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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 07 

DE MAIO DE 2015: __________________________________________________________ 

 

--- Aos sete dias do mês de maio 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 dez 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 a senhor Vereador Dr. Tiago Saleiro, referindo-se ao abaixo-assinado que a Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Apúlia e Fão promoveu junto dos moradores da Rua Serpa Pinto, 

na Vila de Fão, em que é solicitada a instalação de uma rede de saneamento naquela artéria, que 

também sirva as ruas contíguas e a comunidade das “pedreiras”, solicitando ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal informação sobre as decisões que pensa tomar na sequência desta iniciativa. 

 

De seguida usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana referindo que, há muitas 

reuniões atrás, informou sobre o problema do edifício abandonado perto da Estalagem Zende. 

Aquando do temporal que decorreu na passada segunda-feira, houve problemas com as chapas 

de proteção. Solicitou que a câmara insistisse com o proprietário do prédio para que resolva 

aquela situação. 

 

O senhor Presidente da Câmara esclareceu, relativamente ao abaixo-assinado, que estranhou o 

mesmo, atendendo a que, ainda há pouco tempo, o executivo se deslocou à freguesia e a Junta 

de Freguesia não sinalizou esse problema como prioritário, pelo que estranha a forma como o 

mesmo agora aparece. 

Ademais, o município tem mantido total abertura e diálogo para que o assunto pudesse ser 

abordado sem recurso a uma manifestação pela via apresentada 

Mais referiu que todas as obras de saneamento, neste momento não têm financiamento 

comunitário, sendo as obras totalmente financiadas pela Câmara Municipal. 

Na rua Serpa Pinto poderá eventualmente ser ligado o saneamento, mas têm que ser feitas 

obras no interior das habitações, acarretando custos elevados para os moradores. 
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O senhor Presidente referiu ainda que deverá ainda ser ponderado o facto de uma obra desta 

natureza implicar também ter que intervir nas restantes infraestruturas, assim como a total 

repavimentação e reperfilamento do arruamento, o que importará valores extremamente 

elevados. 

O abaixo-assinado foi remetido à Esposende Ambiente, tendo sido referido pela empresa que, 

há alguns anos todos os moradores daquela rua foram contactados pela Esposende Ambiente e 

não se mostraram interessados em fazer as ligações de saneamento, porque, como já foi 

referido, têm que fazer obras interiores e isso tem custos para os mesmos. 

 

Relativamente à questão colocada pela senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana o senhor Presidente 

referiu que o assunto foi de acompanhado, e estão a ser tomadas diligências no sentido de o 

resolver. 

 

De seguida, o senhor Presidente da Câmara propôs um voto de louvor à “PRAXIS CREW – 

PRAXISTUDIO”, com o seguinte teor: 

 

“A "Praxis Crew", equipa de competição e alta performance em dança urbana pertencente ao 

Praxistudio, escola de dança de Esposende, venceu no passado domingo dia 3 de Maio, a 

qualificação em Portugal do Campeonato Mundial " Hip Hop International Portugal 2015", 

na  categoria mais importante, "Adults". 

Esta vitória faz com que a Praxis Crew, esteja diretamente apurada para participar e 

representar Portugal, na ronda final mundial de 4 a 9 de Agosto em San Diego, na Califórnia, 

Estados Unidos da América. 

Este facto constitui um marco memorável para o país e para Esposende em particular. 

Neste campeonato que a Praxis Crew venceu no passado domingo, participaram cerca de 500 

bailarinos nos diversos escalões, tendo a Praxis Crew competido no escalão mais importante 

(Adultos), onde se sobrepôs às melhores formações nacionais, algumas delas profissionais. 

O Hip Hop International Portugal 2015, é a competição mais importante na área a nível 

nacional e a mais importante em termos mundiais, onde se fazem representar na final dos 

EUA, cerca de 50 países. 

Os júris das diversas rondas pelo mundo são designados pela Organização HHI WORLD 

CHAMPIONSHIP, tendo sido em Portugal os seguintes: 

-Benito Deane (Holanda); 

-Jeffrey Roberts (Holanda); 

-Cosma Levi (Roménia); 

-Naomi Geller (EUA); 

-Antonella "Miss Funk" Sorbello (Itália); 

-Peter Andreas Maintz (Alemanha). 

A Praxis Crew é constituída por 11 elementos e já tem um curriculum de vitórias assinalável, e 

ao vencer este campeonato é declarada como a "Melhor Crew de Dança Urbana de Portugal". 

