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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 04 

DE JUNHO DE 2015: _________________________________________________________ 

 

--- Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, 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 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 

Engenheiro Adelino Carvalho do Vale, que foi Presidente do Conselho de Administração da 

Esposende 2000 durante 15 anos e atualmente era Presidente da Mesa da Santa Casa da 

Misericórdia de Fão e Membro da Assembleia de freguesia da União de Freguesias de Apúlia e 

Fão. 

Colocado o assunto a votação,  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ENGENHEIRO ADELINO CARVALHO 

DO VALE.  

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL DESTE VOTO DE PESAR, 

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

 

De seguida usou da palavra o senhor vereador João Nunes questionando o senhor Presidente 

sobre os seguintes assuntos: 

“i) - Tomei conhecimento que a Câmara Municipal, no passado dia 19 de Maio, passou um 

cheque de 150 mil euros a uma empresa ligada a investimentos imobiliários. 

Solicitava ao senhor Presidente o favor de me informar o que comprou a Câmara, se aquele 

valor é o preço total ou se é uma parcela de uma compra superior e a que se destina o “bem” 

adquirido pelo Município de Esposende. 
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ii) – Foi pago à empresa Dravo,SA a quantia de 118 mil euros. Que tipo de serviço prestou 

essa empresa ao Município? 

iii) - A revista da DECO deste mês de Junho, numa análise aos tarifários de abastecimento de 

água, saneamento e resíduos sólidos, evidencia custos desiguais por todo o País e elenca os 10 

Municípios com os custos mais elevados.  

Esposende aparece no lugar número doze, como o Município que mais cobra por aqueles 

tarifários. 

No entanto, os Esposendenses continuam a pagar a fatura da água mais cara do Distrito de 

Braga e de todos os distritos a norte do Porto. 

Analisando apenas o que cada Município cobra pelos consumos de água, Esposende é o sexto 

mais caro de Portugal.  

Sempre se pode argumentar que a “ maioria” deste concelho pouco se importa, (basta 

analisar as preferências eleitorais), mas está na hora de uma revisão aos tarifários existentes 

no nosso Concelho.  

Se voluntariamente a Câmara de Esposende não o fizer, espero que a harmonização que vier a 

ser imposta pelo Governo o consiga. 

iv) - Aproxima-se o mês de Agosto, e com ele a certeza que mais uma vez serão gastos 

milhares e milhares de euros em espetáculos musicais.  

Admito que o dia do Município fosse bastante diferente de todos os outros dias do ano. Alegam 

os mais festivaleiros que há muito dinheiro e por isso é preciso alegrar o povo. Não comungo 

da mesma ideia. 

Preferia devolver “esse dinheiro” aos residentes no Concelho de Esposende. 

Bastaria devolver uma parte do IRS aos esposendenses.” 

 

Em resposta às questões colocadas pelo senhor Vereador João Nunes o senhor Presidente da 

Câmara informou que os 150 mil euros são relativos à compra de um terreno junto ao 

“Mercatlas” e que se destina ao Centro de Negócios. Mais referiu que está a ser negociado a 

aquisição de mais terrenos nesta zona, pois a área necessária para o projeto é de cerca de 8.000 

m2. 

Informou ainda que os 118.000 mil euros pagos à empresa Dravosa, são relativos ao 

pagamento devido pela dragagem da Doca de Pescas. 

Continuando no uso da palavra, e quanto à questão relativa ao valor da água, o senhor 

Presidente informou que a tendência é para que Esposende deixe de ocupar os lugares 

cimeiros. Mais informou que o município de Esposende sempre cumpriu as orientações da 

ERSAR, sendo que os vários municípios que não cumpriam e, como tal, podiam cobrar valores 

mais baixos nas tarifas, vão agora ter que o fazer. Como Esposende sempre foi cumpridor, já 

não terá em princípio que aumentar as suas tarifas, ao contrário dos restantes municípios.  

Referiu ainda que Esposende tem um serviço de excelência, tem uma cobertura total de rede de 

abastecimento de água e tem tarifas sociais e tarifas especiais para famílias numerosas. 

Relativamente à questão dos espetáculos musicais, referiu que, se fossem transferidos os 

valores dos espetáculos para a parte social iríamos repetir os erros das políticas nacionais, que, 

em tempos, valorizaram a subsidiodependência. É necessário ter em atenção a política 

estratégica para o território, sendo que em Esposende a vertente mais forte é o Turismo, pelo 

que é necessário dinamizar a economia local e é isso que se faz durante todo o ano, inclusive 

no mês de agosto. Mais referiu que Esposende não se endivida para fazer cumprir esta política. 

Referiu também que a orientação do executivo é no sentido de valorizar o turismo, a 

gastronomia e toda a economia local. A divulgação na televisão, nas revistas e nas rádios, 

promove o município e faz com que as pessoas comecem a conhecer Esposende e sintam 
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curiosidade em visitar o território, não só para vir aos concertos, mas também para conhecer a 

nossa gastronomia, as nossas paisagens e a nossa cultura. 

