
 
 

Página 1 de 20 
ATA N.º 12/2014 * 2014.06.05 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 05 

DE JUNHO DE 2014: _________________________________________________________ 

 

--- Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Esposende, no 

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

Esposende, sob a presidência do Dr. António Maranhão Peixoto, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  

Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva, 

Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 

Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 

Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale e 

Dr.ª Berta Filipa Gonçalves Viana. 

 

Não compareceu inicialmente à reunião a senhora Vereadora Dr.ª Berta Filipa Gonçalves 

Viana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- 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 João Nunes, referindo o seguinte:  

“Tendo entregue no dia 17 de Abril um Requerimento dirigido ao Senhor Presidente da 

Câmara, solicitando um conjunto de documentos relacionados com a Zendensino, CIPRL, 

pessoa colectiva nº 504639862, e tendo insistido no mesmo assunto na reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Esposende, realizada em 22 de Maio, a verdade é que até hoje, 32 dias 

úteis já passados, nada recebi, o que me parece um tremendo exagero. 

Não é compreensível esta demora, porque o que solicitei, são cópias de documentos, que se 

presume estar nos Arquivos da Câmara Municipal, afinal, o sócio maioritário daquela 

Cooperativa. 

Como se sabe, a Lei nº 46/2007, no artigo 14º, determina com toda a clareza que a entidade a 

quem é dirigido um requerimento de acesso a documentos administrativos deve, no prazo de 

10 dias, dar resposta ao pedido de acesso. 

O tempo de espera, considerado “ razoável “ já foi ultrapassado, e por isso, apelo uma vez 

mais, a que seja dada resposta ao solicitado nesse requerimento.” 

 

Seguidamente e no uso da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Jaqueline Areias informou que 

estavam à espera que se realizasse a Assembleia Geral da Zendensino e que, agora que a 

mesma já se realizou, estão reunidas as condições para dar resposta ao solicitado. ---------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ______________________________________________ 
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01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 

 

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

saldos: CÂMARA MUNICIPAL – em cofre, na Tesouraria: ----------------------------  3.645,82€  

Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.250,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------- 2.062.074,86€ 

no Crédito Agrícola ----------------------------------------------------------------------------806.795,18€ 

no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------42.106,21€ 

no Banco Português de Investimento --------------------------------------------------------- 6.481,01€ 

no Banco BIC ----------------------------------------------------------------------------------------- 53,54€ 

no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 40.087,93€ 

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 200.104,17€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 33,31€ 

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 71.295,52€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ----------------------------------------------------------- 945.258,17€ 

Depósito à ordem no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------ 0,00€ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO: ______________________ 

 

Foram prestadas informações ao Executivo, acerca dos atos praticados pelos senhores 

Vereadores no uso de competências subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da 

ata da presente reunião, da qual fazem parte integrante: ----------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

03 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 11/2014, 

REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2014 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. -------------- 

 

Foi presente a ata da última reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada no passado 

dia vinte e dois de maio de dois mil e catorze e cuja cópia foi enviada a todos os membros 

deste órgão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 22 DE MAIO 

DE 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 

 

04.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 

 

04.01.01 – FUNDO DE MANEIO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A 

DESLOCAÇÃO À POLÓNIA, NO ÂMBITO DO PROJETO COMENIUS REGIO – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

 

1 – Responsável: JAQUELINE CASADO AFONSO AREIAS 

Valor Total: Dois Mil Euros 

Fundos: 

02/020213 – 2013/A/40 – 400,00€ 

02/02022503 - 2013/A/40 – 1.000,00€ 

02/02021002 – 2013/A/40 – 500,00€ 

02/02010202 – 2013/A/40 – 100,00€ 

Reposição: Até 30 de Junho de 2014 

Segue 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 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INFERIORES A € 5.000,00 

CELEBRADOS ENTRE 19/05/2014 E 30/05/2014 – PARA CONHECIMENTO. ------------ 

 

Foi presente em reunião informação n.º 076/APV/2014 de 02 de junho de 2014, do Serviço de 

Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 

 