De destacar alguns títulos e participações em eventos de grande dimensão nos últimos dois 

anos, nomeadamente: 

2014: 

* 1º Lugar - Campeonato Urban Expression Algarve 2014. 

* 1º Lugar - Campeonato EDC . Esposende Dance Competition 2014. 

* 2º Lugar - Hip Hop International - Cat. Varsity - 2014. 

* 1º Lugar - Convenção New Generation Urban Dance 2014. 

* 1º Lugar Campeonato Urban Dance HHSP 2014. 
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* Convidados para o programa "Dança com as Estrelas" da TVI 

2015: 

* Semi finalistas do programa "GOT TALENT" da RTP1 

*1ºLugar-Esposende Dance Competition 2015 (EDC) 

*1ºLugar Hip Hop International Portugal 2015 (Categoria Adult)  

* Convidados para o programa "Dança com as Estrelas" da TVI - 17  de Maio 2015. 

Assim, proponho um voto de louvor à PRAXIS CREW – PRAXISTUDIO.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE LOUVOR À PRAXIS CREW - PRAXISTUDIO”. ------------------------------------------------ 

MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL AOS PRÓPRIOS. --------------------- 

 

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: ----------------------------------------------------------------------- 2.654,64€  

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

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------311.191,49€ 

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

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

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

no Banco BIC ------------------------------------------------------------------------------------ 8.895,25€  

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

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------- 86.042,83€ 

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------- 908.995,92€ 

Depósitos a Prazo 

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Em cofre, na Tesouraria ---------------------------------------------------------------------------- 54,09€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------80.257,23€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ------------------------------------------------------------ 986.758,00€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.067.069,32€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 3.976.065,24€ 

 

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. ------------------------------------------- 
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03 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 09/2015, 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. -------------- 

 

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

dia vinte e três de abril 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 23 DE ABRIL 

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

Absteve-se o senhor Vereador Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão por, conforme 

declarou, não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------------ 

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 

 

04.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 

 

04.01.01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE ORGANIZAÇÃO DO ESPETÁCULO 

COM O ARTISTA “PEDRO ABRUNHOSA & COMITÉ CAVIAR” 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 052/APV/2015 de 23 de abril 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 

“Pedro Abrunhosa & Comité Caviar” no Âmbito das Comemorações do Dia do Município 
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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 € 30.270,00 (trinta mil duzentos setenta 

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

4 – O espetáculo realizar-se-á na seguinte data: 

 Pedro Abrunhosa & Comité Caviar – 19/08/2015; 

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 1252/2015, 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 Organização 

do Espetáculo com “Pedro Abrunhosa & Comité Caviar” 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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPETÁCULO COM “PEDRO ABRUNHOSA & 

COMITÉ CAVIAR” 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão que apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Votei 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 
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processo é, em si mesmo, um processo de selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço.  

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. Da há uns tempos a esta 

parte, a fundamentação apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar 

sendo obvio, desde logo pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo 

admitindo a tese – juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário é 

prévia à decisão de contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a 

informação prevista nos artigos 112.º 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. Aliás, e significativamente, essa informação consta, por 

exemplo, das propostas agendadas para esta reunião nos pontos de ordem 04.01.06 e 04.01.07 

o que revela, no mínimo, alguma incoerência na forma como esta questão é percepcionada 

pelos serviços proponentes. 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 da informação acima referida pode colocar 

problemas de outra natureza que devem ser evitados.” 

Absteve-se a senhora Vereadora Dr.ª Berta Filipa Gonçalves Viana que subscreve o teor da 

declaração de voto apresentada na última reunião e que se transcreve: 

“A fundamentação da proposta não permite aos vereadores em regime de oposição 

garantirem o cumprimento do disposto nos artigos 111º e 112º da Lei da contratação pública. 

Assim, voto favoravelmente esta proposta pois neste caso concreto não questiono a pertinência 

do assunto submetido, mas o certo é que a fundamentação é relapsa quanto ao NIF ou NIPC 

da entidade a contratar, a sua identificação concreta, o que impede que o meu voto se faça 

com segurança e certeza legítima de estar a votar uma deliberação que cumpra o disposto na 

Lei da contratação pública. 