 

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: ----------------------------------------------------------------------- 2.247,80€  

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

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------2.368.579,50€ 

no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------202.481,10€ 

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

no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------ 103.272,70€ 

no Banco BIC ---------------------------------------------------------------------------------- 10.205,05€  

no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------------------- 102.630,77€ 

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------- 90.190,40€ 

SUB- TOTAL -------------------------------------------------------------------------------2.912.413,74€ 

Depósitos a Prazo 

Banco BIC – BIC ---------------------------------------------------------------------------2.000.000,00€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Em cofre, na Tesouraria ---------------------------------------------------------------------------- 33,85€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------84.883,50€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ------------------------------------------------------------ 990.041,91€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.074.959,26€ 

 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 5.987.373,00€ 

 

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 11/2015, 

REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. --------------- 

 

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

dia vinte e um de maio de dois mil e quinze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste 

órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ATA DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 21 DE MAIO 

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

Absteve-se o senhor Vereador 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 CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS DO GRUPO PÚBLICO 

DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE – ANO DE 2014 – PROPOSTA. -------------------------- 

 

Foi presente em reunião o Relatório de Consolidação de Contas do Grupo Público do 

Município de Esposende, respeitante ao ano de dois mil e catorze. Fica arquivada cópia do 

presente relatório junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e cujo 

teor aqui se dá como transcrito. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR O RELATÓRIO DE 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS DO GRUPO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

ESPOSENDE RELATIVO AO ANO DE 2014.  

MAIS DELIBEROU SUBMETER O MESMO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

EFEITOS DE APROVAÇÃO.  

Absteve-se o senhor Vereador João Maria de Sousa Nunes da Silva e apresentou a seguinte 

declaração de voto: 

“Apesar do Resultado do Exercício do Grupo Público Municipal de 2014 ser positivo e 

superior a dois milhões de euros, não se pode deixar de mencionar que as dívidas a médio e 

longo prazo andam na ordem dos 10 milhões de euros e de salientar que as dívidas a terceiros 

de curto prazo rondam os 6 milhões de euros. Portanto, 16 milhões de euros em dívida. 

No cofre havia mais de 4,5 milhões de euros, mesmo assim insuficiente para liquidar o passivo 

circulante, dando por isso, um rácio de Liquidez Imediata, inferior a 100%. 

Alardeando pagamentos em dia, a verdade é que as dívidas a terceiros de curto prazo, 

cresceram 900 mil euros no ano de 2014. 

É surpreendente e merecia explicação detalhada a rubrica “ Clientes, contribuintes e utentes 

de cobrança duvidosa”, que, na Esposende Ambiente, ainda apresentam um saldo de 

116.388,64 euros, parte restante de um universo que atingiu mais de 390 mil euros. 

Clientes de Cobrança Duvidosa são aqueles em que o risco de incobrabilidade esteja 

devidamente justificado. 

A Esposende Ambiente admite, ano após ano, perdas por imparidade em créditos. Quem foram 

e quem são estes clientes que não pagam? E se não pagaram nem pagam, porquê?   

Será que o Grupo Público do Município de Esposende fez tudo o que estava ao seu alcance 

para cobrar as dívidas de cobrança duvidosa? 

Aproveito este momento para voltar a sugerir à Câmara Municipal de Esposende, que tendo 

até dinheiro a prazo, proceda ao aumento de capital em dinheiro, às empresas municipais. 

Neste relatório de consolidação de contas, ressalta por incompreensível, o prejuízo 

apresentado pela Esposende Ambiente, porque é difícil perceber como é que uma empresa que 

cobra um dos tarifários mais altos do país, tenha resultados operacionais negativos. 
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Da análise deste Relatório de Consolidação de Contas do Grupo Público Municipal, por 

comparação com o Relatório e Contas da Câmara Municipal, fica-nos a dúvida sobre a 

obrigatoriedade eventual das contas da Cooperativa Zendensino, integrarem esta 

consolidação. 

De facto, o artigo 75º, nº 5, alínea e) da Lei das Finanças Locais (Lei 73/2013), diz que a 

integração de entidades, deve incluir todas aquelas em que a Câmara Municipal detenha 

controlo, sendo que nos termos dessa disposição legal “ presume-se a existência de controlo 

quando se verifique (…) a assunção da responsabilidade subsidiária pelos passivos da outra 

entidade “ 

Ora, no referido Relatório da Câmara Municipal de Esposende de 2014 (já discutido e 

aprovado) consta na sua página quatro, que a Zendensino, CIPRL, tem uma contribuição para 

a dívida total do Município de 266.798,13€. 

Assim, parece-me incoerente, o registo desta dívida no Relatório da Câmara Municipal, sem 

que conste no Relatório de Consolidação de Contas do Grupo Público do Município de 

Esposende. 

Pelas razões citadas, abstenho-me.” 

 

04.01.02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

SOM E LUZ PARA OS CONCERTOS DO FESTIVAL “SONS DE VERÃO” – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 087/APV/2015 de 29 de maio 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 a “Prestação de Serviços de Locação de Equipamento de Som e 

Luz para os Concertos do Festival “Sons de Verão”” 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. 
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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 € 5.200,00 (cinco mil e duzentos euros), 

acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 2 (dois) dias, 17 e 

18 de agosto de 2015. 

