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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 15 

DE JANEIRO DE 2015: _______________________________________________________ 

 

--- Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, nesta cidade de Esposende, na 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  

Dr. António Maranhão Peixoto, 

Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva, 

Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 

Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 

Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale e 

Sr. Paulo Alexandre dos Reis Martins, em substituição de Dr.ª Berta Filipa Gonçalves Viana. 

 

--- A reunião foi secretariada por Andreia Susana Vassalo de Barros, Assistente técnica e 

trabalhadora do Município de Esposende. ---------------------------------------------------------------- 

 

--- Sendo dez horas e quinze minutos, verificando-se haver “quorum” 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 informando que na passada terça-

feira dia treze de janeiro, a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e 

Poder Local visitou o litoral do nosso concelho. A visita destinou-se a verificar os trabalhos 

que estão a ser efetuados e a recolher informações sobre os locais onde irão ser concretizadas 

intervenções de natureza ambiental e de proteção. 

Mais informou que na segunda-feira à noite já tinha estado reunido com a comitiva da 

Assembleia da República, na chegada a Esposende, na qual deu as boas vindas aos deputados, 

convidando-os a visitar mais vezes o concelho, assinalando que são muitos e variados os 

motivos de atração deste território, o único Município do distrito de Braga com ligação ao 

litoral.  

 

De seguida usou da palavra o senhor Vice-Presidente informando que na passada terça-feira de 

manhã, dia treze de janeiro em Caminha houve uma reunião com representantes de oito 

câmaras municipais do Norte e de oito associações de pescadores para rejeitar as limitações à 

pesca com redes de deriva previstas pelo regulamento do Conselho Europeu, através da qual a 

União Europeia pretende proibir a utilização de todos os tipos de redes de deriva nas pescas. A 

posição de autarcas e pescadores, que rejeita a aplicação do regulamento tal como está, vai ser 

comunicada a Assunção Cristas, ministra da Agricultura e do Mar. No que concerne à potência 

dos motores utilizados nas embarcações, a associação de Pescadores Profissionais do Concelho 

de Esposende solicitou um aumento da mesma, uma vez que a que atualmente está 

regulamentada torna-se insuficiente devido às condições da barra. Mais informou que os 
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autarcas e os pescadores vão solicitar uma audiência à Ministra. 

O senhor Vice-Presidente informou ainda que na referida reunião estiveram presentes 

representantes das câmaras de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, Esposende, 

Matosinhos, Valença, Póvoa de Varzim e Vila do Conde e representantes da Associação de 

pescadores do concelho de Caminha, Associação de Armadores e Pescadores de Castelo do 

Neiva, Associação para a Preservação da Pesca no Rio Minho, Associação de Pescadores da 

Ribeira Minho, Associação de Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende e 

Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar. 

 

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: -----------------------------  2.290,06€  

Fundos Permanentes -----------------------------------------------------------------------------3.550,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------- 2.994.985,44€ 

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

no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------28.848,00€ 

no Banco Português de Investimento ---------------------------------------------------------- 6.629,87€ 

no Banco BIC ------------------------------------------------------------------------------------ 7.330,57€ 

no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 12.153,86€ 

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 261.360,96€ 

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------3.578.650,58€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 44,94€ 

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------12.894,94€ 

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

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.022.566,07€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 4.601.216,65€ 

 

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 01/2015, 

REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ---------- 

 

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

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

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

 



 
 

Página 3 de 8 
ATA N.º 02/2015 * 2015.01.15 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 08 DE 

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

Absteve-se o senhor Vereador Paulo Alexandre Reis Martins por, conforme declarou, não ter 

estado presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:  ______________________________________________ 

 

04.01 – VOTOS DE LOUVOR: _________________________________________________ 

 

04.01.01 – ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR AO DR. MANUEL NEIVA LOSA, 

PELO SERVIÇO PRESTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL - PROPOSTA. ----------- 

 

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

seguinte teor: 
 

“O Serviço Municipal de Segurança e Proteção Civil foi assegurado, desde 18 de agosto de 

2008 pelo Dr. Manuel Neiva Losa, trabalhador em funções públicas da Administração 

Regional de Saúde do Norte que se encontrava em regime de mobilidade interna; 

Atendendo à dedicação, profissionalismo, empenho e competência demonstrados ao longo dos 

últimos 6 anos, proponho à Exma. Câmara Municipal que seja atribuído um voto de louvor ao 

Dr. Manuel Neiva Losa, pelo serviço prestado nesta Câmara Municipal.” Segue data e 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR UM VOTO DE LOUVOR AO DR. MANUEL NEIVA 

LOSA, PELO SERVIÇO PRESTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------ 

 

04.02 – PROTOCOLOS:  ____________________________________________________ 

 

04.02.01 – ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A FREGUESIA DE 

ANTAS, A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PAIO DE ANTAS E O 

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE – PROPOSTA. ----------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta de celebração de acordo de colaboração a celebrar entre a 

Freguesia de Antas, a Fábrica da Igreja Paroquial de São Paio de Antas e o Município de 

Esposende. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA E ASSIM APROVAR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE A FREGUESIA DE ANTAS, A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO 

PAIO DE ANTAS E O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE. ---------------------------------------------- 

 

05 – DESPORTO: ____________________________________________________________ 

 

05.01 – 13º ENCONTRO LUSO-GALAICO DE BTT – TAXAS DE INSCRIÇÃO – 

PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente em reunião proposta do senhor Vereador Prof. Rui Pereira, com o seguinte teor: 

 

“A Câmara Municipal, através do Serviço de Desporto tem procurado, ao longo dos últimos 

anos, promover eventos desportivos que aliem a componente desportiva e a vertente turística. 

