, sobre a gestão do património 
municipal. 
 
Interveio seguidamente o senhor Presidente referindo que recebeu duas pessoas que lhe 
apresentaram um projecto de criação de uma escola particular e que era intenção dessas 
pessoas avançar com esse projecto no Concelho de Esposende. Continuando, disse que perante 
o projecto apresentado, na condição do mesmo ser aprovado pelo Ministério da Educação, por 
se tratar de mais oferta a nível educativo e um investimento no concelho, disse que transmitiu, 
na altura, aos responsáveis pela instituição que a Autarquia tentaria cooperar.  
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Disse que sobre a questão do edifício, e tendo em conta o que lhe foi pedido pelos responsáveis 
pela instituição, transmitiu aos mesmos que a Autarquia dispunha de dois edifícios escolares 
que não estavam a funcionar, nomeadamente o da escola das Pedreiras em Fão e de Eira D`Ana 
em Palmeira de Faro e que após uma visita por aqueles responsáveis às referidas instalações, 
optaram pelas instalações da antiga escola de Eira D`Ana. Tendo em conta que a Câmara 
Municipal tinha um contrato de comodato daquele edifício com a Junta de Palmeira, foi 
autorizado pela Autarquia a cedência daquele edifício na condição de no final do ano lectivo 
ser realizado um balanço daquele projecto. Disse ainda que, ao contrário daquilo que afirmou o 
senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro, a gestão do património é uma competência do Presidente 
da Câmara. 
 
Usou novamente da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referindo que uma escola 
particular é um negócio pelo que, entende, uma vez que a Autarquia está a cooperar com esta 
instituição, deveria haver contrapartidas para o Município. 
 
Seguidamente o senhor Presidente, usando novamente da palavra, referiu que a associação a 
este projecto é opção política e entende ser um projecto para o Concelho de Esposende e não 
unicamente um projecto para uma freguesia. Disse ainda que um dos grandes objectivos de 
Esposende sempre foi conseguir fixar população no concelho e que, num dos estudos 
realizados a pessoas que cá possuíam segunda habitação, foi maioritariamente respondido que 
a falta de oferta educativa particular era um factor negativo e que contribuía para que as 
pessoas não se fixassem definitivamente optando por Esposende como primeira habitação. 
Continuando, disse que ao longo dos últimos anos a Câmara Municipal foi tendo reuniões com 
várias entidades no sentido de conseguir criar este tipo de oferta no concelho e que por diversos 
motivos, nunca foi conseguido e que, o projecto agora apresentado, foi o primeiro projecto, em 
15 anos, a ser apresentado por uma instituição particular. Referiu ainda que o edifício onde irá 
funcionar a escola se encontrava devoluto e, com o passar do tempo, se iria degradar. 
Terminado, disse não haver outra motivação que não política perante um investimento 
particular e que, como havia referido, será feito, ao fim de um ano, uma avaliação do projecto. 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: _______________________________________________ 
 
01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 
 
Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
saldos: CÂMARA MUNICIPAL - em cofre, na Tesouraria: ------------------------------ 3.442,00€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.450.00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------- 1.990.690,97€ 
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 ------------------------------------------------------------------ 357.472,53€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 132,42€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 342.520,56€ 



 

 

 

 

Página 3 de 24 
ACTA N.º 11/2013 * 2013.05.16 

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 10/2013, REALIZADA 
EM 09 DE MAIO DE 2013 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ______________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 
dezasseis de Maio de dois mil e treze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO.  
Abstiveram-se o senhor Presidente e o senhor Emílio Dias por, conforme declararam, não 
terem estado presentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:  _______________________________________________ 
 

04.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:  ______________________ 
 
04.01.01 – FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2013 - PROPOSTA. ------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
 
“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 necessidade de 

constituir um fundo de maneio, para pagamento das despesas com a deslocação à Polónia, no 

âmbito do Projecto Comenius Regio; 

Assim, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de constituir o seguinte 

Fundo de Maneio: 
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1 – Responsável: JAQUELINE CASADO AFONSO AREIAS 

