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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 29 

DE JANEIRO DE 2015: _______________________________________________________ 

 

--- Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, nesta cidade de 

Esposende, na Sala de Reuniões dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Esposende, sob a presidência do Arq.to António Benjamim da Costa 

Pereira, Presidente da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  

Dr. António Maranhão Peixoto, 

Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, em substituição de Sr. João Maria de Sousa Nunes 

da Silva, 

Dr.ª Jaqueline Casado Afonso Areias, 

Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 

Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale e 

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 10 horas e 15 minutos, verificando-se haver “quórum” 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 que propôs três votos de pesar, tendo os mesmo sido 

subscritos por todo o executivo: 

 

1 – Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Celeste Fernandes Ribeiro, mãe do Eng.º 

António Fernandes Ribeiro. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIA CELESTE FERNANDES 

RIBEIRO, MÃE DO SENHOR ENG. ANTÓNIO FERNANDES RIBEIRO. MAIS 

DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, 

APRESENTANDO AS MAIS SENTIDAS CONDOLÊNCIAS À DIGNÍSSIMA FAMÍLIA. -- 

 

2 – Voto de pesar pelo falecimento pelo falecimento do Padre José Miguel Torres Pereira, 

natural da freguesia de Belinho e Pároco das freguesias de Apúlia e Rio Tinto 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE JOSÉ MIGUEL TORRES PEREIRA, 

NATURAL DE BELINHO E PÁROCO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E RIO TINTO. 

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, 

APRESENTANDO AS MAIS SENTIDAS CONDOLÊNCIAS À DIGNÍSSIMA FAMÍLIA. -- 
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3 - Voto de pesar pelo falecimento do Padre Manuel Ferreira da Torre, natural da freguesia de 

Vila Chã. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE MANUEL FERREIRA DA TORRE, 

NATURAL DA FREGUESIA DE VILA CHÃ. MAIS DELIBEROU DAR 

CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, APRESENTANDO AS MAIS 

SENTIDAS CONDOLÊNCIAS À DIGNÍSSIMA FAMÍLIA. ---------------------------------------- 

 

Continuando no uso da palavra o senhor Presidente informou que já foi concluído o processo 

das DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária). 

Referiu que o município de Esposende vai integrar uma DLBC com Viana do Castelo e 

Caminha, visto ser o único concelho do distrito com litoral. Mais referiu que, no âmbito do 

projeto, o município tem diversos parceiros, na sua maioria privados, nomeadamente o Fórum 

Esposendense, a Associação de Pescadores do concelho de Esposende, a ACICE e várias 

empresas privadas. Relativamente às zonas rurais, Esposende vai integrar uma DLBC 

conjuntamente com a ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do 

Homem, Cávado e Ave.  

 

Mais informou que está a iniciar a obra para o prolongamento da Ciclovia da Zona Ribeirinha 

de Esposende, que passará a ter uma extensão total de aproximadamente 2 700 metros. A 

intervenção traduz – se na continuidade da ciclovia nos troços compreendidos entre a Avenida 

dos Banhos e o Farol de Esposende, a Norte, e entre as Piscinas Municipais Foz do Cávado e o 

Centro de Atividades Náuticas, a Sul. Esta obra não está a ser financiada, apresentamos uma 

candidatura ao QREN, temos fortes possibilidades de ter financiamento. No entanto e uma vez 

que estava prevista no orçamento para 2015, iniciamos a obra pois esta tem que estar concluída 

até 31 de julho (física e financeiramente). Como já foi feito o processo de candidatura ao 

financiamento, temos mesmo que avançar, porque não podemos correr o risco de não cumprir o 

prazo. O senhor Presidente da Câmara informou que o Presidente da CCDRN referiu que se a 

câmara fizesse a obra com fundos próprios e se cumprir o prazo de execução. Há fortes 

possibilidades de a mesma vir a ser apoiada. 

 

De seguida o senhor Presidente da Câmara informou que irá ser iniciada a segunda fase da 

intervenção de Ofir, que consiste na consolidação do muro e de toda a zona envolvente e que a 

terceira fase está já adjudicada. 

Informou ainda que foi ontem consignada a obra da restinga, obra que contudo irá arrancar 

apenas no verão, por imposição do ICNF.  

Foi ainda informado que no overbooking foram apresentadas diversas candidaturas, 

conjuntamente com a Esposende Ambiente, num valor global que ultrapassam os 3 milhões de 

euros. 
 

De seguida usou da palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro que questionou o número de 

participações em sede de discussão pública do PDM. 