Assim, solicito e recomendo que nas próximas documentações desta natureza se faça menção 

expressa dos contribuintes, à identificação exata e completa das entidades a contratar, bem 

como da lista das consultadas, quando há recurso a essa consulta.”   

 

04.01.02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ESPOSENDE – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 053/APV/2015 de 23 de abril 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. 
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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 Elaboração do Plano Estratégico 

de Desenvolvimento do Turismo de Esposende” 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 € 7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta 

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

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 6 (seis) Meses. 

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

Investimentos Objetivo 1.1.1., Acão 09, realização de atividades culturais, com a classificação 

orçamental previsto na rubrica 02/020214 – Estudos, Pareceres, projetos e consultadoria do 

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

cabimento número 1260/2015, 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 Elaboração 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Esposende”, 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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE 

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ESPOSENDE”, POR SE ENCONTRAREM 

REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS OS REQUISITOS 

PREVISTOS NO N.º 6, DO ARTIGO 75.º, DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. - 
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Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Votei 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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço.  

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. Da há uns tempos a esta 

parte, a fundamentação apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar 

sendo obvio, desde logo pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo 

admitindo a tese – juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário é 

prévia à decisão de contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a 

informação prevista nos artigos 112.º 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. Aliás, e significativamente, essa informação consta, por 

exemplo, das propostas agendadas para esta reunião nos pontos de ordem 04.01.06 e 04.01.07 

o que revela, no mínimo, alguma incoerência na forma como esta questão é percepcionada 

pelos serviços proponentes. 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 da informação acima referida pode colocar 

problemas de outra natureza que devem ser evitados.” 

 

04.01.03 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS E 

WC`S PARA AS ATIVIDADES DE VERÃO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 058/APV/2015 de 30 de abril de 2015, do Serviço de 

Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 

 

“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 
1 – Nos termos do n.º 5 do artigo 75.º da Lei de Orçamento de Estado para 2015, aprovada 

pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, celebração ou a renovação de contratos de 

aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 

pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, 

independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

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

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 

2 – Nas Autarquias Locais este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do 

n.º 12, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2015 (Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

Dezembro), e depende da verificação dos seguintes requisitos: 
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a) Demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual 

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

emprego público; 

b) Declaração de cabimento orçamental; 

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

 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- A fim de dar cumprimento a instruções superiores no que se refere à abertura do 

procedimento concursal para a “Prestação de Serviços de Locação de Palcos, Camarins e 

WC`s para as atividades 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 € 16.294,30 (dezasseis mil duzentos e noventa 

e quatro euros e trinta cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

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

5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto nos Planos Plurianuais de 

Investimentos, Objetivo 2.5.1., Acão 08, realização de atividades culturais; Objetivo 2.5.1., 

Acão 03, Galaicofolia e Objetivo 2.5.2., Acão 06, realização de eventos para a juventude, 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 1261/2015, 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 

Palcos, Camarins e WC`s para as atividades 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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, CAMARINS E WC`S PARA AS 

ATIVIDADES 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 
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“Votei 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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço.  

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. Da há uns tempos a esta 

parte, a fundamentação apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar 

sendo obvio, desde logo pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo 

admitindo a tese – juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário é 

prévia à decisão de contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a 

informação prevista nos artigos 112.º 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. Aliás, e significativamente, essa informação consta, por 

exemplo, das propostas agendadas para esta reunião nos pontos de ordem 04.01.06 e 04.01.07 

o que revela, no mínimo, alguma incoerência na forma como esta questão é percepcionada 

pelos serviços proponentes. 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 da informação acima referida pode colocar 

problemas de outra natureza que devem ser evitados.” 

 

04.01.04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS 

SANTOS POPULARES PARA OS IDOSOS DO CONCELHO DE ESPOSENDE – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 059/APV/2015 de 30 de abril 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; 
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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 para a Realização do Convívio dos 

Santos Populares para os Idosos do Concelho de Esposende” 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 € 23.478,26 (vinte e três mil quatrocentos e 

setenta e oito euros e vinte e seis cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O convívio dos Santos Populares realizar-se-á no dia 19 de Junho de 2015. 

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

Investimentos Objetivo 2.3.2., Acão 04, Apoio à Infância, Terceira Idade e Combate à Pobreza 

– “Programa de Envelhecimento Ativo”, 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 1266/2015, 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 € 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos 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 para a 

Realização do Convívio dos Santos Populares para os Idosos do Concelho de Esposende”, 

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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS SANTOS POPULARES 

PARA OS IDOSOS DO CONCELHO DE ESPOSENDE”, 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 
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“Votei 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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço.  