Valor Total: Mil euros 

Fundos: 

02/020213 – 2013/A/40 – 1.000,00€  

Reposição: Até 14 de Junho de 2013” Segue-se data e assinatura. ----------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E, ASSIM, 
CONSIDERAR CONSTITUÍDO O FUNDO DE MANEIO PROPOSTO. ------------------------- 
 
 
04.01.02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRAJES PARA A 
REALIZAÇÃO DO DESFILE 2013, INTEGRADO NAS FESTAS DO DIA DO 
MUNICÍPIO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. ----- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 031/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 

“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

b) Declaração de cabimento orçamental; 

c) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 2517/2013, torna-se necessário proceder à contratação 

de uma empresa para “Prestação de Serviços de Aluguer de Trajes para a Realização do 

Desfile 2013, integrado nas Festas do Dia do Município”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 15.000,00 (quinze mil euros), com Iva 

incluído. 

4 – O desfile realizar-se-á no dia 18 de Agosto de 2013. 
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5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano de Actividades 

Municipais, Objectivo 2.5.1., Acção 10, Realização de Actividades Culturais, com a 

classificação orçamental 02/020208, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí 

ficado cativo através da proposta de cabimento número 1023/2013, o valor necessário para a 

assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, nos termos do 

artigo 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. A empresa a convidar, para apresentar proposta, é a “Maria 

Adelina Esteves Branco Nunes (Casa S. José)”, conforme indicações do Dr. Rui Cavalheiro, 

Chefe da Divisão de Acção Cultural. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Aluguer de 

Trajes para a Realização do Desfile 2013, integrado nas Festas do Dia do Município”, por se 

encontrarem reunidos, no caso individual e concreto, todos os requisitos previstos no n.º 5, do 

artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e assinatura. -------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ALUGUER DE TRAJES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE 2013, INTEGRADO 
NAS FESTAS DO DIA DO MUNICÍPIO, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO 
CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, 
DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO.  
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Saleiro e Dr.ª Hersília Marques. ---------------- 
 
 
04.01.03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FILME 
PROMOCIONAL SOBRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE – EMISSÃO DE 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. -------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 030/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 
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Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

c) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

d) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

d) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

e) Declaração de cabimento orçamental; 

f) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base a informação do Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui Pereira, torna-se 

necessário proceder à contratação de uma empresa para “Prestação de Serviços de Produção 

de Filme Promocional sobre o Município de Esposende”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 16.912,50 (dezasseis mil novecentos e doze 

euros e cinquenta cêntimos), com Iva incluído.  

4 - O prazo de execução do contrato da referida prestação de serviços é de 180 (cento e 

oitenta) dias. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/02022599 – Outros 

Serviços, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da 

proposta de cabimento número 1032/2013, o valor necessário para a assunção da respectiva 

despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, nos termos do 

artigo 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. A empresa a convidar, para apresentar proposta, é a “Em Relevo, 

Produção Audiovisual, Lda”, conforme indicações do Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui 

Pereira. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Produção de 

Filme Promocional sobre o Município de Esposende”, por se encontrarem reunidos, no caso 

individual e concreto, todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e assinatura. --------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PRODUÇÃO DE FILME PROMOCIONAL SOBRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE, 
POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS 
OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 
DE DEZEMBRO.  
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Saleiro e Dr.ª Hersília Marques. ---------------- 
 
 
04.01.04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓDULOS PRÉ-
FABRICADOS (CABINE WC DUPLO), DE APOIO AO MONTE DE S. LOURENÇO, 
EM VILA CHÃ – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - PROPOSTA. -- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 036/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

e) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

f) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

g) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

h) Declaração de cabimento orçamental; 

i) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base a informação do Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui Pereira, torna-se 

necessário celebrar com a empresa “Grupo Vendap, S.A.”, um contrato de “Prestação de 

Serviços de Aluguer de Módulos Pré-Fabricados (Cabine WC Duplo), de Apoio ao Monte de 

S. Lourenço, em Vila-Chã”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 2.054,10 (dois mil e cinquenta e quatro 

euros e dez cêntimos), com Iva incluído.  