“Foi elaborada em 07/03/2014 a informação N.º 018/APV/2014, do Serviço de 

Aprovisionamento, onde foi proposto à Câmara Municipal deliberar o seguinte: 

Para efeitos do previsto nos n.ºs 4, 5 e 11 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/13, de 31 de Dezembro 

e n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, emitir parecer prévio favorável 

à celebração de contratos de aquisição de serviços para o ano de 2014, com efeitos a partir de 

01 de janeiro do ano em curso, nos moldes da Portaria n.º 53/2014, de 3 de março, para: 

1.   A celebração de contratos de aquisição de serviços desde que não seja ultrapassado o 

montante anual de € 5.000,00 (sem IVA), a contratar com a mesma contraparte e o 

trabalho a executar se enquadre numa das seguintes situações: 

 Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas: 

 Aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a contar 

da notificação de adjudicação. 

2. A celebração ou renovação de contratos de prestação de serviços de manutenção ou 

assistência a máquinas, equipamentos ou instalações, pelo prazo máximo de um ano e 
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desde que não sela ultrapassado o montante anual de € 5.000,00 (sem IVA) a 

contratar com a mesma contraparte. 

3. Que seja dado conhecimento à Câmara Municipal na primeira reunião realizada 

após a celebração de cada um destes contratos.” 

Em 13/03/2014 a Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada e, assim, emitir Parecer Genérico Favorável relativamente a celebração de 

contratos de aquisição de serviços, de prestação de serviços na modalidade de tarefa ou 

avença, e aquisição de serviços cujo objeto seja a consultoria técnica, Ano 2014.  

Dando seguimento ao descrito, e atendendo ao ponto 3, vimos por este meio, remeter em 

anexo, todos os contratos de prestações de serviços celebrados de 19/05/2014 a 30/05/2014, 

para conhecimento dos mesmos.” Segue data e assinatura. -------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

04.01.03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE 

FITNESS: PARK DO FAROL, PARK DA DOCA E PARK DE APÚLIA – EMISSÃO 

DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO. ----------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação n.º 077/APV/2014 de 02 de junho de 2014, 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 73.º da Lei de Orçamento de Estado para 2014, aprovada 

pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 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 objeto seja a consultadoria técnica. 

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

n.º 11, do artigo 73.º da Lei do Orçamento de Estado de 2014 (Lei n.º 83-C/2013, 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 descrito. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- A fim de dar cumprimento a instruções superiores no que se refere à abertura do 

procedimento concursal para “Prestação de Serviços de Manutenção dos Parques de Fitness: 

“Park do Farol”, “Park da Doca” e “Park de Apúlia”” remete-se, nos termos dos números 4 

e 11 do artigo 73.º da Lei 83-BC/2014 (Lei do Orçamento de Estado para 2014) o presente 

pedido para obtenção de parecer prévio vinculativo do Órgão Executivo da Câmara 

Municipal. 

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. 
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3 – O valor estimado do contrato em causa é de € 5.772,80 (cinco mil setecentos setenta dois 

euros e oitenta cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 30 (trinta) dias.  

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/020203 

conservação de bens, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo 

através da proposta de cabimento número 1376/2014, o valor necessário para a assunção da 

respetiva despesa. 

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

procedimento “Ajuste Direto 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 é a “Pista D´Ideias”. 

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

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

público constituída ou a constituir. 

8 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 

(LOE 2014), a proposta mencionada no ponto 3, está sujeita a redução remuneratória de 12 

%, pelo que o Valor Base, a definir no Caderno de Encargos, será de € 5.772,80 (cinco mil 

setecentos setenta dois euros e oitenta cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciado, 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 Manutenção 

dos Parques de Fitness: “Park do Farol”, “Park da Doca” e “Park de Apúlia””, por se 

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

artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. Segue 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 MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE FITNESS: “PARK DO FAROL”, “PARK DA 

DOCA” E “PARK DE APÚLIA”, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO 

INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO 

ARTIGO 73º, DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. ------------------------------------ 

Absteve-se o senhor Vereador João Nunes. -------------------------------------------------------------- 

 

04.01.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA DA 

ÉPOCA BALNEAR 2014 NAS PRAIAS DO CONCELHO DE ESPOSENDE – 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. ------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação n.º 078/APV/2014 de 03 de junho de 2014, 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 73.º da Lei de Orçamento de Estado para 2014, aprovada 

pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 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, 
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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 objeto seja a consultadoria técnica. 