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. Da há uns tempos a esta 

parte, a fundamentação apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar 

sendo obvio, desde logo pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo 

admitindo a tese – juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário é 

prévia à decisão de contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a 

informação prevista nos artigos 112.º 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. Aliás, e significativamente, essa informação consta, por 

exemplo, das propostas agendadas para esta reunião nos pontos de ordem 04.01.06 e 04.01.07 

o que revela, no mínimo, alguma incoerência na forma como esta questão é percepcionada 

pelos serviços proponentes. 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 da informação acima referida pode colocar 

problemas de outra natureza que devem ser evitados.” 

 

04.01.05 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS DO 

CONCELHO PARA A REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS SANTOS POPULARES – 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 060/APV/2015 de 04 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; 
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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 Transporte dos Idosos do 

Concelho para a Realização do Convívio dos Santos Populares” 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 € 5.543,48 (cinco mil quinhentos e quarenta 

e três euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O convívio dos Santos Populares realizar-se-á no dia 19 de Junho de 2015. 

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

Investimentos Objetivo 2.3.2., Acão 04, Apoio à Infância, Terceira Idade e Combate à Pobreza 

– “Programa de Envelhecimento Ativo”, com a classificação orçamental previsto na rubrica 

02/02021002 – Outros transportes, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí 

ficado cativo através da proposta de cabimento número 1268/2015, 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 € 5.100,00 (cinco mil e cem 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 Transporte 

dos Idosos do Concelho para a Realização do Convívio dos Santos Populares”, 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.” Segues data e assinatura. ----------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS IDOSOS DO CONCELHO PARA A 

REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS SANTOS POPULARES”, 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Votei 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 
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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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço.  

A segunda razão decorre da forma como a proposta é formulada. Da há uns tempos a esta 

parte, a fundamentação apresentada deixou de incluir a indicação da entidade a contratar 

sendo obvio, desde logo pelo preço proposto, que o fornecedor já está escolhido. Mesmo 

admitindo a tese – juridicamente discutível – de que a intervenção do executivo camarário é 

prévia à decisão de contratar não sendo, por essa razão, necessária a inclusão de toda a 

informação prevista nos artigos 112.º 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. Aliás, e significativamente, essa informação consta, por 

exemplo, das propostas agendadas para esta reunião nos pontos de ordem 04.01.06 e 04.01.07 

o que revela, no mínimo, alguma incoerência na forma como esta questão é percepcionada 

pelos serviços proponentes. 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 da informação acima referida pode colocar 

problemas de outra natureza que devem ser evitados.” 

 

04.01.06 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA 

PORTARIA DA CAMARA MUNICIPAL – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 061/APV/2015 de 04 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. 
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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 Vigilância e Segurança da 

Portaria do Edifício da Câmara Municipal” 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 € 4.452,33 (quatro mil quatrocentos e 

cinquenta e dois euros e trinta e três cêntimos), acrescido de iva a taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 2 (dois) meses.  

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

Investimentos, com a classificação orçamental previsto na rubrica 02/020218 – Vigilância e 

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

proposta de cabimento número 1269/2015, 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. A 

Prestadora de serviços a convidar é “Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda.”.  

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 € 4.096,14 (quatro mil e noventa e seis euros e catorze cêntimos), 

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 Vigilância e 

Segurança da Portaria do Edifício da Câmara Municipal”, 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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL”, 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Votei 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 
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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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda porque entendo que, para estes serviços, devia ser contratado pessoal pela Câmara 

Municipal, através da constituição de uma relação jurídica de emprego público ou, não sendo 

possível, através da modalidade da prestação de serviços na modalidade de tarefa e avença, 

ao invés de serem contratadas empresas. Esta externalização de serviços de interesse público 

só se justifica para necessidades pontuais e nunca para suprir necessidades permanentes de 

trabalhadores, como é o caso. No fundo, a Câmara Municipal, com esta escolha, transfere 

para os lucros de uma entidade privada uma parte do custo com estes recursos humanos e está 

a contribuir para a precarização do emprego e para a insegurança laboral daqueles que 

trabalham neste serviço. É muito fácil vir, de forma espaventosa, anunciar um excelente 

desempenho no rácio trabalhadores camarários/número de munícipes quando se adoptam 

estratégias destas. Como se vê por este exemplo, isso é uma ilusão.” 