4 - O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 20 (vinte) de Maio 

de 2013 a 30 (trinta) de Setembro de 2013.  
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5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/020208, do 

orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de 

cabimento número 1028/2013, o valor necessário para a assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Simplificado”, nos termos do artigo 112.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 18/2008, de 29 de Janeiro.  

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Aluguer de 

Módulos Pré-Fabricados (Cabine WC Duplo), de Apoio ao Monte de S. Lourenço, em Vila-

Chã”, por se encontrarem reunidos, no caso individual e concreto, todos os requisitos 

previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e 
assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ALUGUER DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS (CABINE WC DUPLO), DE APOIO 
AO MONTE DE S. LOURENÇO, EM VILA-CHÃ, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, 
NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 
5, DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO.  
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Saleiro e Dr.ª Hersília Marques. ---------------- 
 
 

04.01.05 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO COMBOIO 
TURÍSTICO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. ----- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 034/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

g) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

h) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 
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2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

j) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

k) Declaração de cabimento orçamental; 

l) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base a informação do Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui Pereira, torna-se 

necessário celebrar com a empresa “Ovnitur, Viagens e Turismo, Lda”, um contrato de 

“Prestação de Serviços de Publicidade no Comboio Turístico”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 3.075,00 (três mil e setenta e cinco euros), 

com Iva incluído.  

4 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano de Actividades 

Municipais, Objectivo 3.4.2., Acção 06, Acções de Promoção Turística, com a classificação 

orçamental 02/020217, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo 

através da proposta de cabimento número 1029/2013, o valor necessário para a assunção da 

respectiva despesa. 

5 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado 

procedimento “Ajuste Directo Regime Simplificado”, nos termos do artigo 112.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 18/2008, de 29 de Janeiro.  

6 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

7 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Publicidade 

no Comboio Turístico”, por se encontrarem reunidos, no caso individual e concreto, todos os 

requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-
se data e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADE NO COMBOIO TURÍSTICO, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, 
NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 
5, DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO.  
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Marques. 
Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. ---------------------------------------------------- 
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04.01.06 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DAS 
DIVERSAS ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, ATRAVÉS 
DE SPOTS PUBLICITÁRIOS – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião a informação n.º 035/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

i) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

j) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

m) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

n) Declaração de cabimento orçamental; 

o) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 2577/2013, torna-se necessário celebrar com a 

empresa “Jornal de Esposende – Sociedade Editora, Lda”, um contrato de “Prestação de 

Serviços de Divulgação/Publicidade das Diversas Actividades da Câmara Municipal de 

Esposende, através de Spots Publicitários”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa 

euros), com Iva incluído.  

4 - O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 6 (seis) meses.  

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/020217, do 

orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de 

cabimento número 1031/2013, o valor necessário para a assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Simplificado”, nos termos do artigo 112.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 18/2008, de 29 de Janeiro.  

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 
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8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de 

Divulgação/Publicidade das Diversas Actividades da Câmara Municipal de Esposende, 

através de Spots Publicitários”, por se encontrarem reunidos, no caso individual e concreto, 

todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro.” Segue-se data e assinatura. ------------------------------------------------------------------ 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
 

04.01.07 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 
EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO RIO CÁVADO – EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 032/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
 “I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

k) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

l) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

p) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

q) Declaração de cabimento orçamental; 

r) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 2524/2013, torna-se necessário proceder à contratação 

de uma empresa para “Prestação de Serviços para a Realização do Encontro de Embarcações 

Tradicionais do Rio Cávado”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 9.000,00 (nove mil euros), com Iva incluído.  
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4 – O encontro de embarcações tradicionais do rio Cávado realizar-se-á de 31 de Maio de 

2013 a 2 de Junho de 2013. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano de Actividades 