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

n.º 11, do artigo 73.º da Lei do Orçamento de Estado de 2014 (Lei n.º 83-C/2013, 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 descrito. 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- A fim de dar cumprimento a instruções superiores no que se refere à abertura do 

procedimento concursal para “Prestação de Serviços de Prevenção e Segurança da Época 

Balnear 2014, nas Praias do Concelho de Esposende” remete-se, nos termos dos números 4 e 

11 do artigo 73.º da Lei 83-BC/2014 (Lei do Orçamento de Estado para 2014) o presente 

pedido para obtenção de parecer prévio vinculativo do Órgão Executivo da Câmara 

Municipal. 

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 € 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos 

euros), isento de Iva. 

4 – O prazo total de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 3 (três) meses. 

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

Municipais, Objetivo 1.2.1., Acão 03, Realização de Atividades de Proteção Civil e Luta 

Contra Incêndios, com a classificação orçamental 02 02022503 do orçamento da despesa para 

o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da Proposta de Cabimento número 1377/2014, o 

valor necessário para a assunção da respetiva despesa. 

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

procedimento “Ajuste Direto 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 é a “Prosalvamento – Associação de 

Nadadores e Salvadores de Viana do Castelo”.  

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

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

público constituída ou a constituir. 

8 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 

(LOE 2014), a proposta mencionada no ponto 3, está sujeita a redução remuneratória de 12 

%, pelo que o Valor Base, a definir no Caderno de Encargos, será de € 23.320,00 (vinte e três 

mil trezentos e vinte euros), isento de Iva. 

III – Proposta em sentido estrito 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciado, 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 Prevenção e 

Segurança da Época Balnear 2014, nas Praias do Concelho de Esposende”, por se 

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

artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 
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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 PREVENÇÃO E SEGURANÇA DA ÉPOCA BALNEAR 2014 NAS PRAIAS DO 

CONCELHO DE ESPOSENDE, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO 

INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO 

ARTIGO 73º, DA LEI N.º 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. ------------------------------------ 

Absteve-se o senhor Vereador João Nunes. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador Prof. Rui Pereira informou que a empresa Prosalvamento – Associação de 

Nadadores e Salvadores de Viana do Castelo é a única instituição que tem competência para 

prestar este tipo de serviços na região, por este motivo ter sido a única a ser consultada, o que 

já acontece há cerca de 5 anos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Compareceu neste momento na reunião a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana. ------------------- 

 

04.02 - PATRIMÓNIO: _______________________________________________________ 

 

04.02.01 – HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DA OCUPAÇÃO DO CAFÉ DO 

MERCADO MUNICIPAL DE ESPOSENDE – ABERTURA DO PROCEDIMENTO. ---- 

 

Foi presente em reunião o aviso respeitante à abertura das inscrições, pelo prazo de 30 dias 

seguidos para ocupação do Café do Mercado Municipal de Esposende. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 

como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES, PELO PRAZO DE 30 DIAS SEGUIDOS PARA 

OCUPAÇÃO DO CAFÉ DO MERCADO MUNICIPAL DE ESPOSENDE. ---------------------- 

 

04.03 – PROTOCOLOS: ______________________________________________________ 

 

04.03.01 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ESPOSENDE E A ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DO PORTO – 

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - PROPOSTA. --------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 

teor: 

 

“O conceito de cidade saudável ultrapassa hoje a tradicional dimensão sanitária, ganhando 

uma dimensão mais global de defesa da saúde dos cidadãos e de maior participação dos 

mesmos nas decisões que envolvem a sua própria saúde. O papel das autarquias surge como 

essencial na promoção da saúde das populações, na garantia da continuidade de cuidados e 

na complementaridade de alguns serviços de proximidade que a escala da cidade permite 

agilizar e dar maior eficácia. 