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

Investimentos Objetivo 2.5.1., Acão 08, realização de atividades culturais, com a classificação 

orçamental previsto na rubrica 02/020208 - Locação de outros bens, do orçamento da despesa 

para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 

1458/2015, 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 por “Ajuste Direto Regime Geral”, nos termos do artigo 112.º e seguintes do 

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

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu 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 Locação de 

Equipamento de Som e Luz para os Concertos do Festival “Sons de Verão””, 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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA OS CONCERTOS 

DO FESTIVAL “SONS DE VERÃO””, 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. ----------------------------------- 

Votou contra o senhor Vereador João Maria de Sousa Nunes da Silva, que apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Voto contra por duas razões. A primeira, porque discordo do recurso sistemático à figura 

jurídica do “ajuste direto – regime geral “ para a contratualização da prestação de bens e 

serviços pela Câmara Municipal de Esposende. Este mecanismo contratual, que a Câmara não 

é, legalmente, obrigada a escolher, impede o funcionamento normal do mercado, não dá 

oportunidades a todos os particulares ou empresas que reúnem as condições para concorrer a 

esses fornecimentos (mesmo quando há uma auscultação informal ao mercado, porque esse 

processo é, em si mesmo, um processo de seleção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. A fundamentação 

apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar, sendo óbvio, desde logo 

pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo admitindo a tese – 
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juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário è prévia à decisão de 

contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a informação prevista nos 

artigos 112º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente a identificação da 

entidade a contratar ou das entidades a consultar, se for o caso, não existe razão atendível 

para que essa informação não seja reportada na fundamentação das propostas. Acresce que, a 

intervenção dos membros do executivo camarário nestes procedimentos, ainda que numa fase 

preliminar, não deixa de estar abrangida pelo regime de impedimentos previstos no Estatuto 

dos Eleitos Locais e do Código do Procedimento Administrativo pelo que, a ausência de 

informação acima referida pode colocar problemas de outra natureza que devem ser 

evitados.” 

 

04.01.03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS 

COM O ARTISTA: “TONY CARREIRA” NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 

DIA DO MUNICÍPIO INTEGRADO NO FESTIVAL “SONS DE VERÃO” – EMISSÃO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 088/APV/2015 de 29 de maio 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 a “Prestação de Serviços de Organização do Espetáculo com o 

Artista: “Tony Carreira” no Âmbito das Comemorações do Dia do Município Integrado no 

Festival “Sons de Verão” 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 € 10.869,57 (dez mil oitocentos e sessenta e 

nove euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 
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4 – O espetáculo realizar-se-á na seguinte data: 

 Tony Carreira – 13/08/2015; 

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

Investimentos Objetivo 2.5.1., Acão 08, realização de atividades culturais, com a classificação 

orçamental previsto na rubrica 02/02022502 – outros, do orçamento da despesa para o 

corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 1394/2015, 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 por “Ajuste Direto Regime Geral”, nos termos do artigo 112.º e seguintes do 

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

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu 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 está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

75.º da LOE 2015, a taxa a aplicar é de 8 %, pelo que o Valor Base, a definir no Caderno de 

Encargos, será de € 10.000,00 (dez mil euros), 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 Organização 

do Espetáculo com o Artista: ”Tony Carreira” no Âmbito das Comemorações do Dia do 

Município Integrado no Festival “Sons de Verão”, 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 ORGANIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS COM O ARTISTA: ”TONY 

CARREIRA”, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO 

INTEGRADO NO FESTIVAL “SONS DE VERÃO”, 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. 

Votou contra o senhor Vereador João Maria de Sousa Nunes da Silva, que apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Voto contra por duas razões. A primeira, porque discordo do recurso sistemático à figura 

jurídica do “ajuste direto – regime geral “ para a contratualização da prestação de bens e 

serviços pela Câmara Municipal de Esposende. Este mecanismo contratual, que a Câmara não 

é, legalmente, obrigada a escolher, impede o funcionamento normal do mercado, não dá 

oportunidades a todos os particulares ou empresas que reúnem as condições para concorrer a 

esses fornecimentos (mesmo quando há uma auscultação informal ao mercado, porque esse 

processo é, em si mesmo, um processo de seleção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. A fundamentação 

apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar, sendo óbvio, desde logo 

pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo admitindo a tese – 

juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário è prévia à decisão de 
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contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a informação prevista nos 

artigos 112º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente a identificação da 

entidade a contratar ou das entidades a consultar, se for o caso, não existe razão atendível 

para que essa informação não seja reportada na fundamentação das propostas. Acresce que, a 

intervenção dos membros do executivo camarário nestes procedimentos, ainda que numa fase 

preliminar, não deixa de estar abrangida pelo regime de impedimentos previstos no Estatuto 

dos Eleitos Locais e do Código do Procedimento Administrativo pelo que, a ausência de 

informação acima referida pode colocar problemas de outra natureza que devem ser 

evitados.” 

