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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA 
EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013: ______________________________________________ 
 
--- Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, nesta cidade de 
Esposende, na sala de reuniões dos Paços do Município, realizou-se a reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Esposende, sob a presidência do Arqt.º António Benjamim da Costa 
Pereira, Presidente da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. António Maranhão Peixoto, 
Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira, 
Eng.º Pedro Miguel da Venda Lopes em substituição da 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 “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ______________________________________________ 
 
01 – OBRAS MUNICIPAIS: ___________________________________________________ 
 
01.01 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FORJÃES – PLANO DE 
TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO ACTUALIZADOS. ----------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 313/DOM/2013 da Divisão de Obras Municipais, 
onde é dado a conhecer que a empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A. apresentou 
para aprovação um Plano de Trabalhos e cronograma financeiro respetivo. Fica arquivada 
cópia do mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual fazem parte integrante e que 
aqui se dá como transcrito. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que a empresa J. da Silva Faria, Lda, tendo em conta 
as dificuldades verificadas na execução dos trabalhos e aos sucessivos atrasos ocorridos, o que 
constituiu impedimento da mesma concluir a empreitada de construção do Centro Escolar de 
Forjães, solicitou a cessão da posição contratual à empresa Costeira – Engenharia e 
Construção, S.A.. O referido pedido foi autorizado por deliberação do executivo municipal, 
tomada em sua reunião de 4 de julho de 2013, tendo sido efetuado o respetivo contrato de 
cessão contratual com a empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A., sendo que se 
mantiveram todos os pressupostos do inicial contrato de empreitada. De forma a cumprir a Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, em que a assunção de compromissos plurianuais 
está sujeita a autorização prévia, atendendo a que a despesa agora em apreço não se enquadra 
no parecer prévio genérico anteriormente aprovado pela Assembleia Municipal conforme 
definido no DL n.º 127/2012, de 21 de junho, tem este assunto que ser submetido à apreciação 
do órgão deliberativo do Município para o já referido parecer. 
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Mais informou que como a empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A. só apresentou o 
plano de despesa para 2014 no início desta semana, houve necessidade de se realizar hoje esta 
reunião extraordinária, para que o assunto seja remetido à última Assembleia Municipal 
ordinária deste ano que se realizará na presente data. --------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE APROVAR O PLANO DE 
TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO E, ASSIM, NOS TERMOS DO 
DISPOSTO NA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO, PROPOR À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA À ASSUNÇÃO 
DA DESPESA PARA 2014 RELATIVA À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO ESCOLAR DE FORJÃES.--------------------------------------------------------------------- 
 
---E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da ata da presente reunião, que, depois 
de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo Aprovada por Unanimidade para 
efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e vinte 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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