Estas ações visam corporizar as diretrizes preconizadas no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo.  

Neste sentido, a Câmara Municipal pretende realizar o 13º Encontro Luso-galaico de BTT, 

que decorrerá de 25 e 26 de Abril. Este evento será composto pelo seguinte programa 

desportivo: 

 

PASSEIO JÚNIOR 

O Passeio Júnior realiza-se no sábado, dia 25 de Abril. A concentração está marcada para as 

14h30 e a partida para as 15h00. A chegada está prevista para as 17h00.  

É um passeio com uma distância de 25 Km, que apresenta um baixo nível de dificuldade. 

Apesar de ser direcionado para os mais novos, pretende ser, sobretudo, um convívio familiar, 

proporcionando-se aos pais e aos avós uma oportunidade para acompanharem as crianças e 

os jovens numa prática desportiva em família.  

 

MEIA MARATONA 

A realização deste passeio está marcada para o dia 26 de Abril, domingo. 

É um passeio de 40 km realizado por um percurso sinalizado, que apresenta um nível de 

dificuldade médio. Através de um percurso realizado entre as cidades de Esposende e 

Barcelos, serão percorridas magníficas paisagens que se estendem ao longo das margens do 

Rio Cávado.  

 

MARATONA 

A realização deste passeio está marcada para o dia 26 de Abril, domingo.  

É um passeio de 70 km realizado por um percurso sinalizado, que apresenta um nível de 

dificuldade elevado. Trata-se de um passeio aconselhável para pessoas que praticam a 

modalidade com regularidade. 

 

MARATONA EXTREME 

A Maratona Extreme terá a duração de dois dias, ao longo dos quais, serão percorridos 250 

Km. Trata-se de uma prova que apresenta um elevado nível de dificuldade, sendo direcionada 

para praticantes extremamente experientes.  

Paralelamente, como fator de promoção turística do município e de promoção do próprio 

evento, o município pretende disponibilizar uma Jersey oficial do Evento e Calções de BTT, 

para os participantes que o desejem. 

 

Assim, a realização deste programa acarreta diversos custos em todas as fases da sua 

realização. Neste sentido, para fazer face a parte dos custos que o Município terá com a 

realização do Encontro Luso-galaico de BTT, proponho que sejam cobradas, aos 

participantes, as seguintes taxas de inscrição: 

 Participação no Passeio Júnior – Gratuita; 

 Participação no Passeio Júnior – 15,00€ com aquisição da Jersey Oficial do Evento; 

 Participação na Meia Maratona e Maratona – 10,00€ sem a aquisição da Jersey 

Oficial do Evento; 
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 Participação na Meia Maratona e Maratona – 15,00€ com aquisição da Jersey Oficial 

do Evento; 

 Participação na Maratona Extreme – 20,00€ sem a aquisição da Jersey Oficial do 

Evento; 

 Participação na Maratona Extreme – 25,00€ com a aquisição da Jersey Oficial do 

Evento; 

 Aquisição do Calção Oficial do Evento – 30,00€.” Segue data e assinatura. --------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA. ----------------------- 

 

06 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

06.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

06.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

06.01.01.01 – REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA ESCOLA 

EB1/JI DE CEPÃES – 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 Vistoria para efeito de Receção Provisória e a informação 

técnica n.º 09/DOM/2015, de 2015.01.09 prestada pelos serviços da Divisão de Obras 

Municipais desta Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos 

trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 

se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 

 

06.02.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

06.02.01.01 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009006 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 07/DOM/2015, 

de 2015.01.07, 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 
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de homologação daquele auto, se proceder à receção definitiva os trabalhos. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 

 

06.02.01.02 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009013 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 06/DOM/2015, 

de 2015.01.07, 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 os trabalhos. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 

 

06.02.01.03 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009011 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 05/DOM/2015, 

de 2015.01.07, 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 os trabalhos. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 

 

06.02.01.04 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2009001 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 
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Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 04/DOM/2015, 

de 2015.01.07, 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 os trabalhos. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 

 

06.02.01.05 – CONSTRUÇÃO DE REDE – SEPS2008011 – OBRAS DE 

INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

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

 

Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 03/DOM/2015, 

de 2015.01.15, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta Câmara 

Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no âmbito 

da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram realizados e em 

condições de serem recebidos definitivamente, bem como informa da possibilidade de, em caso 

de homologação daquele auto, se proceder à receção definitiva os trabalhos. Fica arquivada 

cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que 

aqui se dá como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR, UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 

 

---E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da ata da presente reunião, que, depois 

de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo aprovada por unanimidade para efeitos 

de execução imediata das deliberações tomadas. -------------------------------------------------------- 

 

---Sendo dez horas e trinta 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  0022//22001155  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  

  

  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  

1155  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22001155    
 