 

O senhor Presidente informou que foram cerca de 240 participações (reclamações e sugestões), 

sendo que deverá agora demorar mais 15 dias para estar concluída esta fase. 
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De seguida usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana referindo que a nova 

sinalização no concelho não tem nenhum sinal de Praia em Fão, sendo que esta sinalização 

existe em todas as outras freguesias com praia. 

Mais referiu que foi colocado um sinal de estrada sem saída junto ao hotel AXIS, sendo que 

este desvia as pessoas para Apúlia. 

 

O senhor Presidente referiu que vai ser analisada esta questão. 

 

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: -----------------------------  3.410,30€  

Fundos Permanentes -----------------------------------------------------------------------------3.750,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------- 2.961.101,88€ 

no Crédito Agrícola ----------------------------------------------------------------------------261.501,82€ 

no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------28.826,47€ 

no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------ 181.629,87€ 

no Banco BIC ------------------------------------------------------------------------------------ 7.629,23€ 

no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------------------- 121.153,86€ 

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 263.325,33€ 

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------3.832.328,76€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 78,54€ 

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------74.682,91€ 

Depósito à ordem no Banco BIC --------------------------------------------------------- 1.009.626,19€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.084.387,64€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 4.916.716,40€ 

 

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 02/2015, 

REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ---------- 

 

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

dia quinze de janeiro de dois mil e quinze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste 

órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ATA DA 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 15 DE 

JANEIRO DE 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e Dr.ª Berta 

Filipa Gonçalves Viana por, conforme declararam, não terem estado presentes. 

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:  ______________________________________________ 

 

04.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 

 

04.01.01 – ANTECIPAÇÃO DA RECEITA F.E.F. (FUNDO DE EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO) PARA AUMENTO DE FUNDOS DISPONÍVEIS – PROPOSTA. --------- 

 

Foi presente em reunião proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 

teor: 

 
“O atual regime para assunção de compromissos financeiros, expresso na Lei 8/2012, de 21 de 

Fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, exige que a despesa tenha garantia 

de fundos financeiros disponíveis no momento do compromisso. 

Ora, esta exigência é susceptível de originar, por vezes, situações de liquidez em simultâneo 

com a não existência de fundos para a realização de uma qualquer despesa. 

Esta situação deriva de vicissitudes de diversa índole e pode originar a impossibilidade de se 

assumir uma qualquer despesa por falta de fundos disponíveis, que são calculados no início de 

cada mês e para o período do trimestre. 

O art.º 4.º da LCPA determina que, a título excepcional, podem ser acrescidos aos fundos 

disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara Municipal. 

O n.º 2 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho determina que o aumento 

temporário dos fundos disponíveis a que se refere o artigo 4.º da LCPA só pode ser efectuado 

mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a 

data do compromisso e a data em que se verifique a obrigação de efectuar o último pagamento 

relativo a esse compromisso.  

Atendendo que se encontram registados compromissos cujo momento de liquidação ultrapassa 

o trimestre de referência para o cálculo dos fundos disponíveis, nomeadamente os vencimentos 

dos funcionários, afigura-se necessário antecipar 1.985.500€ de parte da receita do FEF a 

cobrar nos meses de fevereiro a dezembro, correspondente ao valor das remunerações certas e 

permanentes a pagar durante esse período, 180.500,00€/mês. 

Nestes termos, e ao abrigo do artigo 4.º da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e do artigo 6.º do 

Decreto – Lei n. 127/2012, de 21 de Junho, solicita-se autorização para antecipar 

1.985.500,00€, da receita do FEF dos meses de fevereiro a dezembro, para aumento do Fundo 

Disponível de Janeiro.” Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, AO ABRIGO DO ARTIGO 4.º DA LEI 8/2012, 

DE 21 DE FEVEREIRO E DO ARTIGO 6.º DO DECRETO – LEI N. 127/2012, DE 21 DE 

JUNHO, AUTORIZAR A ANTECIPAÇÃO DA RECEITA DO FEF DOS MESES DE 

FEVEREIRO A DEZEMBRO, NO VALOR DE 1.985.500,00€, PARA AUMENTO DO 

FUNDO DISPONÍVEL DE JANEIRO. ------------------------------------------------------------------ 

 

04.01.02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VETERINÁRIO – EMISSÃO DE 
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PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. -------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação n.º 011/APV/2015 de 26 de janeiro de 2015, 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 5 do artigo 75.º da Lei de Orçamento de Estado para 2015, aprovada 

pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, celebração ou a renovação de contratos de 

aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 

pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, 

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 12, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2015 (Lei n.º 82-B/2014, 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 Veterinário” remete-se, nos termos 

dos números 5 e 12 do artigo 75.º da Lei 82-B/2014 (Lei do Orçamento de Estado para 2015) 