 

04.01.04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, PÓS-PRODUÇÃO E 

EDIÇÃO DE 1000 UNIDADES EM DVD RELATIVO A DIVULGAÇÃO DOS OITO 

GRUPOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 089/APV/2015 de 29 de maio 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 Produção, Pós-produção e Edição de 

1000 Unidades em DVD Relativo a Divulgação dos Oito Grupos Folclóricos do Concelho” 
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 € 7.000,00 (sete mil euros), acrescido de iva a 

taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 30 (trinta) dias. 
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5 – O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos Objetivo 3.4.2., Acão 01, realização de eventos turísticos, com a classificação 

orçamental previsto na rubrica 02/02022502 – outros, do orçamento da despesa para o 

corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 1395/2015, 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.  

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 Produção, 

Pós-produção e Edição de 1000 Unidades em DVD Relativo a Divulgação dos Oito Grupos 

Folclóricos do Concelho”, 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 PRODUÇÃO, PÓS-PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 1000 UNIDADES EM 

DVD RELATIVO A DIVULGAÇÃO DOS OITO GRUPOS FOLCLÓRICOS DO 

CONCELHO”, 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. 

Votou contra o senhor Vereador João Maria de Sousa Nunes da Silva, que apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Voto contra por duas razões. A primeira, porque discordo do recurso sistemático à figura 

jurídica do “ajuste direto – regime geral “ para a contratualização da prestação de bens e 

serviços pela Câmara Municipal de Esposende. Este mecanismo contratual, que a Câmara não 

é, legalmente, obrigada a escolher, impede o funcionamento normal do mercado, não dá 

oportunidades a todos os particulares ou empresas que reúnem as condições para concorrer a 

esses fornecimentos (mesmo quando há uma auscultação informal ao mercado, porque esse 

processo é, em si mesmo, um processo de seleção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. A fundamentação 

apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar, sendo óbvio, desde logo 

pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo admitindo a tese – 

juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário è prévia à decisão de 

contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a informação prevista nos 

artigos 112º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente a identificação da 
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entidade a contratar ou das entidades a consultar, se for o caso, não existe razão atendível 

para que essa informação não seja reportada na fundamentação das propostas. Acresce que, a 

intervenção dos membros do executivo camarário nestes procedimentos, ainda que numa fase 

preliminar, não deixa de estar abrangida pelo regime de impedimentos previstos no Estatuto 

dos Eleitos Locais e do Código do Procedimento Administrativo pelo que, a ausência de 

informação acima referida pode colocar problemas de outra natureza que devem ser 

evitados.” 

 

04.01.05 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DAS FESTAS DA 

CIDADE E NATAL, PARA O ANO DE 2015 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 090/APV/2015 de 01 de junho 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 Iluminação das Festas da Cidade e 

Natal, Para o Ano de 2015” 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 € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 5 (cinco) Meses. 

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

Investimentos Objetivo 3.4.1., Acão 01, Dinamização Comercial, com a classificação 

orçamental previsto na rubrica 02/02022502 – outros, do orçamento da despesa para o 
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corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 1052/2015 e 

1564/2015, 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 convite a varias empresas, nos termos do 

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

18/2008, de 29 de Janeiro.   

 7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu 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 está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

75.º da LOE 2015, a taxa a aplicar é de 8 %, pelo que o Valor Base, a definir no Caderno de 

Encargos, será de € 23.000,00 (vinte e três mil euros), 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 Iluminação 

das Festas da Cidade e Natal, Para o Ano de 2015”, por se encontrarem reunidos, no caso 

individual e concreto, todos os requisitos previstos 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 ILUMINAÇÃO DAS FESTAS DA CIDADE E NATAL, PARA O ANO DE 

2015”, 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. 

Votou contra o senhor Vereador João Maria de Sousa Nunes da Silva, que apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Voto contra por duas razões. A primeira, porque discordo do recurso sistemático à figura 

jurídica do “ajuste direto – regime geral “ para a contratualização da prestação de bens e 

serviços pela Câmara Municipal de Esposende. Este mecanismo contratual, que a Câmara não 

é, legalmente, obrigada a escolher, impede o funcionamento normal do mercado, não dá 

oportunidades a todos os particulares ou empresas que reúnem as condições para concorrer a 

esses fornecimentos (mesmo quando há uma auscultação informal ao mercado, porque esse 

processo é, em si mesmo, um processo de seleção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. A fundamentação 

apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar, sendo óbvio, desde logo 

pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo admitindo a tese – 

juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário è prévia à decisão de 

contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a informação prevista nos 

artigos 112º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente a identificação da 

entidade a contratar ou das entidades a consultar, se for o caso, não existe razão atendível 

para que essa informação não seja reportada na fundamentação das propostas. Acresce que, a 

intervenção dos membros do executivo camarário nestes procedimentos, ainda que numa fase 

preliminar, não deixa de estar abrangida pelo regime de impedimentos previstos no Estatuto 
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dos Eleitos Locais e do Código do Procedimento Administrativo pelo que, a ausência de 

informação acima referida pode colocar problemas de outra natureza que devem ser 

evitados.” 

