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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 26 

DE MARÇO DE 2015: ________________________________________________________ 

 

--- Aos vinte e seis dias do mês de março 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, 

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 dez horas e quinze 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 um voto de pesar pelo falecimento do senhor 

José Maria Lima Torres Ribeiro, irmão do senhor Presidente da Junta de Forjães, tendo o 

mesmo sido subscrito por todo o executivo. 

 

Colocado o assunto a votação,  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOSÉ MARIA LIMA TORRES RIBEIRO.  

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, 

APRESENTANDO AS MAIS SENTIDAS CONDOLÊNCIAS À DIGNÍSSIMA FAMÍLIA.--- 

 

De seguida o senhor Presidente informou que o jovem esposendense Jorge Miguel Campos 

Ribeiro, licenciado em direito, venceu o Prémio Europeu “Professor António Sousa Franco”, 

para a categoria de investigação, pelo seu trabalho “A Mobilidade das Sociedades no Espaço 

Europeu – A problemática da Transparência Transfronteiriça da Sede”, eleito pelo júri, que se 

reuniu para esta deliberação, na passada quarta-feira, dia 18 de março. 

Na sequência do informado pelo senhor Presidente da Câmara, foi proposto um voto de louvor 

ao jovem esposendense Jorge Miguel Campos Ribeiro.  

 

 

Colocado o assunto a votação,  
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE LOUVOR AO JOVEM ESPOSENDENSE JORGE MIGUEL CAMPOS RIBEIRO, PELA 

CONQUISTA DO PRÉMIO EUROPEU “PROFESSOR ANTÓNIO SOUSA FRANCO”, 

PARA A CATEGORIA DE INVESTIGAÇÃO, PELO SEU TRABALHO “A MOBILIDADE 

DAS SOCIEDADES NO ESPAÇO EUROPEU – A PROBLEMÁTICA DA 

TRANSPARÊNCIA TRANSFRONTEIRIÇA DA SEDE”. ------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL AO PRÓPRIO. ------------------------ 

 

De seguida usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana referindo que na última 

reunião de câmara abordou o tema das casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida, 

tendo a senhora vereadora Eng.ª Raquel Vale referido que no mercado municipal existiam 

casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida. 

A realidade é que as que existem não reúnem condições de utilização, pois encontram-se 

vandalizadas. 

 

O senhor presidente referiu que os sanitários do mercado municipal precisam de obras de 

requalificação, que irão ser realizadas o mais breve possível, nomeadamente será efetuada a 

reposição da barra de suporte que se encontra danificada. 

 

De seguida usou da palavra o senhor vereador João Nunes referindo que foi abordado por dois 

munícipes relativamente ao facto de a Esposende Ambiente ter prescindido de um trabalhador 

que efetuava leituras de água, tendo questionado se a faturação vai agora ser feita por 

estimativa. 

Referiu ainda que ao ler a ata da última reunião de Câmara, ficou muito satisfeito quanto à 

recomendação que a Dr.ª Berta Viana fez relativamente ao IMI. Sugeriu que, aquando da 

preparação do próximo orçamento, fizessem uma proposta conjunta de redução de taxas ou 

qualquer outra ferramenta com que pudesse ser aliviada a carga fiscal das famílias, até porque 

Esposende é um município com boa saúde financeira. 

 

O senhor presidente referiu que a preparação para o orçamento terá início em outubro e por 

essa altura tem total abertura para receber contributos para a sua elaboração como já aconteceu 

em 2015 no que respeita ao IRS. Referiu que, no entanto, há que ter cuidado com a redução do 

IMI, nomeadamente nos prédios urbanos devolutos. Informou ainda que está prevista a criação 

de áreas de reabilitação urbana. 

Relativamente à Esposende Ambiente, o senhor Presidente referiu que vai averiguar a situação 

com a Eng.ª Alexandra Roeger, para ver de que forma foi colmatada a saída do trabalhador. 