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 € 824,10 (oitocentos e vinte e quatro euros e 

dez cêntimos) mensais, o que perfaz um valor total, para os três anos, de € 29.667,60 (vinte e 

nove mil seiscentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal 

em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 3 (Três) anos. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/010107 – Pessoal 

em Regime de Tarefa ou Avença, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí 

ficado cativo através da proposta de cabimento número 164/2015, 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 prestadora de serviços, 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 Prestadora de serviços a convidar é a seguinte: “José 

Armando Cruz Carvalho”.  
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. 
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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 Veterinário”, 

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

n.º 6, do artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.” Segue 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 DE VETERINÁRIO, POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO 

INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 6, DO 

ARTIGO 75.º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. ----------------------------------- 

 

04.02 – PROTOCOLOS: ______________________________________________________ 

 

04.02.01 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A ZENDENSINO – COOPERATIVA DE ENSINO 

IPRL – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“No âmbito das suas políticas educativas e culturais, o Município de Esposende criou em 2009 

o Coro de Pequenos Cantores de Esposende (CPCE), estabelecendo para o efeito uma 

parceria com a Zendensino – Cooperativa de Ensino IPRL que, através da sua estrutura 

Escola de Música de Esposende (EME), tem assegurado a direção artística e pedagógica do 

projeto. Materializando uma clara intenção de educar pela arte e criar “escola” e tradição, 

foram identificados como principais objetivos (i) promover o contacto da comunidade com as 

artes em geral, potenciando a troca de conhecimentos e experiências, (ii) despertar a 

sensibilidade dos cidadãos, em particular das crianças e jovens, promovendo o seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, (iii) e proporcionar o envolvimento da comunidade 

nos movimentos e eventos de educação pela arte, contribuindo, desta forma, para a criação de 

novos públicos. 

Direcionando-se para crianças com idades entre os 6 e os 15 anos (tendo este intervalo etário 

a necessária flexibilização em função das características vocais dos seus elementos), desde o 

seu início que é intenção das duas entidades criar as bases para garantir a existência de um 

projeto de continuidade, que acolha os jovens que, quer pela idade, quer pelas suas 

características vocais, já não se enquadrassem no âmbito do CPCE. Articulando-se este 

projeto com o projeto educativo da Escola de Música de Esposende, que é desenvolvido em 

parceria com o Município de Esposende desde a Educação Pré-Escolar, foi criado, igualmente 

em 2009, no âmbito do regime de Ensino Articulado de Música, o Coro Ars Vocalis, como 

disciplina de Classe de Conjunto Vocal da Escola Básico do Baixo Neiva, dirigida a alunos do 

5.º ano de escolaridade. Ao longo de cinco anos, o Coro foi desenvolvendo competências e 

uma identidade própria, sendo que, como consequência do trabalho de articulação já referido, 

foi acolhendo, progressivamente, os elementos do CPCE que já não se enquadravam naquele 

projeto. Contudo, no ano letivo 2013/2014, a grande maioria dos elementos que integravam o 
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Coro Ars Vocalis terminaram o Curso Básico de Música, sendo que, dada a inexistência de 

oferta na EME de Ensino Complementar de Música, o Coro deixou de ter enquadramento e, 

sobretudo, financiamento, até aqui garantido pelo POPH. Assim, atendendo (i) às premissas 

iniciais, aquando da criação do CPCE, nomeadamente da criação de um projeto de 

continuidade; (ii) à qualidade do trabalho desenvolvido pelo Coro Ars Vocalis, enquanto 

oferta de Classe de Conjunto da EME, amplamente reconhecido pela comunidade em geral e 

especializada; (iii) ao manifestado interesse dos jovens e suas famílias na continuidade do 

projeto, propomos à Ex.ma Câmara a celebração do presente Protocolo de Colaboração entre 

os outorgantes que vem, por um lado, renovar e atualizar os termos relativos à gestão do Coro 

de Pequenos Cantores de Esposende, e, por outro, definir o apoio do Município para a 

continuidade do Coro Ars Vocalis. Mais propomos, em consequência, a revogação do anterior 

acordo celebrado com o mesmo outorgante, que tinha como objeto a gestão e apoio ao Coro 

de Pequenos Cantores de Esposende.” Segue data e assinatura. -------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR O 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ESPOSENDE E A ZENDENSINO – COOPERATIVA DE ENSINO IPRL RELATIVO À 