Municipais, Objectivo 2.5.1., Acção 10, Realização de Actividades Culturais, com a 

classificação orçamental 02/02022505, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo 

aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 1026/2013, o valor necessário para 

a assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, nos termos do 

artigo 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. A empresa a convidar, para apresentar proposta, é a “Fórum 

Esposendense”, conforme indicações do Dr. José Costa, do Serviço de Turismo. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços para a 

Realização do Encontro de Embarcações Tradicionais do Rio Cávado”, por se encontrarem 

reunidos, no caso individual e concreto, todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, 

da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e assinatura. ----------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DO RIO 
CÁVADO, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E 
CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI 
N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO.  
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Marques. ----------------------------------------------- 
 
 
04.01.08 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS 
SANTOS POPULARES PARA OS IDOSOS DO CONCELHO DE ESPOSENDE, NA 
QUINTA DA MALAFAIA – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 033/APV/2013 de 03 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo. 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 
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de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

m) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

n) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

s) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

t) Declaração de cabimento orçamental; 

u) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 2518/2013, torna-se necessário proceder à contratação 

de uma empresa para “Prestação de Serviços para a Realização do Convívio dos Santos 

Populares para os Idosos do Concelho de Esposende, na Quinta da Malafaia”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e 

cinquenta euros), com Iva incluído.  

4 – O convívio dos Santos Populares realizar-se-á no dia 7 de Junho de 2013, na Quinta da 

Malafaia. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano de Actividades 

Municipais, Objectivo 2.3.2., Acção 05, Projecto “Conviver para Viver”, com a classificação 

orçamental 02/02022505, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo 

o valor necessário para a assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, nos termos do 

artigo 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. A empresa a convidar, para apresentar proposta, é a “Quinta da 

Malafaia – Empreendimentos Turísticos da Costa Verde, Lda”, conforme indicações da Dr.ª 

Alzira Maciel, do Serviço de Acção Social. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços para a 

Realização do Convívio dos Santos Populares para os Idosos do Concelho de Esposende, na 

Quinta da Malafaia”, por se encontrarem reunidos, no caso individual e concreto, todos os 
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requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-
se data e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS SANTOS POPULARES PARA OS IDOSOS 
DO CONCELHO DE ESPOSENDE, NA QUINTA DA MALAFAIA, POR SE 
ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS 
REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE 
DEZEMBRO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
04.01.09 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA 
PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL DE ESPOSENDE – EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 039/APV/2013 de 09 de Maio, do Serviço de 
Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 

1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

o) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

p) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

v) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

se revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; 

w) Declaração de cabimento orçamental; 

x) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 2585/2013, torna-se necessário proceder à contratação 

de uma empresa para “Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança da Portaria do 

Museu Municipal de Esposende”. 

2 – Serão cumpridos todos os requisitos legais previstos no Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 14.760,00 (catorze mil setecentos sessenta 

euros), com Iva incluído.  
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4 - O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 12 (doze) meses. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/020218 – vigilância 

e segurança, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da 

proposta de cabimento número 1064/2013, o valor necessário para a assunção da respectiva 

despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, nos termos do 

artigo 112.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 

18/2008, de 29 de Janeiro. A empresa a convidar, para apresentar proposta, é a “G Protect, 

Segurança Privada, Unipessoal, Lda”, conforme informação do Dr. Rui Cavalheiro, Chefe da 

Divisão de Acção Cultural. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, considera-se que 

deverá ser presente ao executivo municipal, proposta para que delibere emitir, parecer prévio 

favorável relativamente à celebração do contrato de “Prestação de Serviços de Vigilância e 

Segurança da Portaria do Museu Municipal de Esposende”, por se encontrarem reunidos, no 

caso individual e concreto, todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e assinatura. --------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL 
DE ESPOSENDE, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E 
CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI 
N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO.  
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Saleiro e Dr.ª Hersília Marques. ---------------- 
 
