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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 

DE MARÇO DE 2015: ________________________________________________________ 

 

--- Aos doze dias do mês de março 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, 

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

da Silva, 

Dr.ª Jaqueline Casado Afonso Areias, 

Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 

Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale e 

Dr.ª Berta Filipa Gonçalves Viana. 

 

--- A reunião foi secretariada por Carla Manuela Brito da Silva Dias, Licenciada e Chefe da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal. ---------------------------- 

 

--- Sendo 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 Vereador Dr. Tiago Saleiro, referindo que partilha da consternação 

manifestada pela população de Mar, pelo facto de não ter podido assistir à cerimónia de 

inauguração da Frente Marítima de S. Bartolomeu do Mar. 

Outa preocupação manifestada pelo senhor vereador, é o facto de naquela zona não haver 

sanitários públicos. Referiu que antigamente sempre existiram sanitários, uns construídos e 

outros no café, sendo que agora, com esta intervenção, estes deixaram de existir, tendo 

solicitado que se pense numa solução de sanitários públicos naquela praia até porque é capaz 

de haver agora maior afluência àquela praia. 

Mais questionou sobre o que está previsto, se é que está previsto para a antiga escola primária 

de Baixo Mar. 

 

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

ribeirinha de Esposende não tem casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Continuando no uso da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana apresentou a seguinte 

recomendação: 

“Recomendação «IMI FAMILIAR» 

Vem recomendar a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes, nos termos 

previstos no nº 13 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 10% 

para as famílias com 1 filho, em 15% para as famílias com 2 filhos, e em 20% para as famílias 

com 3 filhos.» 
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1. O Orçamento de Estado para 2015, a par da reforma do IRS e da nova redução da 

taxa de IRC, veio iniciar o desagravamento fiscal incidente sobre os cidadãos, as 

empresas e as famílias, sublinhando os resultados do esforço percorrido de contenção 

orçamental, a manutenção do rigor das contas públicas e o crescimento económico. 

2. Veio concretizar, nomeadamente, medidas de proteção das famílias e de incentivo à 

natalidade. 

3. Por outro lado, na sequência da introdução do quociente familiar no IRS, foi 

introduzido um benefício fiscal para as famílias com filhos em sede de IMI, permitindo 

aos municípios reduzirem a taxa de IMI em 10% para as famílias com 1 filho, 15% 

para as famílias com 2 filhos e 20% para as famílias com 3 filhos. 

4. Fica assim consagrada a possibilidade dos municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, reduzirem a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

consoante o número de dependentes a cargo. 

5. A aprovação desta proposta não implica qualquer alteração ao orçamento municipal 

aprovado, uma vez que a sua execução só produz efeitos na liquidação do imposto em 

2016. O seu impacto nos orçamentos futuros pode ser acautelado pela adopção de 

medidas de controlo da despesa municipal, nomeadamente despesas de funcionamento. 

6. Justifica-se fixar uma redução da taxa de IMI, nos casos de imóvel destinado a 

habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, e 

atendendo ao número de dependentes, nos termos do previsto no n.º 13 do Art.º 112º do 

Código do IMI, porquanto: 

a) As famílias com dependentes têm despesas acrescidas; 

b) A família, como pilar da nossa comunidade deve ser destacada, valorizada e 

protegida; 

c) A redução da taxa de IMI, que se propõe, funcionará como incentivo à 

natalidade e consequente aumento da população do nosso concelho. 

7. Em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos nossos munícipes nos termos da 

lei, é uma das medidas que podem ser tomadas, com alcance direto para muitas 

famílias e para o desenvolvimento do nosso concelho. 

Assim, a Vereadora Berta Filipa Gonçalves Viana, eleita pelo CDS-PP, recomenda que esta 

Câmara: 

Aprove a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes, nos termos previstos 

no nº 13 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a saber: 

i. em 10% para as famílias com 1 filho, e 

ii. em 15% para as famílias com 2 filhos, e 

iii.  em 20% para as famílias com 3 filhos.” 

 

De seguida, usou da palavra o senhor Presidente, referindo que a presença do senhor Presidente 

da República na inauguração da Frente Marítima de S. Bartolomeu do Mar foi um momento 

alto para o município, tendo referido que aquela obra teve um simbolismo muito grande ligado 

às demolições e à zona envolvente.  

Mais referiu que há muita manipulação político-partidária, e a imprensa vai nessa manipulação 

e é isso que passa na imprensa, o que é negativo para Esposende.  