GESTÃO DO CORO DE PEQUENOS CANTORES E CORO ARS VOCALIS, BEM COMO 

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

 

04.02.02 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A ZENDENSINO – COOPERATIVA DE 

ENSINO IPRL – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“Tendo como grandes finalidades promover o sucesso educativo, contribuir para uma 

educação de qualidade para todos e fomentar a igualdade de oportunidades, o Município de 

Esposende pretende implementar o Programa de Expressão Físico-Motora na Educação Pré-

Escolar, com o objetivo de promover o desenvolvimento da modalidade de expressão físico-

motora em todos os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, da rede pública, promovendo 

a iniciação da prática desportiva na educação pré-escolar. 

Consciente das potencialidades que o Município detém, através da forte dinâmica e qualidade 

de trabalho das suas instituições, pretende-se, na medida do possível, envolver as entidades ao 

nível da colaboração dos seus recursos humanos qualificados e espaços físicos.  

Neste sentido, e sabendo que o sucesso dos diversos programas educativos que desenvolve 

depende, em grande medida, da colaboração dos diversos técnicos, a Câmara Municipal 

propõe estabelecer protocolo de colaboração com entidades que possam disponibilizar 

recursos humanos qualificados para o desenvolvimento de atividades, mediante a devida 

comparticipação financeira.  

Assim, face ao exposto, propõe-se à Ex.ma Câmara a celebração de Protocolo de 

Colaboração (cf. Anexo) com a Zendensino – Cooperativa de Ensino, I. P. R. L.” Segue data e 

assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR O 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 



 
 

Página 8 de 11 
ATA N.º 03/2015 * 2015.01.29 

ESPOSENDE E A ZENDENSINO – COOPERATIVA DE ENSINO IPRL NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 

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

 

05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

05.01 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

05.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

05.01.01.01 – PROCESSO N.º 23-A/2012 – ABEL ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA E 

OUTROS – RUA DOS LÍRIOS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA. ---------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/60505/2015, prestada pelos serviços da 

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

para efeitos de receção provisória 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 provisória e à redução da respetiva caução para 10% do seu valor, ou seja 

800,00€ até à receção definitiva das obras de urbanização. 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, RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 800,00€ ATÉ À RECEÇÃO 

DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

05.01.01.02 – PROCESSO N.º 180/2003 – ALBERTO RITES, S.A. – SÍTIO DO EIRADO 

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

VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião o auto de vistoria para efeitos de receção provisória das obras de 

urbanização referentes ao processo de licenciamento de operações urbanísticas supra 

referenciado, para efeitos de homologação do respetivo auto, bem como acionar a garantia 

bancária para execução das obras em falta. 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, RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR ACIONAR A GARANTIA BANCÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

EM FALTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05.02.01 – CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

05.02.01.01 – PROCESSO N.º 107/2013 – JOÃO ALBERTO AIRES NOBRE DA SILVA 

FERNANDES – CAMINHO PADRE MANUEL SÁ PEREIRA, LOTE 3 – LUGAR DE 
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OFIR – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/39599/2014, 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/39596/2014 daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 

disposto 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. Ficam arquivadas cópias das referidas informações junto à minuta da ata da 

presente reunião, da qual fazem parte integrante e que aqui se dão como transcritas. ------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 

RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 

COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

05.02.01.02 – PROCESSO N.º 101/2001 – DOMINGOS BRAGA DE JESUS – RUA DO 

RAMALHÃO, LOTE N.º 1 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/46215/2014, 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/46212/2014 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. Ficam arquivadas cópias das referidas informações junto à minuta da ata da 

presente reunião, da qual fazem parte integrante e que aqui se dão como transcritas. ------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 

RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 

COM A QUAL SE CONCORDA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

05.02.01.03 – PROCESSO N.º 489/81 – ISABEL CAPITÃO PINHO – LUGAR DO 

OUTEIRO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BELINHO E MAR – CADUCIDADE DO 

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

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/60533/2015, prestada pelos serviços da 

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

requerente não demonstrou ter estado impedida de concluir o pedido de licenciamento é 

proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 20.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 processo. Ficam arquivadas cópias das 

referidas informações junto à minuta da ata da presente reunião, da qual fazem parte integrante 
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e que aqui se dão como transcritas. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

---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 onze horas e trinta e cinco 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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AATTAA    

  

NN..ºº  0033//22001155  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  

  

  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  

2299  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001155    
 