 
04.02 – PESSOAL:  ___________________________________________________________ 
 
04.02.01 – LUÍS ANTÓNIO DA SILVA PEREIRA – PROCESSO DISCIPLINAR – 
PROPOSTA DE DECISÃO. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de decisão relativa ao processo disciplinar instaurado ao 
trabalhador Luís António da Silva Pereira. Está junto processo disciplinar e relatório final 
elaborado pelo instrutor do processo. --------------------------------------------------------------------- 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E COM 
TRÊS VOTOS A FAVOR, 1 VOTO CONTRA E TRÊS ABSTENÇÕES, APLICAR AO 
TRABALHADOR LUÍS ANTÓNIO DA SILVA PEREIRA A PENA DE DESPEDIMENTO 
POR FACTO IMPUTÁVEL AO TRABALHADOR, CONFORME PROPOSTO PELO 
INSTRUTOR DO PROCESSO. --------------------------------------------------------------------------- 
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04.03 – PROTOCOLOS:  ______________________________________________________ 
 
04.03.01 – PROPOSTA DE DENÚNCIA DO PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DAS 
INSTALAÇÕES DO POSTO NÁUTICO DE GEMESES AO GRUPO CULTURAL, 
DESPORTIVO E RECREATIVO DE GEMESES. ------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião proposta de denúncia, nos termos da cláusula décima segunda, do 
protocolo de cedência das instalações do Posto Náutico de Gemeses, celebrado conforme 
deliberação de 1 de Junho de 1995, entre a Câmara Municipal de Esposende e o Grupo 
Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemeses. 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 A 
PROPOSTA DE DENÚNCIA DO PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES 
DO POSTO NÁUTICO DE GEMESES AO GRUPO CULTURAL, DESPORTIVO E 
RECREATIVO DE GEMESES NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO 
REFERIDO PROTOCOLO. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.03.02 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E O FORUM 
ESPOSENDENSE - ASSOCIAÇÃO CÍVICA PARA O DESENVOLVIMENTO E 
PROGRESSO DO CONCELHO DE ESPOSENDE PARA A CRIAÇÃO DA REDE 
LOCAL DE MUSEUS DO MAR DE ESPOSENDE (MUMAR-E) - PROPOSTA. ----------- 
 
Foi presente em reunião minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Esposende e a 
Associação Cívica para o desenvolvimento e Progresso do Concelho de Esposende – Forum 
Esposendense, tendo por objecto a tarefa de criação da rede local de Museus do Mar de 
Esposende – MUMAR-E. 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 A MINUTA 
DO PROTOCOLO EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA OUTORGA.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTE PROTOCOLO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 1034/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04.04 – CONTRATOS PROGRAMA:  ___________________________________________ 
 
04.04.01 – ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A FREGUESIA DE VILA 
CHÃ PARA A REALIZAÇÃO DA 3.ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE VILA CHÃ. -------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de adenda ao contrato programa celebrado entre o Município 
de Esposende e a Freguesia de Vila Chã, tendo por objecto levar a efeito a 3.ª fase da 
construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Chã. Fica arquivada cópia do mesmo junto à 
minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como 
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transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ADENDA 
AO CONTRATO PROGRAMA EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA 
OUTORGA.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTE CONTRATO PROGRAMA FICA CATIVO, 
ATRAVÉS DO COMPROMISSO NÚMERO 949/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A 
ASSUNÇÃO DA RESPECTIVA DESPESA. ----------------------------------------------------------- 
 
 
04.04.02 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E DIVERSAS ASSOCIAÇÕES E CLUBES 
DESPORTIVOS DO CONCELHO – ÉPOCA 2012/2013 – PROPOSTA. --------------------- 
 
Foi presente em reunião minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Esposende e 
diversas associações e clubes desportivos do Concelho, melhor identificados no anexo da 
minuta, para a Época Desportiva 2012/2013. 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 A MINUTA 
DO CONTRATOS PROGRAMA EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA 
OUTORGA.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTE CONTRATO PROGRAMA FICA CATIVO, 
ATRAVÉS DO COMPROMISSO NÚMERO 999/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A 
ASSUNÇÃO DA RESPECTIVA DESPESA. 
Não participou na discussão e votação na parte referente ao Centro Social da Juventude de Mar 
o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:  ____________________________________ 
 