Quanto ao acesso à cerimónia referiu que toda a logística referente à segurança é da 

responsabilidade dos serviços de protocolo da presidência da república, não podendo o 

município alterar as regras, tendo ainda referido, a título de exemplo, que a tenda existente 

tinha uma lotação limitada, e que era muito deselegante convidar alguém e depois não ter lugar 
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para a sentar. É importante não confundir a posição da câmara com questões de segurança, a 

ideia nunca foi dividir as pessoas, ou impedir o seu acesso, o que aconteceu foi somente por 

questões organizativas e de segurança.  

 

Relativamente à questão dos sanitários públicos, o senhor Presidente da Câmara referiu que 

ainda recentemente foi adquirido um terreno junto àquela zona. No entanto, não deve ser 

esquecido que aquela praia não é de utilização balnear, pelo que não deve ser incentivada a sua 

utilização. Referiu ainda que a questão dos sanitários o preocupa, tendo informado que a 

comissão de festas já pediu um espaço para explorar, sendo que se sugere converter uma das 

edificações existentes em sanitários.  

 

Relativamente à EB1 de Baixo Mar, o senhor presidente da câmara informou que amanhã vai 

ser feita uma visita à freguesia de Mar e a questão vai ser analisada com a junta de freguesia. 

  

Quanto à questão da existência de casas de banho na zona ribeirinha para pessoas com 

mobilidade reduzida, informou que as casas de banho do mercado municipal estão sempre 

abertas e estão preparadas para pessoas com mobilidade reduzida.  

 

Relativamente à proposta de redução da taxa de IMI, sob a forma de recomendação para 

análise no próximo orçamento de 2016, foi APROVADA POR UNANIMIDADE.  

   

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: -----------------------------1.927,03€  

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

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------547.568,10€ 

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

no Banco Espírito Santo -----------------------------------------------------------------------28.645,60€ 

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

no Banco BIC -------------------------------------------------------------------------------2.008.522,37€  

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

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 288.257,52€ 

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------3.443.456,17€ 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------152,17€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------10.451,75€ 

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

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.008.105,97€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 4.451.562,14€ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO: ______________________ 

 

Foram prestadas informações ao Executivo, acerca dos atos praticados pelos senhores 
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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 05/2015, 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------ 
 

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

dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze e cuja cópia foi enviada a todos os membros 

deste órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL REALIZADA EM 26 DE 

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

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

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

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 

 

04.01 – JUNTAS DE FREGUESIA: __________________________________________ 

 

04.01.01 – APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – MÊS DE FEVEREIRO – 

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, informo que no 

decorrer do mês de Fevereiro 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 4º 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. -------------------------------------------------------------- 
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05 – AÇÃO SOCIAL: _________________________________________________________ 

 

05.01 – COMPARTICIPAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA VAMOS DE 

FÉRIAS A CRIANÇAS CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 

ECONÓMICO FINANCEIRAS – PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta da Senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 

teor: 

 

“Considerando a política de coesão social levada a efeito pelo Município, onde as 

preocupações com a qualidade de vida da sua população se traduzem, em parte, pela 

concretização de um conjunto de iniciativas e projetos de índole social, cultural, desportiva, 

lúdica e recreativa que se colocam à sua disposição. 

Considerando ainda que de entre estas iniciativas, vai ser levado a cabo o programa Vamos 

de Férias, desenvolvido pelo Município em parceria com as empresas municipais, Esposende 

Ambiente e Esposende 2000, e cujo objetivo é proporcionar às crianças do concelho com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos de idade, uma ocupação saudável e 

diversificada nas pausas letivas do Natal e da Páscoa, através de um vasto programa de 

atividades lúdico-pedagógicas e que implica o pagamento de uma taxa, de modo a fazer face a 

custos com seguros, alimentação e participação em algumas atividades. 

Tendo em consideração, igualmente, o sucesso alcançado nas anteriores edições do programa 

“Vamos de Férias”. 

Venho propor que a Ex. ma Câmara Municipal possa assegurar a inscrição das crianças 

abaixo referidas, no valor de 390€, promovendo-se a efetiva igualdade de oportunidades e 

equidade no tratamento de todas as crianças e permitindo que todas as crianças interessadas 

do concelho possam aceder ao programa Vamos de Férias, não consentindo que a condição 

socioeconómica do agregado familiar em que se inserem seja impeditiva da sua participação. 

As mesmas, oriundas de agregados familiares fragilizados social e economicamente, foram 

devidamente sinalizadas por técnicos de intervenção de primeira linha. 

Para estas crianças, em particular, somente desta forma será possível promover-se a sua 

inclusão social no acesso a experiências e convivências salutares, ao usufruírem de um 

período de paragem letiva da Páscoa mais enriquecedor. 