Tendo em conta o papel que o Município de Esposende tem desempenhado na promoção de 

estilos de vida saudáveis, do exercício e na criação de condições para a sua prática, da 

adoção dos melhores hábitos alimentares, das sinergias desenvolvidas e a desenvolver na 
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definição de modelos de intervenção em matéria de educação para a saúde nas escolas do 

concelho, bem como no apoio que tem prestado no que se refere aos cuidados na comunidade 

 

Tendo a Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Instituto Politécnico do Porto (ESTSP) 

assumido na sua missão: “Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, orientada para a 

criação, transmissão e difusão da cultura e conhecimento, através da educação e ensino, 

investigação e atividades de ligação à comunidade, em Áreas direta ou indiretamente 

relacionadas com a saúde, num quadro de referência nacional e internacional”. 

Considera-se que o estabelecimento de uma parceria entre o Município e a ESTSP agilizará a 

prossecução destes objetivos permitindo, sobretudo, reforçar a cooperação técnico-científica 

no desenvolvimento de ações de sensibilização e campanhas de valor acrescentado para a 

comunidade local, bem como na promoção de um control analítico mais eficaz no 

acompanhamento das cantinas escolares do concelho. Em contrapartida, o Município 

assegurará a formação em contexto de trabalho de estudantes da ESRSP nos domínios da 

Higiene e Segurança Alimentar, e Saúde Ambiental. 

Face do exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar e ratificar o Protocolo 

a estabelecer com a ESTSP, que se junta em anexo e aqui se dá por integralmente 

reproduzido.” Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, APROVAR A CELEBRAÇÃO DO PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A ESCOLA SUPERIOR 

DE TECNOLOGIAS DA SAÚDE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO, BEM 

COMO AUTORIZAR A SUA OUTORGA. ------------------------------------------------------------- 
 

04.03.02 – ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ESPOSENDE E A CASA DO POVO DE APÚLIA PARA PROCEDER À 2.ª FASE 

DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE. --------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta de adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre o 

Município de Esposende e a Casa do Povo de Apúlia. Fica arquivada cópia do mesmo junto à 

minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A ADENDA 

AO PROTOCOLO EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA OUTORGA. ------------- 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE PROTOCOLO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1203/2014, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

04.04 – JUNTAS DE FREGUESIA: _____________________________________________ 

 

04.04.01 – APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE GEMESES – RATIFICAÇÃO. -------- 

 

Foi presente em reunião informação do coordenador da DSG, onde consta despacho do senhor 

Presidente a remeter em Reunião de Câmara para ratificação, com o seguinte teor: 

 

“Em cumprimento do regulamento de formas de apoio às Juntas de Freguesia, informo que no 

dia 27 de maio de 2014 a Junta de Freguesia de Gemeses fez um pedido de fornecimento de 
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brita para arranjo de caminhos, aproveitando o facto de ter a máquina retroescavadora 

disponível na freguesia. 

Foi feita a estimativa de custos associados, os quais foram autorizados pelo Senhor 

Presidente. 

A intervenção foi realizada e acompanhada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal. 

Tendo presente o referido anteriormente, em cumprimento do ponto 4 do artigo 4º do referido 

regulamento, propomos a ratificação do apoio autorizado e aprovado pelo Senhor Presidente, 

conforme grelha anexa, na próxima reunião da Câmara Municipal.” Segue data e assinatura. - 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, RATIFICAR O APOIO 

AUTORIZADO E APROVADO PELO SENHOR PRESIDENTE, NOS PRECISOS TERMOS 

EM QUE FOI EFETUADO. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

05 – ACÇÃO SOCIAL: _______________________________________________________ 

 

05.01 – TRANSPORTE SOCIAL PARA ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – 

PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DO TRANSPORTE – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta da Senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 

teor: 

 

“Conscientes de que respostas sociais decorrentes de programas de índole nacional são, em 

muitas situações, insuficientes e desadequadas, e porque se pretende uma sociedade mais justa 

e solidária, importa desenvolver politicas e estratégias de intervenção social que promovam a 

erradicação da pobreza e da exclusão e que, concomitantemente, potenciem o desenvolvimento 

económico, social e cultural da população local. Neste sentido, a Câmara Municipal de 

Esposende tem vindo a apoiar o transporte social adaptado, e transporte social, junto de 

jovens portadores de deficiência. 