05.01 – OBRAS MUNICIPAIS:  _________________________________________________ 
 

05.01.01 – RECEPÇÕES DEFINITIVAS:  ________________________________________ 
 

05.01.01.01 – CONSTRUÇÃO DA CORRECÇÃO GEOMÉTRICA DA EN13 COM A 
EM550 E A AV. HENRIQUE BARROS LIMA – 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 
124/DOM/2013 de 07 de Maio 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. ------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS E AUTORIZAR O 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.01.01.02 – REQUALIFICAÇÃO DO TRAÇADO DA EM550 – 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 
123/DOM/2013 de 07 de Maio 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. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
05.02.01 – LIBERAÇÕES DE CAUÇÃO:  ________________________________________ 
 
05.02.01.01 – SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DA ESCOLA PRIMÁRIA 
DE FONTE BOA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e a informação técnica n.º 
125/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 para liberação da 
caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos não 
apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com o 
art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto, informa da possibilidade de, 
em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem de 
60% equivalente ao 2.º ano após a recepção provisória da referida obra. 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 LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 60% EQUIVALENTE 
AO 2.º ANO APÓS A RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA REFERIDA OBRA. --------------------- 
 
 
05.02.01.02 – REPARAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA DO SOUTO - GEMESES 
– AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. ---------------- 
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Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e a informação técnica n.º 
126/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 para liberação da 
caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos não 
apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com o 
art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto, informa da possibilidade de, 
em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem de 
60% equivalente ao 2.º ano após a recepção provisória da referida obra. 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 LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 60% EQUIVALENTE 
AO 2.º ANO APÓS A RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA REFERIDA OBRA. --------------------- 
 
 
05.02.01.03 – REPARAÇÃO DE PAVILHÃO EM PINHOTE - MARINHAS – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. -------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e a informação técnica n.º 
127/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 para liberação da 
caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos não 
apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com o 
art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto, informa da possibilidade de, 
em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem de 
60% equivalente ao 2.º ano após a recepção provisória da referida obra. 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 LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 60% EQUIVALENTE 
AO 2.º ANO APÓS A RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA REFERIDA OBRA. --------------------- 
 
 
05.02 – OBRAS PARTICULARES:  _____________________________________________ 
 
05.02.01 – RECEPÇÕES DEFINITIVAS:  ________________________________________ 
 
05.02.01.01 – PROCESSO N.º 651/2001 – ANTÓNIO GOMES DE OLIVEIRA – LUGAR 
DE GÓIOS – 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/8633/2013, 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 
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respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à recepção definitiva e cancelamento da respectiva caução. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 
 
05.02.01.02 – PROCESSO N.º 598/2003 – LOSA CAPITÃO – INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA – LUGAR DO OUTEIRO DE BAIXO – 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/6921/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria 
para efeitos de recepção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de 
licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 
respectivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 
se proceder à recepção definitiva e cancelamento da respectiva caução. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 
 
05.02.02 – CADUCIDADES:  ___________________________________________________ 
 

05.02.02.01 – PROCESSO N.º 221/2011 – DELFIM CONCEIÇÃO DA SILVA – RUA 13 
DE JUNHO – FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/47626/2013, 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/47622/2012 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 
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RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 
COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 

05.02.02.02 – PROCESSO N.º 366/2009 – ANTÓNIO ALMEIDA MOREIRA – RUA GIL 
EANES – LUGAR DE AREIA – FREGUESIA DE APÚLIA – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/44213/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que, tendo em 
conta que não foi atendida a exposição apresentada pelo requerente do presente processo, pelo 
que, de acordo com a informação técnica n.º DGU/4211/2013 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
06 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES:  _______________________________ 
 
06.01 – FREGUESIA DE GEMESES – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA - PROPOSTA. ------------------------------------------------- 
 