Referiu ainda que a Esposende Ambiente está a implementar, embora ainda em fase de teste, a 

leitura de dois em dois meses em zonas de segunda habitação, sendo que as pessoas têm a 

possibilidade de dar a leitura mensalmente. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ______________________________________________ 

 

01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 

 

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

saldos: CÂMARA MUNICIPAL – em cofre, na Tesouraria: -----------------------------2.354,79€  

Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------4.250,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------887.602,73€ 
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no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------261.501,82€ 

no Banco Espírito Santo -----------------------------------------------------------------------28.556,42€ 

no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------ 181.656,23€ 

no Banco BIC -------------------------------------------------------------------------------2.008.772,34€  

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

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 291.023,90€ 

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------3.786.872,09€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------------------------70,64€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------84.407,26€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ------------------------------------------------------------ 997.502,05€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.081.979,95€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 4.868.852,04€ 

 

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 06/2015, 

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------------ 

 

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

dia doze de março 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 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 12 DE 

MARÇO DE 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Absteve-se o senhor Vereador Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva por, conforme declarou, 

não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 

 

04.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 

 

04.01.01 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2014 – PARA CONHECIMENTO. ---------------- 

 

Foi presente em reunião o Relatório do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e 

Garantias constantes do Estatuto do Direito de Oposição referente ao ano de 2014. Fica 

arquivada cópia do presente relatório 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

04.01.02 – ALTERAÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DE RUI MANUEL CAVALHEIRO 

CUNHA – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 8 de Janeiro de 2015, aprovou, por 

unanimidade, a proposta de constituição de fundos. Entretanto verificou-se que os fundos 

constituídos em nome do Dr. Rui Manuel Cavalheiro Cunha necessitam de ser reajustados, 

tendo em conta as atuais necessidades do serviço na realização de despesas urgentes e 

inadiáveis. 

Assim, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de alterar os seguintes 

Fundos de Maneio:  

 

Responsável: Dr. Rui Manuel Cavalheiro da Cunha 

Valor Total: Duzentos euros 

Fundos:  

02/020121 – 100,00€ 

02/02022502 – 100,00€” Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E, ASSIM, 

ALTERAR O FUNDO DE MANEIO PROPOSTO. --------------------------------------------------- 

 

04.01.03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DO 

APROVISIONAMENTO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 028/APV/2015 de 20 de março 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: 
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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 Assessoria Técnica da Área do 

Aprovisionamento” 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 € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) mensais, o 

que perfaz um valor total, para os três anos, de € 54.000,00 (cinquenta e quatro mil euros), 

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 841/2015, 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 “Vera Lúcia 

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

1 do artigo 75.º da LOE 2015, caso lhe seja aplicável. 

 

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 Assessoria 

Técnica da Área do Aprovisionamento”, 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 MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 

APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 

RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DO APROVISIONAMENTO”, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Absteve-se o senhor Vereador Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva. 

 

04.01.04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE 

PEÇA DE TEATRO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 027/APV/2015 de 20 de março 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: 

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

d) 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: 

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

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

emprego público; 

e) Declaração de cabimento orçamental; 

f) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 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 Encenação e Representação de peça 

de Teatro” 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 € 2917,00 (dois mil novecentos e dezassete 

euros), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

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

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/022502 – outros, 

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

cabimento número 840/2015, 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 “Jorge Manuel 

Pacheco de Sousa”.  
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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 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2015, caso lhe seja aplicável. 

 

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 Encenação e 

Representação de peça de Teatro”, 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 ENCENAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PEÇA DE TEATRO”, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

04.01.05 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

DINAMIZAÇÃO AO TEATRO NO CONCELHO – 1ª FASE – EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – PROPOSTA. -------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação n.º 029/APV/2015 de 23 de março 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: 

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

f) 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: 

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

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

emprego público; 

h) Declaração de cabimento orçamental; 

i) Cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo descrito. 

 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 
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1- A fim de dar cumprimento a instruções superiores no que se refere à abertura do 

procedimento concursal para “Prestação de Serviços de Elaboração do Plano de 

Dinamização ao Teatro no Concelho 1º Fase” 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 € 4347,82 (quatro mil trezentos e quarenta e 

sete euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 1 (um) ano. 

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/022502 – outros, 

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

cabimento número 864/2015, 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 “Jorge Manuel 

Pacheco de Sousa”.  
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 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 75.º da LOE 2015, caso lhe seja aplicável. 