 

04.01.07 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA 

PORTARIA DO MUSEU MUNICIPAL – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

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

 

Foi presente em reunião informação n.º 062/APV/2015 de 04 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 Vigilância e Segurança da 

Portaria do Edifício do Museu Municipal” 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 € 2.173,92 (dois mil cento e setenta e três 

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

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 2 (dois) meses.  

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

Investimentos, com a classificação orçamental previsto na rubrica 02/020218 – Vigilância e 

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

proposta de cabimento número 1270/2015, 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. A 

Prestadora de serviços a convidar é “Gprotect - Segurança Privada, Unipessoal, Lda.”.  

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 € 2.000,00 (dois 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 Vigilância e 

Segurança da Portaria do Edifício do Museu Municipal”, 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, EMITIR PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO DO 

MUSEU MUNICIPAL”, 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 Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão e apresentou a 

seguinte declaração de voto: 

“Votei 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 selecção discricionário) e pode distorcer a formação 

do preço. 

A segunda porque entendo que, para estes serviços, devia ser contratado pessoal pela Câmara 

Municipal, através da constituição de uma relação jurídica de emprego público ou, não sendo 

possível, através da modalidade da prestação de serviços na modalidade de tarefa e avença, 
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ao invés de serem contratadas empresas. Esta externalização de serviços de interesse público 

só se justifica para necessidades pontuais e nunca para suprir necessidades permanentes de 

trabalhadores, como é o caso. No fundo, a Câmara Municipal, com esta escolha, transfere 

para os lucros de uma entidade privada uma parte do custo com estes recursos humanos e está 

a contribuir para a precarização do emprego e para a insegurança laboral daqueles que 

trabalham neste serviço. É muito fácil vir, de forma espaventosa, anunciar um excelente 

desempenho no rácio trabalhadores camarários/número de munícipes quando se adoptam 

estratégias destas. Como se vê por este exemplo, isso é uma ilusão.” 

 

05 – JUNTAS DE FREGUESIA: ________________________________________________ 

 

05.01 – APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – MÊS DE ABRIL 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, informo que no 

decorrer do mês de Abril 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 apoio 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 – EDUCAÇÃO:  __________________________________________________________ 

 

06.01 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ZENDENSINO – COOPERATIVO DE 

ENSINO, IPRL NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL 

HUMANO – POPH – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“O Município de Esposende tem tido a preocupação de apoiar a comunidade escolar, 

assegurando a luta contra as desigualdades e o cumprimento do papel social e cultural da 

educação, “bem” individual e coletivo ao serviço de cada um, de todos e da sociedade. Por 
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seu lado, é reconhecido pela Câmara Municipal que, ao longo dos últimos anos, a Escolas de 

Música de Esposende, estrutura integrante da Zendensino – Cooperativa de Ensino, IPRL, tem 

prestado um grande contributo ao desenvolvimento cultural do concelho, nomeadamente ao 

nível da formação, do fomento e divulgação da música. 

Atendendo aos constrangimentos verificados na estratégia de admissão de novos alunos e 

constituição das respetivas turmas, por parte da Escola de Música de Esposende, ao nível do 

ensino articulado da m´sica, na sequência de restrições de financiamento ao Ensino Artístico 

Especializado, por parte do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), constatava-se 

a inviabilidade da constituição de algumas das turmas já programadas e que resultam da 

continuidade pedagógica iniciada no ano letivo anterior. 

Face ao exposto, e atendendo ao historial de empenho e apoio concedidos por esta Câmara 

Municipal em prol de uma educação de qualidade e do acesso generalizado das crianças e 

jovens deste concelho à educação musical e artística, e atentos às expectativas desses alunos e 

suas famílias na prossecução dos seus projetos educativos, propomos à Exma. Câmara 

Municipal a concessão de apoio financeiro necessário à Zendensino – Cooperativa de Ensino, 

IPRL, para garantir a continuidade dos alunos aqui integrados, no montante de €52.500 

(cinquenta e dois mil e quinhentos euros). 