Após uma análise socioeconómica, somos a propor a atribuição do apoio para aquisição do 

passe social mensal para o período de 1 de Junho de 2014 a 31 de Julho de 2015 com 

interrupção no mês de agosto, para o aluno e aluna abaixo identificado/a, sendo que a família 

é chamada a contribuir com o montante apresentado tendo em conta as suas possibilidades 

financeiras.” 

 

NOME DO/A 

ALUNO/A 

ORIGEM DESTINO APOIO 

MENSAL 

CONTRIBUIÇÃO 

FAMÍLIAR (€) 

Rafael Neiva da 

Silva 

União das 

Freguesias de 

Palmeira de 

Faro e Curvos 

APPACDM 

Viana do 

Castelo 

Passe de 

transporte 

público (80€) 

 

35€ 

Ana Rita de 

Carvalho Novo 

 

S. Paio de Antas 

APPACDM 

Viana do 

Castelo 

Passe de 

transporte 

público (59€) 

 

10€ 

Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, CONCEDER A COMPARTICIPAÇÃO NOS 
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CUSTOS DO PASSE SOCIAL AOS ALUNOS INDICADOS, NOS TERMOS E PELOS 

FUNDAMENTOS CONSTANTE NA MESMA. ------------------------------------------------------- 

 

06 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

06.01 – OBRAS MUNICIPAIS:_________________________________________________ 

 

06.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

06.01.01.01 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2013010 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

105/DOM/2014, de 2014.05.15, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.01.02 – CONSTRUÇÃO DE RAMAL – REPS20140003 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

107/DOM/2014, de 2014.05.15, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.01.03 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2013011 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 
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Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

106/DOM/2014, de 2014.05.15, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.01.04 – CONSTRUÇÃO DE RAMAL – REPS20140012 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

107/DOM/2014, de 2014.05.15, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.01.05 – EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA DAS 

PONTIZELAS – RIO TINTO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO 

PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

114/DOM/2014, de 2014.05.27, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.01.06 – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO TURÍSTICA DE ESPOSENDE – AUTO 

DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------- 
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Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Provisória e a informação técnica n.º 

115/DOM/2014, de 2014.05.27, 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 ata 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. ------------------------- 

 

06.01.02 - RECEÇÕES DEFINITIVAS: __________________________________________ 

 

06.01.02.01 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE PREGAIS – FORJÃES - AUTO DE 

VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA 

RESPETIVA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

116/DOM/2014, de 2014.05.27, 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 receção definitiva e 

libertação da respetiva caução. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata 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 A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 

06.01.02.02 – BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA JUNTO AO LARGO RODRIGUES 

SAMPAIO – ESPOSENDE - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO 

DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA RESPETIVA CAUÇÃO. ---------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

117/DOM/2014, de 2014.05.27, 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 receção definitiva e 

libertação da respetiva caução. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata da 
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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 A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 

06.01.02.03 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009008 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

118/DOM/2014, de 2014.05.29, 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 receção definitiva. Fica 

arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata 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. -------------------------- 
 

06.01.02.04 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009005 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

119/DOM/2014, de 2014.05.29, 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 receção definitiva. Fica 

arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata 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. -------------------------- 
 

06.01.02.05 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009003 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 
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Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

120/DOM/2014, de 2014.05.29, 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 receção definitiva. Fica 

arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata 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. -------------------------- 
 

06.01.02.06 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2008010 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 

121/DOM/2014, de 2014.05.29, 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 receção definitiva. Fica 

arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata 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. -------------------------- 
 

06.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

06.02.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

06.02.01.01 – PROCESSO N.º 534/2003 – DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA – AVENIDA JOSÉ INÁCIO AREIAS – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – AUTO DE VISTORIA 

PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ---- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/9472/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria 

para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de 

licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 

respetivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 

se proceder à receção definitiva e cancelamento da respetiva caução. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata 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 DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 

06.02.01.02 – PROCESSO N.º 129/2001 – MANUEL JOSÉ FERREIRA PEREIRA – 

CEPÃES – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E 

CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/18273/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria 

para efeitos de receção definitiva das obras de urbanização referentes ao processo de 

licenciamento de operações urbanísticas supra referenciado, para efeitos de homologação do 

respetivo auto, bem como informa da possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, 

se proceder à receção definitiva e cancelamento da respetiva caução. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata 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. ------------------------------------------------- 
 

06.02.02 – ACIONAMENTO DE CAUÇÕES: _____________________________________ 

 

06.02.02.01 – PROCESSO N.º 779/2005 – CONSTRUÇÕES QUINTA SANTA BAIA, 

LDA – RUA DO MARCO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, 

MARINHAS E GANDRA – PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO E ACIONAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/21572/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer que os trabalhos de 

execução das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de operações 

urbanísticas supra referenciado, permanecem interrompidos por mais de um ano, devendo a 

Câmara Municipal, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 84.º do RJUE, deliberar promover a 

realização das obras de urbanização em falta e acionar a caução apresentada, nos termos do n.º 

3 do referido art.º 84.º do RJUE. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata da 

presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrito. -------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, PROMOVER A 

REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA, NOS TERMOS E PELOS 

FUNDAMENTOS CONSTANTES NA INFORMAÇÃO TÉCNICA DGU/21572/2014 DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E COM A QUAL SE CONCORDA, BEM COM 

ACIONAR A CAUÇÃO PARA QUE, A EXPENSAS DESTA, SEJAM EXECUTADAS ÀS 

REFERIDAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ---------------------------------------------------------- 

 

06.02.02.02 – PROCESSO N.º 302/2002 – HILÁRIO FREIRE ALVES LOPES – CIMA – 

PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 

ACIONAMENTO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/17782/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer que os trabalhos de 

execução das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento de operações 

urbanísticas supra referenciado, permanecem interrompidos por mais de um ano, devendo a 

Câmara Municipal, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 84.º do RJUE, deliberar promover a 

realização das obras de urbanização em falta e acionar a caução apresentada, nos termos do n.º 

3 do referido art.º 84.º do RJUE. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata da 

presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrito. -------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, PROMOVER A 

REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM FALTA, NOS TERMOS E PELOS 

FUNDAMENTOS CONSTANTES NA INFORMAÇÃO TÉCNICA DGU/17782/2014 DA 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E COM A QUAL SE CONCORDA, BEM COM 

ACIONAR A CAUÇÃO PARA QUE, A EXPENSAS DESTA, SEJAM EXECUTADAS ÀS 

REFERIDAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ---------------------------------------------------------- 

 

06.02.03 – CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

06.02.03.01 – PROCESSO N.º 246/2001 – ANTÓNIO TORRES SOBRAL – SÍTIO DO 

EIRADO – MARTELINHO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO 

TINTO – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ---------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/16761/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 

requerente do presente processo apresentou exposição na qual refere que quando houve decisão 

do tribunal que permitiu o reinício dos trabalhos, o prazo da licença já era pouco e insuficiente 

para terminar os trabalhos em falta. Mais alegou a conjuntura económica como motivo para a 

não conclusão da obra, pelo que, de acordo com a mesma informação técnica, relativamente ao 

1º aspeto invocado, importa esclarecer que as obras tituladas pelo último alvará emitido nunca 

foram objeto de embargo, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto na 

alínea d) do 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 ata 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.03.02 – PROCESSO N.º 289/2013 – DULCIDIO PEREIRA SÁ SILVA – RUA DOS 

AÇORES – FÃO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – CADUCIDADE 

DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/59746/2014, 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 
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caducidade do licenciamento, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º 

DGU/59744/2014 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 

disposto na alínea d) do 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 ata 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.03.03 – PROCESSO N.º 70/2004 – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ESPOSENDE – RUA DOS BOMBEIROS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/25781/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 

requerente apresentou requerimento a solicitar que o Município dispense a apresentação dos 

documentos instrutórios relativos ao técnico responsável pela direção da obra e à empresa 

responsável pela execução dos trabalhos, alegando tratar-se de um processo de legalização, 

pelo que, de acordo com a mesma informação técnica, é proposto à Câmara Municipal que, de 

acordo com o disposto na alínea d) do 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 ata 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.   

