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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 20 

DE AGOSTO DE 2015: _______________________________________________________ 

 

--- Aos vinte dias do mês de agosto 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 Andreia Susana Vassalo de Barros, Assistente Técnica da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- Sendo dez horas e vinte 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 da Câmara Municipal, tendo referido, em jeito de balanço, 

que o programa comemorativo do dia do município correu conforme as expectativas traçadas 

salientando que a ideia de transportar para o dia do município o agradecimento aos 

trabalhadores da Câmara Municipal que completaram 25 anos de serviço veio reconhecer 

publicamente a entrega e dedicação dos funcionários em questão bem como elevar ainda mais 

aquele que é o dia da Cidade e do Município de Esposende, a par das restantes distinções 

atribuídas. 

 

O senhor Presidente da Câmara manifestou, ainda, o seu contentamento pelo facto de, neste dia 

da Cidade e do Município, ter estado muita gente em Esposende, não só para assistirem ao 

Cortejo Etnográfico concelhio, que decorreu da parte da tarde, mas também ao concerto de 

Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, e ao espetáculo piromusical, à noite. 

 

Continuando no uso da palavra o senhor Presidente aproveitou para agradecer a todos os que 

contribuíram para o sucesso deste dia, desde os trabalhadores que estiveram na organização das 

iniciativas a todos os que participaram nas mesmas. 

 

Ainda neste período de antes da ordem do dia, o senhor Presidente informou que, no próximo 

fim-de-semana, mais especificamente no dia 23 de Agosto, serão inauguradas as instalações do 

complexo desportivo de Marinhas, sendo que só agora foi possível concluir este longo 

processo. 

Informou, ainda, no âmbito deste mesmo assunto, que a direção do Futebol Clube de Marinhas 
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lhe fez chegar um ofício manifestando a vontade de alterar a denominação do estádio de 

Marinhas para “Estádio Pe. Avelino Marques Peres Filipe”, solicitando à Camara Municipal, 

enquanto proprietária do referido imóvel, que se pronunciasse sobre tal solicitação.   

O Senhor Presidente mais referiu que não vê qualquer inconveniente nesta alteração até 

porque, o Pe. Avelino foi fundador do clube, é Presidente da Assembleia Geral há 48 anos e 

continua a ser um grande dinamizador e, acima de tudo, um elemento estabilizador do Clube.  

Referiu, também, que após algumas auscultações que efetuou, concluiu que o pedido da 

direção é uma vontade não só desta, mas também da própria freguesia. 

No entanto gostaria de ouvir a opinião do restante executivo relativamente a esta matéria. 

  

De seguida usou da palavra o senhor Vereador João Nunes referindo que não vê qualquer 

inconveniente na alteração do nome. 

 

 De seguida usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana referindo que é de louvar 

este ato, uma vez que se deve reconhecer quem tanto trabalhou e dignificou a imagem do 

Clube. 

 

Assim,  

 
A CÂMARA MUNICIPAL EMITIU PARECER FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO 
“ESTÁDIO DE MARINHAS” PARA “ESTÁDIO PE. AVELINO MARQUES PERES FILIPE”. ----------------- 
 

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: -------------------------------------------------------------------------- 886,04€  

Fundos Permanentes ---------------------------------------------------------------------------- 4.500,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------- 2.146.096,98€ 

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

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

no Banco Português de Investimento --------------------------------------------------------97.988,84€ 

no Banco BIC ---------------------------------------------------------------------------------- 18.699,44€  

no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------------------- 73.912,41€ 

no Banco Millennium BCP ----------------------------------------------------------------- 100.641,68€ 

SUB- TOTAL ------------------------------------------------------------------------------ 2.673.762,91€ 

Depósitos a Prazo 

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Em cofre, na Tesouraria ---------------------------------------------------------------------------- 56,71€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------19.937,81€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ----------------------------------------------------------1.013.371,29€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.033.365,81€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 5.707.128,72€ 
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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 16/2015, 

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------- 

 

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

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

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

 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 06 DE 

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

 

04 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

04.01 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

04.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

04.01.01.01 – PROCESSO N.º 80/2013 – ESPOAUTO – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

AUTOMÓVEIS, LDA. – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/10793/2015, prestada pelos serviços da 

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

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

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

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

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

3 500,00€ até à receção definitiva das obras de urbanização. Fica arquivada cópia do mesmo 

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

transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RETIFICAR A 

DELIBERAÇÃO TOMADA DA REUNIÃO DE CAMARA N.º 16 DATADA DE 06 DE 

AGOSTO DE 2015 E HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA, RECEBER 

PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO AUTORIZAR A REDUÇÃO DA 

CAUÇÃO PARA 3 500,00€ ATÉ À RECEÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------- 

 

04.01.01.02 – PROCESSO N.º 485/2010 – FERNANDO PATRÃO E FILHOS, LDA – 
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – AUTO DE 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/25601/2015, prestada pelos serviços da 

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

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

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

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

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

6 200,00€ até à receção definitiva das obras de urbanização. Fica arquivada cópia do mesmo 

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

transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA, RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 

AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 6 200,00€ ATÉ À RECEÇÃO 

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

 

04.01.02 - CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

04.01.02.01 – PROCESSO N.º 275/1978 – ANTÓNIO MANO CONCEIÇÃO LIMA – 

RUA DOS CUCOS, N.º 7 – LUGAR DA IGREJA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

PALMEIRA DE FARO E CURVOS – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/1311/2015, 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/138/2015 

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

 

04.01.03 – LIBERTAÇÕES DE CAUÇÃO: _______________________________________ 

 

04.01.03.01 – PROCESSO N.º 543/87 – MÁRIO GONÇALVES PATRÃO – OUTEIRO – 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – 

LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/791/2015, prestada pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal onde é dado a conhecer que o 
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requerente vendeu a parcela de terreno confinante com a baia de estacionamento à empresa 

Losa Capitão – Investimentos Imobiliários, Lda. e requere que seja cancelada a caução 

atendendo a que esta empresa assume a execução da pavimentação em falta aquando do 

licenciamento do futuro empreendimento que levará a efeito na referida parcela de terreno, 

conforme declaração datada de 30 de junho de 2015. 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, AUTORIZAR O 

CANCELAMENTO DA CAUÇÃO PRESTADA POR GARANTIA BANCÁRIA NO 

VALOR DE 7 481.91€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

05– APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: ________________________________ 

 

05.01 – GRUPO DESPORTIVO DE APÚLIA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – 

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

 

Foi presente em reunião um ofício do Grupo Desportivo de Apúlia, onde é solicitado um apoio 

financeiro para obras de requalificação do Campo dos Sargaceiros. 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 25.000,00€, AO GRUPO 

DESPORTIVO DE APÚLIA, PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DOS 

SARGACEIROS. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1559/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

05.02 – 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 a atribuição do subsídio. 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. ------------------------------------------- 

 

---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 cinco minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---E eu, ______________________________, Assistente Técnica, redigi e subscrevi a presente 

ata, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na mesma reunião. ----------------------- 
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AATTAA    

  

NN..ºº  1177//22001155  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  

  

  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  
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