 

Criança Idade Área de Residência Inscrição 

Débora Hipólito Gonçalves 10 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Leonardo Hipólito Gonçalves 7 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Rodrigo Hipólito Gonçalves 6 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Rodrigo Ribeiro Rosa 10 U.F. Apúlia e Fão 30.00€ 

Luísa Ribeiro Rosa 8 U.F. Apúlia e Fão 30.00€ 

Nelson Enes Morgado 12 U.F. Apúlia e Fão 30.00€ 
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David José Miquelino Marafona 9 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Francisco José André Lima 11 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Tomás Oliveira Morgado 10 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Daniela Afonso Eiras 10 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Luís Filipe Araújo de Sá 10 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Bruna Alexandra Monte 10 U.F. Apúlia e Fão 30.00€ 

Ricardo Luís da Costa Teixeira 7 
U.F. Esposende, 

Marinhas e Gandra 
30.00€ 

Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, SUPORTAR OS CUSTOS DA INSCRIÇÃO NO 

PROGRAMA VAMOS DE FÉRIAS A CRIANÇAS CUJO AGREGADO FAMILIAR 

APRESENTA CARÊNCIAS ECONÓMICO FINANCEIRAS. -------------------------------------- 

 

05.02 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DO PASSE SOCIAL MENSAL 

DO JOVEM ANDRÉ SILVA MIRANDA – PROPOSTA. ----------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta da Senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 

teor: 

 

“Conscientes de que respostas sociais decorrentes de programas de índole nacional são, em 

muitas situações, insuficientes e desadequadas, e porque se pretende uma sociedade mais justa 

e solidária, importa desenvolver políticas e estratégias de intervenção social que promovam a 

erradicação da pobreza e da exclusão social e que, concomitantemente, potenciem o 

desenvolvimento económico, social e cultural da população local. Neste sentido, a Câmara 

Municipal de Esposende tem vindo a apoiar o transporte social adaptado, e transporte social, 

junto de jovens portadores de deficiência. 

Após uma análise socioeconómica, somos a propor a atribuição do apoio para aquisição do 

passe social mensal no valor de 79,15 €, para o período de 2 de Março a 31 de Julho de 2015 

para o jovem André Silva Miranda, residente na Avenida Engº Losa Faria, 76, 4740-268 

Esposende, frequentar a APPACDM – Viana, sendo que a família comparticipará com o valor 

de 20€ mensalmente.” Segue data e assinatura. --------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DO PASSE SOCIAL 

MENSAL DO JOVEM ANDRÉ SILVA MIRANDA. ------------------------------------------------- 

 

06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
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06.01 – ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA, NO ÂMBITO DO PROJETO 

MULTILATERAL COMENIUS “TRADITIONAL ARTS, HANDICRAFTS AND 

SPORTS AGAINST VIOLENCE AT SCHOOLS” – PROPOSTA. ----------------------------- 

 

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

teor: 

 

“Como resulta expressamente do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 23º do Anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições em matéria de educação, 

sendo competência dos seus órgãos, entre outros, “Apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”, como decorre 

também expressamente da alínea u) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da já referida Lei. 

A Escola Secundária Henrique Medina foi uma das escolas parceiras no projeto multilateral 

Comenius “Traditional arts, handicrafts and sports against violence at schools”, e em outubro 

de 2014 realizou-se o “meeting” de Esposende, para o qual foi solicitado apoio ao município 

a nível do transporte dos alunos para a escola (equiparado ao transporte escolar).  

Dado o inegável interesse do projeto em causa, e por forma a poder transferir a verba que foi 

paga com o referido transporte, PROPONHO que seja transferida a verba de 163,30€ à 

Associação de Pais da Escola Secundária Henrique Medina.” Segue data e assinatura. --------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA, NO ÂMBITO DO PROJETO 

MULTILATERAL COMENIUS “TRADITIONAL ARTS, HANDICRAFTS AND SPORTS 

AGAINST VIOLENCE AT SCHOOLS”. ---------------------------------------------------------------

O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 740/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

06.02 – ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DAS MARINHAS – EMISSÃO DE PARECER. ---------------------------------------------------- 

 

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

emissão de parecer referente à alteração da denominação. --------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, EMITIR PARECER 

FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO “AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DAS MARINHAS” PARA “AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO 

RODRIGUES SAMPAIO”. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

07 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

07.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

07.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 
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07.01.01.01 – CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 

N.º 302/2002 – HILÁRIO FREIRE ALVES LOPES – GEMESES – 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 41/DOM/2015, 

de 2015.02.25, 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. ------------------------- 