 

05 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 

 

05.01 – ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO BAIXO 

NEIVA – EMISSÃO DE PARECER. ------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião ofício enviado pelo Agrupamento de Escolas de Marinhas, para 

emissão de parecer referente à alteração da denominação da Escola de Baixo Neiva para Escola 

Básica de Forjães. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, EMITIR PARECER 

FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA “ESCOLAS BÁSICA DO 

BAIXO NEVIA” PARA “ESCOLAS BÁSICA DE FORJÃES”. ------------------------------------- 

 

06 – JUNTAS DE FREGUESIA: ________________________________________________ 

 

06.01 – APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – MÊS DE MAIO 2015 – 

RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

“Em cumprimento do regulamento de formas de apoio às Juntas de Freguesia, - Regulamento 

n.º 254/2014, publicado no Diário da Republica, 2º série – N.º 94 de 15 de maio de 2015, 

informo que no decorrer do mês de Maio de 2015, recebemos pedidos de colaboração e apoio 

das Juntas de Freguesia de acordo com o mapa anexo. 

Algumas solicitações tiveram carácter de urgência e as restantes só agora foram possíveis de 

quantificar em termos de valoração. 

Foram feitas as respetivas estimativas de custos associados a cada intervenção, os quais 

foram autorizados pelo Senhor Presidente. 

As intervenções foram realizadas e acompanhadas pelos serviços técnicos da Câmara 

Municipal, de forma a avaliar o seu cumprimento e eficácia. 

Tendo presente o referido anteriormente, em cumprimento do ponto 4 do artigo 10º do referido 

regulamento, propomos a ratificação dos apoios autorizados e aprovados 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU, REMETER A PRESENTE DELIBERAÇÃO À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------------------------------- 

 

06.02 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – PROPOSTA. ---------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião um ofício da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Esposende, 

Marinhas e Gandra, onde é solicitado um apoio financeiro para pagamento de duas faturas 

referentes a trabalhos de remodelação/conservação do campo de futebol de Gandra e trabalhos 

de reparação de um veículo automóvel. 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 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 1.637,13€ À JUNTA DE 

FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA. - 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1555/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

MAIS DELIBEROU, REMETER A PRESENTE DELIBERAÇÃO À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------------------------------- 

 

06.03 – JUNTA DE FREGUESIA DE FORJÃES – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – 

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

 

Foi presente em reunião um ofício da Junta de Freguesia de Forjães, onde é solicitado um 

apoio financeiro para aquisição de uma máquina corta relva. 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 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 692,49€ À JUNTA DE 

FREGUESIA DE FORJÃES. ------------------------------------------------------------------------------ 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1556/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

MAIS DELIBEROU, REMETER A PRESENTE DELIBERAÇÃO À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------------------------------- 

 

07 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

07.01 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL: _________________________ 

 

07.01.01 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA E PROPOSTA FINAL 

DE REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião informação datada de 27 de maio de 2015, onde consta despacho do 

senhor Presidente a remeter o presente assunto a reunião de câmara para aprovação, o relatório 

de análise e ponderação da discussão pública e a proposta final de revisão do PDM. Fica 

arquivada cópia da mesmo junta 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 UNANIMDADE, NOS TERMOS DA 

INFORMAÇÃO APRESENTADA, COM A QUAL SE CONCORDA, APROVAR O 

RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E A VERSÃO 

FINAL DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

ESPOSENDE E, ASSIM, NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 78º DO REGIME 

JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, MANDAR REMETER A 

MESMA À CCDR-N PARA EMISSÃO DE PARECER FINAL E POSTERIOR ENVIO, 

APÓS A RECEÇÃO DAQUELE, À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA EFEITOS DE 

APROVAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador João Nunes que apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Citando o célebre compositor Georg Friedrich Händel : “Aleluia!”. Volvido mais de dez 

anos, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Esposende foi, finalmente, 

concluído. 

Este é, para mim, um dos aspetos mais salientes desta proposta de revisão que nos é 

apresentada em versão final para votação hoje. 

De facto, passou demasiado tempo entre a publicação do primeiro PDM, em 1994 e a 

conclusão do processo de revisão que, tecnicamente, se iniciou em 2004. Ou seja, foram mais 

de dez anos de revisão! 

Mas, como diz o nosso povo: “mais vale tarde que nunca”. 

Num documento com esta envergadura há, naturalmente, pontos que merecem a minha 

discordância e soluções que merecem a minha concordância. 

Um dos pontos que me merece reserva é a transformação da zona industrial de Esposende em 

zona de atividades económicas; ou seja a alteração – que já se faz sentir há vários anos – da 

tipologia de ocupação respectiva, que descaracteriza a natureza industrial daquele local e que 

o transforma numa “plantação de armazéns” de usos múltiplos. 