A concessão do referido apoio, que permitirá assegurar a continuidade da formação aos 35 

alunos que ficaram de fora do ensino articulado - dado que o POPH só contempla a número 

de alunos financiados as partir do ano letivo 2012/2013 – enquadra-se numa política 

autárquica de promoção do sucesso educativo, de igualdade de oportunidades no acesso à 

educação e à cultura e de fomento de dinâmicas culturais e pedagógicas no concelho.” Segue 

data e assinatura. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

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

O ENCARGO RESULTANTE DESTA TRANSFERÊNCIA FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1260/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

07 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

07.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

07.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

07.01.01.01 – PINTURA DE MUROS NO POLIDESPORTIVO DE RIO DE MOINHOS 

– UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – 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 76/DOM/2015, 

de 2015.04.28, 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. -------- 



 
 

Página 20 de 26 
ATA N.º 10/2015 * 2015.05.07 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

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

 

07.01.01.02 – 7012/15 – SUSANA DA CUNHA LARANJEIRA – FREGUESIA DE 

ANTAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – OBRAS DE INFRAESTRUTURAÇÃO DE SUBSOLO. -- 

 

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 78/DOM/2015, 

de 2015.04.29, 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 e liberada a 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 PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS E LIBERAR A 

CAUÇÃO NA PERCENTAGEM DE 90%. ------------------------------------------------------------- 

 

07.01.02 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

07.01.02.01 – ARRANJO DO QUARTEIRÃO DA ZONA CENTRAL DE 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 75/DOM/2015, 

de 2015.04.28, 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 – REQUALIFICAÇÃO DO LARGO FONSECA LIMA E ESPAÇOS 

PÚBLICOS ADJACENTES – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE LIBERAÇÃO 

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

77/DOM/2015, de 28/04/2015, 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 a 15% do 3.º ano e 15% do 4º 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 

A 15% DO 3.º ANO E 15% DO 4º ANO, APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA DE REFERIDA 

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

 

07.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

07.02.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

07.02.01.01 – PROCESSO N.º 58/2007 – IRMÃOS BALTAZAR – 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – LUGAR FONTE DA SENHORA – 

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/8954/2015, 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 - CADUCIDADES: ___________________________________________________ 

 

07.02.02.01 – PROCESSO N.º 209/2011 – MARIA CRISTINA LARANJEIRA 

RODRIGUES AREIA – RUA DE S. MIGUEL – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/57538/2015, prestada pelos serviços da 

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



 
 

Página 22 de 26 
ATA N.º 10/2015 * 2015.05.07 

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/57535/2015 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 com as alterações 

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

licenciamento. Ficam arquivadas cópias das referidas informações junto à minuta da ata da 

presente reunião, da qual fazem parte integrante e que aqui se dão como transcritas. ------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 

RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 

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

 

07.02.02.02 – PROCESSO N.º 418/2010 – TURISZENDE – IMÓVEIS, CONSULTORIA 

E ADMINISTRAÇÃO, LDA – BOUÇA DO FANICO, LOTE N.º 5 – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/6025/2015, 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/6022/2015 daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 

disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a 

caducidade do licenciamento. Ficam arquivadas cópias das referidas informações junto à 

minuta da ata da presente reunião, da qual fazem parte integrante e que aqui se dão como 

transcritas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO EM CAUSA, COM O FUNDAMENTO NAS 

RAZÕES APONTADAS NA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PROPOSTA E 

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

 

08 – ESPOSENDE AMBIENTE E.M.: ___________________________________________ 

 

08.01 – EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, EM – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – 

2014 – PARA CONHECIMENTO. --------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião o Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas para o ano de 2014 da 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

08.02 – EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE, EM – PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 
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DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS – 2015 – PARA CONHECIMENTO. ----- 

 

Foi presente em reunião o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para o 

ano de 2015 da 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 TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 

 

09 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES: _______________________________ 

 

09.01 – CENTRO DE INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE 

FARO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

AQUECIMENTO - PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------- 

Foi presente em reunião um ofício do Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de 

Faro, onde é solicitado um subsídio para aquisição de Equipamento de Aquecimento. 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 SUBSÍDIO NO VALOR DE 3.079,66€, AO CENTRO DE 

INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE PALMEIRA DE FARO, PARA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO.------------------------------------------------------------ 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE APOIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1256/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

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

 

10 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 

 

10.01 – COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO – DESFILE ETNOGRÁFICO – 

PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

DO CONCELHO PARA FAZEREM FACE ÀS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO 

DO DESFILE 2015 - PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------- 

 

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

teor: 

 

“Integrado no programa ‘Esposende em Festa’, em geral, e nas comemorações do Dia do 

Município 2015, em particular, a Câmara Municipal de Esposende irá levar a cabo, no 

próximo dia 19 de Agosto, um desfile etnográfico concelhio. 