 

07.01.02 - RECEÇÕES DEFINITIVAS: __________________________________________ 

 

07.01.02.01 – EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NO TRAÇADO DA 

EM 550 - ESPOSENDE – 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 45/DOM/2015, 

de 2015.03.03, 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. ------------------------------------------------------ 

 

07.01.03 - LIBERAÇÕES DE CAUÇÕES: ________________________________________ 

 

07.01.03.01 – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTABILIZAÇÃO 

DE SOLOS NO CENTRO DE VENDAS DE PRODUTOS HORTÍCOLAS – AUTO DE 

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

 

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

43/DOM/2015, de 03/03/2015, 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 
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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 15% equivalente ao 3.º 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 15% EQUIVALENTE 

AO 3º ANO APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA OBRA. ------------------------ 

 

07.01.03.02 – CORREÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA ARQ.º VIANA DE LIMA – 

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

 

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

42/DOM/2015, de 25/02/2015, 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 30% equivalente ao 2.º 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 30% EQUIVALENTE 

AO 2º ANO APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA OBRA. ------------------------ 

 

07.01.03.03 – CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DO REGO 

VELHO – MARINHAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO DA 

CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

44/DOM/2015, de 03/03/2015, 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 15% equivalente ao 4.º 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 15% EQUIVALENTE 

AO 4º ANO APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA OBRA. ------------------------ 

 

07.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
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07.02.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

07.02.01.01 – PROCESSO N.º 24/1998 – ARTUR DA SILVA CORREIA – LUGAR DA 

IGREJA – FREGUESIA DE FORJÃES – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/60764/2015, 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 

1 950,00€ 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 1 950,00€ ATÉ À RECEÇÃO 

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

 

07.02.02 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

07.02.02.01 – PROCESSO N.º 648/2005 – MANUEL MIGUEL MARTINS DE 

MIRANDA – LUGAR DAS BOURIÇAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE APÚLIA E 

FÃO – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA. -------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/54754/2015, 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 

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

07.02.02.02 – PROCESSO N.º 18/1992 – CONSTRUÇÕES BAIXO CÁVADO, LDA. – 

RUA 27 DE MAIO – ESPOSENDE – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/61734/2014, 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 
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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 

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

08 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________ 

 

08.01 – FUTEBOL CLUBE DE MARINHAS – XXVIII TORNEIO INTERNACIONAL 

DE FUTEBOL INFANTIL – PEDIDO DE APOIO – PROPOSTA. ----------------------------- 

 

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

 

“Como resulta expressamente do disposto na alínea f) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições em matéria de tempos livres e 

desporto, sendo competência dos seus órgãos, entre outros, “Apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”, como 

decorre também expressamente da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da já referida Lei. 

Pretende o Futebol Clube de Marinhas levar a efeito a organização do XXVIII Torneio 

Internacional de Futebol Infantil entre os dias 13 e 14 de Junho de 2015. Dado o inegável 

interesse público das actividades que a colectividade tem vindo a desenvolver na sua área de 

actuação e a relevância que o evento terá na divulgação dessas actividades e no 

engrandecimento da União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra e do concelho em 

que esta se insere, justifica-se o apoio por parte da Câmara Municipal de Esposende àquela 

agremiação. 

Para a organização do evento, o clube solicitou a colaboração da Câmara Municipal no apoio 

ao transporte das equipas participantes que se deslocam de Lisboa, concretamente o Sport 

Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal. Não dispondo a Câmara Municipal dos 

meios necessários para a sua concretização, propomos a aquisição da prestação de serviço 

com esse fim. Feita a consulta a várias empresas do ramo, o valor da proposta mais baixa é de 

1.800€, com uma redução 3,5%, pelo que o valor da adjudicação será de €1.736,38, conforme 

documento anexo. 

Assim, PROPONHO que o Município de Esposende comparticipe na organização do evento 

com a aquisição da prestação do serviço de transporte pelo valor de 1.736,38€+ IVA.” Segue 

data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

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

ASSOCIAR-SE AO FUTEBOL CLUBE DE MARINHAS NA REALIZAÇÃO DO XXVIII 

TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL, FICANDO A SEU ENCARGO A 

AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E CUJO VALOR MONETÁRIO 

CORRESPONDE A MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS EUROS E TRINTA E OITO 

CÊNTIMOS ACRESCIDOS DA TAXA DE IVA EM VIGOR. -------------------------------------- 
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09 – 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 não 

se tendo verificado qualquer inscrição. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

---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, ______________________________, 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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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  
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