Acresce que, o redimensionamento desta zona de actividades, no sentido escolhido, poderá ter 

um impacto visual muito negativo numa entrada nobre do concelho e, dada a proximidade dos 

maiores aglomerados habitacionais do Município, conduzirá à deslocação de muita da 

atividade comercial dos centros urbanos para esta zona, com as consequências nefastas que 

isso acarreta. 

Apesar de concordar com o reforço da capacidade de acolhimento de indústrias e actividades 

conexas no nosso concelho, fico com dúvidas sobre se a solução encontrada será a mais 

adequada, até porque, muitas das zonas industriais previstas na versão anterior do PDM 

nunca foram executadas. 

De igual modo, é motivo de preocupação a manutenção de índices de construção elevados em 

algumas zonas rurais, o que contribui para algum desordenamento na ocupação deste 

espaços. 

Não posso ainda deixar de me referir à versão final proposta para o artigo 111º do 

Regulamento - “regularização de situações de desconformidade com o Plano” - que cria um 

mecanismo que deverá ser utilizado com parcimónia e bom-senso porque, não o sendo, haverá 

uma subversão dos objectivos deste Plano. 

Entre os aspetos que reputo de positivos nesta proposta final, começo por salientar, tal como 

já o fiz em Outubro de 2014, na votação da proposta de discussão pública, a salvaguarda de 

muitos dos valores naturais e ecológicos em presença no nosso concelho. 

Para mim é importante que muitas zonas do nosso concelho se mantenham excluídas das áreas 

de construção para fins habitacionais e outros, nomeadamente uma grande parte da área 

correspondente ao Parque Natural do Litoral Norte, do Parque da Cidade e da Restinga da 

Foz do Rio Cávado. Sem essa salvaguarda, correríamos o risco de descaracterizar estas áreas 
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do nosso Município e poríamos em causa uma das mais-valias turísticas e lúdicas que temos e 

nos distinguem no espaço regional em que estamos inseridos. 

Também a previsão do traçado de algumas vias estruturantes merecem uma referência 

positiva e, a esse respeito, quero fazer votos para que a conclusão deste processo de revisão 

seja o leitmotiv para que os trabalhos da sua execução se iniciem. 

Assim, sou da opinião que esta revisão do Plano Diretor Municipal de Esposende, apesar de 

algumas soluções discutíveis, é uma proposta que, globalmente considerada, é suficientemente 

interessante e equilibrada para merecer o meu voto favorável, nomeadamente porque permite 

usos e ocupações do solo muito diversificadas e, consequentemente, um modelo de 

desenvolvimento económico assente em atividades variadas. 

Nestas matérias, o interesse geral deve sobrepor-se a outros interesses e é nessa perspectiva 

que decidi este sentido de voto.” 

 

07.02 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

07.02.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

07.02.01.01 – RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E DE ARRUAMENTOS – 

GEMESES E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALMEIRA DE FARO E CURVOS – 

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 85/DOM/2015, 

de 2015.05.26, 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. ------------------------- 

 

07.02.02 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

07.02.02.01 – CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE/VEDAÇÃO NA RUA DE S. 

CLÁUDIO – CURVOS – 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 84/DOM/2015, 

de 2015.05.26, 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 
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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 A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 

 

07.02.02.02 – REMODELAÇÃO DO LOGRADOURO DA ESCOLA EB1/JI DE CRIAZ 

– APÚLIA – 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 92/DOM/2015, 

de 2015.05.27, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 

 

07.02.02.03 – ACESSIBILIDADES AO CENTRO PAROQUIAL DE ANTAS – 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 93/DOM/2015, 

de 2015.05.27, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 

 

07.02.02.04 – ALTERAÇÃO DA ENTRADA DO PARQUE DA ESCOLA HENRIQUE 

MEDINA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E 

LIBERTAÇÃO DA RESPETIVA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------- 
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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 Definitiva e a informação técnica n.º 94/DOM/2015, 

de 2015.05.27, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 

 

07.02.03 - LIBERAÇÕES DE CAUÇÕES: ________________________________________ 

 

07.02.03.01 – ARRANJOS EXTERIORES DA HABITAÇÃO SOCIAL DE GÓIOS – 

MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO.  

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e informação técnica n.º 

68/DOM/2015, de 2015.04.10, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta 

Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos para 

liberação da caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 

não apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com 

o art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, informa da possibilidade 

de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem 

de 75% equivalente a 30% - 1º ano; 30% - 2º ano e 15% - 3º ano após a receção provisória da 

referida obra. Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da ata da presente reunião, da 

qual fazem parte integrante e que aqui se dão como transcritos. -------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 75% EQUIVALENTE 

A 30% - 1º ANO; 30% - 2º ANO E 15% - 3º ANO APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE 

REFERIDA OBRA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07.02.03.02 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS BAIRROS DA SOZENDE, 

VISCONDA E MANGALAÇA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e informação técnica n.º 

86/DOM/2015, de 2015.05.26, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta 

Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos para 

liberação da caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
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não apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com 

o art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, informa da possibilidade 

de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem 

de 60% equivalente ao 1º ano – 30% e 2º ano – 30% após a receção provisória da referida obra. 

Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da ata da presente reunião, da qual fazem 

parte integrante e que aqui se dão como transcritos. ---------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 60% EQUIVALENTE 

AO 1º ANO – 30% E 2º ANO – 30% APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA 

OBRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07.02.03.03 – ALARGAMENTO DA PONTE DAS RODINHAS – RIO TINTO – AUTO 

DE VISTORIA PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ----------------------------- 

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Vistoria para Liberação de Caução e informação técnica n.º 

91/DOM/2015, de 2015.05.27, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta 

Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos para 

liberação da caução no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 

não apresentam defeitos de obra da responsabilidade do adjudicatário, pelo que, de acordo com 

o art.º 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, informa da possibilidade 

de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à liberação da caução na percentagem 

de 60% equivalente ao 1º ano – 30% e 2º ano – 30% após a receção provisória da referida obra. 

Fica arquivada cópia dos mesmos junto à minuta da ata da presente reunião, da qual fazem 

parte integrante e que aqui se dão como transcritos. ---------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E LIBERAR A CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 60% EQUIVALENTE 

AO 1º ANO – 30% E 2º ANO – 30% APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA 

OBRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

07.03 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

07.03.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

07.03.01.01 – PROCESSO N.º 232/2007 – MARIA ISABEL ABREU ALVES CAPITÃO – 

AVENIDA DA PRAIA, N.º 10 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, 

MARINHAS E GANDRA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/10234/2015, prestada pelos serviços da 

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

para efeitos de receção 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 
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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. ------------------------------------------------- 

 

07.03.02 - CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

07.03.02.01 – PROCESSO N.º 278/2011 – ALBERTINA LOURENÇO DE FARIA – RUA 

PADRE AVELINO ALVES – FREGUESIA DE ANTAS – CADUCIDADE DO 

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

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/7056/2015, 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 da licença, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º DGU/9242/2015 

daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade da licença. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

07.03.02.02 – PROCESSO N.º 91/2012 – MARIA ALEXANDRA LAGE SOUSA – RUA 

DOS COMBATENTES – FREGUESIA DE GEMESES – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/7428/2015, 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/7425/2015 daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 

disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade da 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

08 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________ 
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08.01 – CENTRO SOCIAL, PAROQUIAL DE FONTE BOA – PEDIDO DE APOIO 

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

Foi presente em reunião um ofício do Centro Social Paroquial de Fonte Boa, onde é solicitado 

um apoio financeiro para equipar as suas instalações com um sistema de climatização. 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 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 18.817,16 AO CENTRO 

SOCIAL, PAROQUIAL DE FONTE BOA, PARA AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1553/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

08.02 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE GÓIOS – PEDIDO DE APOIO 

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

 

Foi presente em reunião um ofício da Associação Recreativa de Góios, onde é solicitado um 

apoio financeiro para obras de conservação da sede da associação. 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 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 8.813,00€ À ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA DE GÓIOS, PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA SEDE DA 

ASSOCIAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1552/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

08.03 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ESPOSENDE – AGRADECIMENTO – PARA CONHECIMENTO. --------------------------- 

 

Foi presente em reunião um ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Esposende, a agradecer o subsídio atribuído para aquisição de ambulância. 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

08.04 – CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS – PEDIDO DE 

APOIO FINANCEIRO – PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião um ofício do Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, onde é 

solicitado um apoio financeiro para aquisição de uma viatura adaptada. 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, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO VALOR DE 20.000,00€ AO CENTRO 

SOCIAL DA JUVENTUDE UNIDA DE MARINHAS, PARA AQUISIÇÃO DE UAM 

VIATURA ADAPTADA. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1554/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

09 – ESPOSENDE AMBIENTE E.M.: ___________________________________________ 

 

09.01 – CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A 

EAMB – ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO. ----------- 

 

Foi presente em reunião ofício da EAmb – Esposende Ambiente, E.M. onde é apresentada a 

proposta de atualização do contrato de gestão entre o Município de Esposende e a EAmb - 

Esposende Ambiente, E.M.. 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 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ESPOSENDE E A EAMB – ESPOSENDE AMBIENTE, E.M. --------------------------------- 

 

10 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 

 

10.01 – ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E O 

BALDIO DOS SARGACEIROS DE APÚLIA – PROPOSTA. ----------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“Considerando que:  

1 - É do interesse do Município de Esposende, por si só ou em conjugação de esforços com as 

entidades competentes, proceder à requalificação e revitalização da zona de Cedovém e 

Pedrinhas, da extinta Freguesia de Apúlia, nomeadamente, proteção da zona costeira; 

preservação dos valores naturais; harmonização paisagística; promoção dos valores 

económicos; requalificação cultural e revitalização do turismo nos núcleos urbanos 

marítimos, entre outros; 

2 - Se reconhece a existência de um interesse e objetivo comum entre o Município de 

Esposende e o Baldio dos Sargaceiros de Apúlia na revitalização e requalificação daquela 

zona; 