Este desfile, cuja temática abordará vários aspetos da etnografia e tradições de Esposende, 

será uma mostra do concelho para os visitantes e turistas que demandam a nossa cidade neste 

período de verão e de festa. 

Dada a dimensão deste projeto e para que este desfile possa ser possível foi solicitado o apoio 

de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, nomeadamente no que se refere à etnografia 

local. Cada uma das autarquias locais deverá exibir as tradições e os aspetos etnográficos 

representativos das 15 unidades geográficas que compunham o anterior mapa administrativo 

local. 
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Esta colaboração representa encargos para as Juntas de Freguesia, pelo que propomos a 

atribuição de um subsídio de 500,00€ (quinhentos euros) por cada uma das 15 unidades 

geográficas que representavam as antigas Junta de Freguesia do concelho de Esposende, no 

total de 7.500,00€. Propomos ainda que esse valor seja pago até ao final do mês de Julho, 

para fazerem face às despesas com a organização do Desfile 2015.” Segue data e assinatura. -- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

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

O ENCARGO RESULTANTE DESTA TRANSFERÊNCIA FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 

COMPROMISSO NÚMERO 1261/2015, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 

RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 

MAIS DELIBEROU, REMETER A PRESENTE DELIBERAÇÃO À ASSEMBLEIA 

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

 

10.02 – ESCOLA SECUNDÁRIA HENRIQUE MEDINA – PEDIDO DE APOIO PARA 

PARTICIPAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DE MATEMÁTICA – PMATE – PROJETO 

MATEMÁTICA ENSINO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO – EDIÇÃO DE 2015 – 

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

 

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

teor: 

 

“O Município de Esposende tem tido a preocupação de apoiar a comunidade escolar, 

procurando promover a igualdade de oportunidades e o cumprimento do papel social e 

cultural da educação. Para o desenvolvimento de uma formação abrangente e potenciadora da 

descoberta de novas aprendizagens e novos desafios, para além dos saberes escolares, 

ministrados em sala de aula, entendemos que se revestem de enorme importância outras 

modalidades de educação não formal e informal, que contribuam para o desenvolvimento 

educativo dos mais jovens, nas mais diversas dimensões. 

A Escola Secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina, há semelhança de anos anteriores, irá 

participar na edição 2015 das competições de Matemática, promovidas pelo “PmatE” – 

Projeto Matemática Ensino –, no dia 13 de maio, na Universidade de Aveiro, fazendo-se 

representar por trinta alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e dois professores. O “PmatE” 

nasceu em 1989 e é um projecto de Investigação e Desenvolvimento, com origem no 

Departamento de Matemática daquela Universidade. O seu principal objetivo passa por criar 

nos alunos o gosto pelas aprendizagens escolares, ao nível da Matemática. 

Neste sentido, pelo exposto, e por se reconhecer a importância da iniciativa como aspecto 

motivacional para a aprendizagem desta área disciplinar, vimos propor a concessão de um 

apoio à referida Escola, através da adjudicação do serviço de transporte para a atividade. 

Apresenta-se abaixo o resultado de uma consulta prévia de mercado, realizada com vista ao 

fornecimento do respetivo serviço: 

  

Fornecedor Preço 

Transdev € 327,91 

Passeio Mistério € 350,00 

Auto-Viação do Minho Indisponível 

Foz do Cávado Indisponível 

* Valores apresentados com IVA à taxa legal em vigor. 
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Neste sentido, enquadrado no critério de adjudicação à empresa com mais baixo custo, 

propõe-se a adjudicação do serviço à empresa “Transdev”.” Segue data e assinatura. ---------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, ASSOCIAR-SE À ESCOLA SECUNDÁRIA 

HENRIQUE MEDINA NO PROJECTO PMATE – MATEMÁTICA ENSINO, PROMOVIDO 

PELA UNIVERSIDADE DE AVEIRO, FICANDO A SEU ENCARGO A AQUISIÇÃO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A RESPECTIVA DESLOCAÇÃO E CUJO VALOR 

MONETÁRIO CORRESPONDE A TREZENTOS E VINTE E SETE EUROS E NOVENTA 

E UM CENTIMOS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 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 vinte 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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