Foi presente em reunião ofício da Freguesia de Gemeses onde é solicitado um subsídio para 
apoio na aquisição de uma viatura de nove lugares. 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 A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA PARA A 
FREGUESIA DE GEMESES UM TOTAL DE DEZ MIL EUROS PARA APOIO NA 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA. 
O ENCARGO RESULTANTE DESTA TRANSFERÊNCIA FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 943/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.02 – ZENDENSINO – COOPERATIVA DE ENSINO, IPRL – PEDIDO DE APOIO 
FINANCEIRO PARA APOIO AO CORO DE PEQUENOS CANTORES DE 
ESPOSENDE - PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião ofício da Zendensino – Cooperativa de Ensino, IPRL onde é solicitado 
um subsídio para apoio ao Coro de Pequenos Cantores de Esposende. Fica arquivada cópia do 
mesmo junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 
como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA PARA A ZENDENSINO 
– COOPERATIVA DE ENSINO, IPRL UM TOTAL DE VINTE MIL EUROS PARA APOIO 
AO CORO DE PEQUENOS CANTORES DE ESPOSENDE E PARA OS FINS 
CONSIGNADOS NA PROPOSTA.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTA TRANSFERÊNCIA FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 947/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Marques. ----------------------------------------------- 
 

 

06.03 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS DE S. JOÃO – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS MARCHAS 
POPULARES NAS FESTIVIDADES EM HONRA DE S. JOÃO – PROPOSTA. ----------- 
 

Foi presente em reunião ofício da Associação Cultural e Recreativa Amigos de S. João onde é 
solicitado um subsídio para apoio às Marchas Populares nas festividades em honra de S. João. 
Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte 
integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 
AMIGOS DE S. JOÃO UM SUBSÍDIO PELO VALOR DE DOIS MIL DUZENTOS E 
CINQUENTA EUROS PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS MARCHAS POPULARES.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTE SUBSÍDIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 944/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. 
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Marques. ----------------------------------------------- 
 

 

06.04 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS 
– AGRUPAMENTO 813 DE MARINHAS – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL – PROPOSTA. ------------------------------------------------------ 
 

Foi presente em reunião proposta do senhor Vereador, Prof. Rui Pereira, com o seguinte teor: 
“Como resulta expressamente do disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 13º e no artigo 21º da 

Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições em matéria de 

desporto e tempos livros, sendo competência dos seus órgãos, entre outros, “Apoiar 

actividades desportivas e recreativas de interesse municipal”, como decorre do disposto na 

alínea b) do nº 2 do referido artigo 21º, bem como “Apoiar ou comparticipar, pelos meios 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra”, como decorre também expressamente da alínea b) do nº 4 do 

artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
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Janeiro. 

O Agrupamento 813 de Marinhas do Corpo Nacional de Escutas, enviou 3 ofícios a solicitar o 

seguinte: 

a) Subsídio anual para a actividade – tem 150 elementos activos, com uma grande 

actividade nas mais variadas vertentes; 

b) Apoio para aquisição de material de campismo – tendas, cantinas, fogareiros, cordas e 

outros materiais; 

c) Subsídio para pagamento do IMI – edifício cedido pela associação Juvenil Corpo de 

Animação – valor do IMI é de 489.31€ 

Porque a Câmara Municipal não apoia financeiramente a actividade regular deste tipo de 

instituições e associações e também não pode subsidiar os encargos com o IMI, proponho a 

atribuição de um apoio extraordinário no valor de 1.000 euros (Mil Euros) para a aquisição 

do material que pretendem adquirir, estimado em 2.000€.” Segue-se data e assinatura. --------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, ATRIBUIR AO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 
ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO 813 DE MARINHAS UM 
SUBSÍDIO PELO VALOR DE MIL EUROS PARA OS FINS CONSIGNADOS NA 
PROPOSTA.  
O ENCARGO RESULTANTE DESTE SUBSÍDIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 946/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA.  
Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Marques. ----------------------------------------------- 
 

 
---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 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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