3 - Os litígios judiciais que vêm persistindo no tempo e que não se perspetiva uma data de fim 

para os mesmos; 

4 - Estamos perante uma nova realidade, que se traduz no facto de a vontade do Município de 

Esposende, através do respetivo executivo, no que a esta matéria diz respeito, vai ao encontro 

do interesse do Conselho Diretivo do Baldio dos Sargaceiros, ter oportunidade de aceder ao 

novo, e talvez o último, quadro comunitário de apoio, bem como a possibilidade de 

apresentação de outras candidaturas a financiamentos; 
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5 - O Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha a Espinho (POOC-

Caminha/Espinho) se encontra em revisão e que está iminente a conclusão do processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Esposende; 

6 - É do interesse da população a resolução desta questão e que se pretende uma união de 

esforços; 

7 - Existe uma possibilidade de acordo entre o Município de Esposende e o Baldio dos 

Sargaceiros de Apúlia para por fim aos litígios judicias pendentes; 

PROPONHO que o Município de Esposende celebre com o Baldio dos Sargaceiros de Apúlia, 

o presente acordo.” Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O ACORDO 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E O BALDIO DOS 

SARGACEIROS DE APÚLIA, NOS TERMOS APRESENTADOS. ------------------------------- 

 

11 – 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 o senhor José Cardoso, na qualidade de comerciante na zona de Ofir, tendo 

referido que o senhor Presidente, ao longo da reunião de câmara, falou de legalidade, 

transparência e turismo, sendo que, nesse sentido queria colocar duas questões: a primeira 

questão refere-se ao modo como estão regulamentadas as esplanadas daquela zona. Referiu que 

tem a sua esplanada de acordo com a regulamentação em vigor, mas que a sua concorrente tem 

uma esplanada que está ilegal e que nada é feito. Referiu que queria fazer uma estrutura igual à 

da sua concorrente e não o faz porque é ilegal, no entanto ela beneficia porque os clientes 

preferem a esplanada da sua concorrente porque é mais abrigada e tem melhores condições. 

Referiu que ele e o seu cunhado fizeram uma exposição à Câmara sobre este assunto e a única 

coisa que lhes dizem é que vai ser demolida, mas até agora não houve desenvolvimentos. 

Continuando no uso da palavra, informou que ele e o seu cunhado tiveram uma reunião com o 

senhor Vice-Presidente mas, desde aí, já há mais de um mês está a tentar falar novamente com 

o senhor Vice-Presidente e não consegue. 

A sua concorrente tem uma situação ilegal, mas é considerada empreendedora. 

Questionou porque é que tem que “combater” com armas diferente, porque é que não pode 

fazer uma esplanada igual. E se aquela esplanada está ilegal porque é que a Câmara Municipal 

não faz nada? 

A esplanada está de momento totalmente coberta, e a esplanada do seu cunhado está à sombra, 

devido à estrutura da sua concorrente. 

Mais referiu que Esposende também pode ser conhecido por más razões, e que irá fazer chegar 

este assunto à comunicação social se a Câmara Municipal nada fizer. Referiu ainda que é 

legalista e que não fará nada ilegal, mas não pode deixar que os outros o prejudiquem e, como 

contribuinte tem todo o direito de ser defendido pelo município.  

A segunda questão que colocou refere-se à iluminação pública daquela zona, que se trata de 

uma zona turística, tendo informado que, de 19 lâmpadas existentes, apenas estão a funcionar 

4. Atendendo à zona turística que é e, por uma questão de segurança, deveria existir mais 

iluminação. 

Referiu também que o trânsito para Ofir é caótico, sendo que, quem vem de Apúlia, é obrigado 

a ir ao centro de Fão, o que torna insustentável aquela praia de Ofir. 
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Também relativamente ao trânsito, referiu que há dois sentidos junto à bomba de gasolina, o 

que faz com que haja imensos acidentes. 

 

O senhor Presidente agradeceu o facto de terem vindo apresentar as suas questões. 

Referiu que vai, pessoalmente, apreciar o processo. Referiu também que, se chegar à conclusão 

que o melhor é fazer uma estrutura para todos, com um estudo feito pelo município, será de ir 

por essa opção. Mais garantiu que se for intenção dos senhores apenas repor a ilegalidade, 

então fará todos os procedimentos para demolir a estrutura. 

Relativamente à questão das lâmpadas, no âmbito da poupança energética, foram desligadas 

algumas lâmpadas, de acordo com as indicações das juntas de freguesia e claro que numa zona 

turística há que alterar essa situação e vai fazê-lo, juntamente com a Junta de Freguesia. 

Quanto ao trânsito o senhor Presidente referiu que no âmbito dos vários planos que vão ser 

feitos, agora que o PDM está a ser concluído, vai ser estudada essa situação, ou seja, o trânsito 

e o estacionamento nessas zonas. 

Ano após ano a Câmara, juntamente com a Junta de Freguesia, tem tentado, junto do ICNF 

encontrar terrenos para estacionamento, mas o ICNF não tem permitido. 

 

 

---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 doze horas e trinta 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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