 

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 Elaboração 

do Plano de Dinamização ao Teatro no Concelho 1º Fase”, 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 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DINAMIZAÇÃO AO TEATRO NO 

CONCELHO 1º FASE”, 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. ----------------------------------------------------------- 

 

05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

05.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

05.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

05.01.01.01 – REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA DE S. CLÁUDIO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE PALMEIRA E CURVOS – 
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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 46/DOM/2015, 

de 2015.03.06, 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. ------------------------- 

 

05.01.01.02 – SUBSTITUIÇÃO DA CAIXILHARIA DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS DA CME – 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 47/DOM/2015, 

de 2015.03.06, 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. ------------------------- 

 

05.01.01.03 – SUBSTITUIÇÃO DA CAIXILHARIA DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS 

TÉCNICOS DA CME – 2ª FASE - 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 48/DOM/2015, 

de 2015.03.06, 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. ------------------------- 

 

05.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
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05.02.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

05.02.01.01 – PROCESSO N.º 302/2002 – HILÁRIO FREIRE ALVES LOPES – RUA DA 

BOAVISTA – FREGUESIA DE GEMESES – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

Foi presente em reunião as informações técnicas n.os DGU/3182/2015 e DGU/3186/2015, 

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 da câmara 

municipal deliberar no sentido da receção definitiva das obras de urbanização do loteamento, 

atendendo a que estas obras foram na sua totalidade executadas pela Câmara Municipal, no 

âmbito da utilização da caução do loteamento conforme deliberação de 2014-06-05. 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 DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

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

 

05.02.02 – CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

05.02.02.01 – PROCESSO N.º 101/93 – NATANAEL SAMPAIO DE CASTRO – LUGAR 

DA IGREJA – FREGUESIA DE FORJÃES - CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/8851/2015, prestada pelos serviços da 

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

prestadas pelo requerente do presente processo relativamente à intenção de ser declarada a 

caducidade do licenciamento, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º 

DGU/35492/2014 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

05.02.02.02 – PROCESSO N.º 578/2003 – JOSÉ MANUEL CARREIRA DA SILVA – 

RUA DO FREIXIEIRO, N.º 81 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/141814/2015, prestada pelos serviços 

da Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 
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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/141811/2015 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

05.02.02.03 – PROCESSO N.º 440/2010 – JOAQUIM GONÇALVES FARIA – RUA DA 

PONTE NOVA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/51274/2015, prestada pelos serviços da 

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

requerente do presente processo solicitou e lhe foi concedido o prazo de 60 dias para concluir a 

operação urbanística. Uma vez que o titular ainda não veio demonstrar que a obra se encontra 

concluída, 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

05.02.02.04 – PROCESSO N.º 391/2011 – ISABEL MARIA CAPITÃO FERREIRA – 

RUA DA PIA, N.º 11, PINHOTE – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, 

MARINHAS E GANDRA - CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ----- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/43975/2014, 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/43972/2014 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 
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RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 

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

 

05.02.02.05 – PROCESSO N.º 82/2013 – NÉLSON JOÃO GOMES MOREIRA – 

TRAVESSA DA RIBEIRA – FREGUESIA DE GEMESES - CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/373813/2015, 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/6373810/2014 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06 – APOIOS A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: ______________________________ 

 

06.01 – VISITA PASCAL AO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 

ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO – PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“Atendendo à tradição de uma oferta pecuniária aquando da Visita Pascal ao edifício dos 

Paços do Concelho, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir, a 

título de donativo, o valor de cento e cinquenta euros à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 

Maria dos Anjos de Esposende desta Cidade e Concelho de Esposende.” Segue data e 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE UM DONATIVO PELO VALOR DE 150,00€, À FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SANTA MARIA DOS ANJOS DE ESPOSENDE, POR ALTURA DA 

VISITA PASCAL QUE EFECTUA AOS PAÇOS DO MUNICÍPIO. ------------------------------- 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE DONATIVO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 869/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

RESPETIVA DESPESA. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

06.02 – MUSICÓRDIA – TEMPORADA DE MÚSICA MMXV – APOIO FINANCEIRO 

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

 

Foi presente em reunião ofício da Santa Casa da Misericórdia de Esposende a solicitar apoio 
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financeiros no âmbito da atividade MusiCórdia – Temporada de Música MMXV. ---------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 2.000,00€, À SANTA CASA 

DA MISERICÓRDIA DE ESPOSENDE, NO ÂMBITO DO MUSICÓRDIA - TEMPORADA 

DE MÚSICA MMXV. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 867/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

RESPETIVA DESPESA. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

---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 quinze 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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