 

06.02.03.04 – PROCESSO N.º 117/2009 – VALENTIM OLIVEIRA DA SILVA – 

AVENIDA DA PRAIA – APULIA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ----------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/23882/2014, 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/62987/2014 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 

disposto na alínea d) do 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 ata 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.04 – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO: ___________________________________ 

 

06.02.04.01 – PROCESSO N.º 752/1980 – HILÁRIO GONÇALVES CUNHA – LUGAR 

DE AREIA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – ALTERAÇÃO AO 

LOTEAMENTO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/17731/2013, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer o pedido de alteração à 

operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento nº 2/83. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 

como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO, CONFORME PROPOSTO NA INFORMAÇÃO 

DGU/19371/2014, COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------- 

 

06.02.04.02 – PROCESSO N.º 38/1993 – JOSÉ DO PILAR PATRÃO – LÍRIOS – UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/21701/2014, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer o pedido de alteração ao 

alvará de loteamento titulada pelo alvará de loteamento nº 4/93 alterado pelo alvará n.º 4/96. 

Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte 

integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, APROVAR A 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO, CONFORME PROPOSTO NA INFORMAÇÃO 

DGU/21701/2014, COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------- 

 

07 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________  

 

07.01 – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE S. JOÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Dr.ª Jaqueline Areias, com o seguinte 

teor: 

 

“Como resulta expressamente do disposto nas alíneas e) e f) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições nos domínios do 

património, cultura, tempos livres e desporto, sendo competência dos seus órgãos, entre 

outros, “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 

outra de interesse para o município…”, como decorre também expressamente da alínea u) do 

nº 1 do artigo 33º da já referida Lei. 
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Pretende a “Associação Cultural e Recreativa Amigos de S. João” levar a efeito a 

organização das “Marchas de S. João” no dia 28 de Junho de 2014, em articulação com as 

Juntas de Freguesia, dando-lhe um caráter e representatividade concelhia. 

Dado o inegável interesse público da actividade e a relevância que o evento terá na animação 

e dinamização do território, para além da atratividade turística subjacente, justifica-se o 

apoio por parte da Câmara Municipal de Esposende àquela instituição. 

Para a organização do evento, a entidade solicitou a colaboração da Câmara Municipal no 

apoio financeiro para a aquisição dos adereços e vestuário dos elementos participantes nas 

três marchas que vão participar na iniciativa. A estimativa de custos apresentada ronda os 

5.000€ (cinco mil euros). 

Assim, PROPONHO que o Município de Esposende comparticipe na organização do evento, 

através da atribuição de um subsídio no valor de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros).” Segue 

data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, 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 1384/2014, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

08 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ______________________________ 

 

---Encerrada a ordem de trabalhos foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto nos 

números um e dois do artigo quadragésimo nono do anexo I da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de Setembro, conjugado com o artigo décimo do Regimento 

tendo-se inscrito tendo-se inscrito o senhor Mário da Silva do Rosário tendo referido que há 

tempos veio no jornal uma notícia que o molhe de Esposende ia ser arranjado mas, até ao 

momento ainda não foi feito nada. Era importante que fossem feitas as obras antes do início do 

verão. 

 

O senhor Vice- Presidente informou que essa área tem várias jurisdições, inclusive da ARH 

Norte e que será feita a dragagem do rio e posteriormente uma avaliação.  

 

---E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da ata 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 dez horas e quarenta 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 ata, a qual se encontra fiel ao que de relevante se 

passou na mesma reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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