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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 05 
DE DEZEMBRO DE 2013: ____________________________________________________ 
 
--- Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Esposende, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Esposende, sob a presidência do Arq.to António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da 
Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. António Maranhão Peixoto, 
Sr. João Maria de Sousa Nunes da Silva, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira e  
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale  
 
--- Não compareceu inicialmente à reunião a senhora Vereadora 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 “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________________________________ 
 
Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 
Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, não se tendo verificado 
qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: ------------------------------ 2.363,55€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 6.850,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------  1.622.702,90€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 83.014,05€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------- 5.346,62€ 
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 88.865,89€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------------ 0,00€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 38.302,38€ 
no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 413.673,64€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------- 45,63€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 546.671,68€ 
Depósito à ordem no Banco BIC ----------------------------------------------------------- 450.000,00€ 
Depósito à ordem no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------ 0,00€ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
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02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO: ______________________ 
 
Foram prestadas informações ao Executivo, acerca dos atos praticados pelo senhor Presidente 
da Câmara ao abrigo de competências delegadas e pelos senhores Vereadores no uso de 
competências subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da ata da presente 
reunião, da qual fazem parte integrante: ------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
03 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 24/2013, 
REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2013 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------ 
 
Foi presente a ata da última reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada no passado 
dia vinte e um de novembro de dois mil e treze e cuja cópia foi enviada a todos os membros 
deste órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADA EM 21 DE 
NOVEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
04 – ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 
25/2013, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2013 – PROPOSTA DE 
APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente a ata da reunião extraordinária do Executivo Municipal, realizada no passado dia 
vinte e nove de novembro de dois mil e treze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste 
órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA, APROVAR A ATA DA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, REALIZADA EM 29 DE 
NOVEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Absteve-se a senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale por, conforme declarou, não ter estado 
pressente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
05 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 

05.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 
 

05.01.01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE – AUDITORIA DE 
RENOVAÇÃO, COM ENQUADRAMENTO NO PROJETO “CÁVADO DIGITAL +”, 
APROVADO AO ABRIGO DO PROGRAMA OPERACIONAL “FATORES DE 
COMPETITIVIDADE – COMPETE” – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
VINCULATIVO – PROPOSTA – AJUSTE DIRECTO. ------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião informação n.º 129/APV/2013 de 02 de dezembro de 2013, do Serviço 
de Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
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“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo 
1 – Nos termos do n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado de 2013), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou a 

renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 

de aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 

31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 34/2010, de 2 de Setembro, 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro, e 64- B/2011, de 30 de Dezembro, e pela presente lei, 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 objecto seja a consultadoria técnica. 

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

n.º 10, do artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013 (Lei n.º 66-B/2012, 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 75.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro. 

 

II – Contrato de aquisição/prestação de serviços a celebrar 

1- Tendo por base o pedido interno n.º 3113/2013 e a informação da Eng.ª Joana Miranda, a 

qual segue em anexo, torna-se necessário proceder à contratação de uma empresa para 

“Prestação de Serviços de Certificação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e 

Ambiente – Auditoria de Renovação, com enquadramento no Projecto “Cávado Digital +”, 

aprovado ao abrigo do Programa Operacional “Factores de Competitividade – 

COMPETE””. 
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 € 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta 

euros), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. 

4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 4 (quatro) dias. 

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

Municipais, Objectivo 1.1.1., Acção 05, Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e 

Ambiente, com a classificação orçamental 02/020214, do orçamento da despesa para o 

corrente ano, tendo aí ficado cativo através da proposta de cabimento número 2612/2013, o 

valor necessário para a assunção da respectiva despesa. 

6 – Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa irá ser adoptado o 

procedimento “Ajuste Directo Regime Geral”, com consulta a uma entidade, 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 empresa a convidar, para apresentar proposta, é “APCER – 

Associação Portuguesa de Certificação”, conforme indicações da Eng.ª Joana Miranda. 

7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu objecto, não reveste a natureza de trabalho 

subordinado, sendo inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir. 

8 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012 (LOE 2013), a 

proposta mencionada, está sujeita a redução remuneratória de 10 %, pelo que o Valor Base, a 
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definir no Caderno de Encargos, será de € 5.076,00 (cinco mil e setenta e seis 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 enunciadas, 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 Certificação 

do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente – Auditoria de Renovação, com 

enquadramento no Projecto “Cávado Digital +”, aprovado ao abrigo do Programa 

Operacional “Factores de Competitividade – COMPETE””, por se encontrarem reunidos, no 

caso individual e concreto, todos os requisitos previstos no n.º 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de Dezembro.” Segue-se data e assinatura. --------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA E, ASSIM, EMITIR PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL 
RELATIVAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA 
QUALIDADE E AMBIENTE – AUDITORIA DE RENOVAÇÃO, COM 
ENQUADRAMENTO NO PROJETO CÁVADO DIGITAL +, APROVADO AO ABRIGO 
DO PROGRAMA OPERACIONAL FATORES DE COMPETITIVIDADE – COMPETE”, 
POR SE ENCONTRAREM REUNIDOS, NO CASO INDIVIDUAL E CONCRETO, TODOS 
OS REQUISITOS PREVISTOS NO N.º 5, DO ARTIGO 75º, DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 
DE DEZEMBRO. --------------------------------------------------------------------------------------------
Absteve-se o senhor Vereador João Nunes. -------------------------------------------------------------- 
 
06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
06.01 – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 
PARA APOIO A ATIVIDADES EDUCATIVAS – ANO LECTIVO 2013/2014 – 
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, 

tentando promover a igualdade de acesso a todos os alunos a uma educação de qualidade, 

contribuindo assim para o cumprimento do papel social e cultural da educação, “bem” 

individual e colectivo ao serviço de cada um, de todos e da sociedade.  

A escolaridade básica constitui o início de um processo de educação e formação ao longo da 

vida, imprescindível para responder aos novos desafios pessoais e sociais. Assim, 

considerando as inúmeras actividades desenvolvidas pelas escolas do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardins de Infância da rede pública, entendemos que se justifica o apoio da autarquia 

na comparticipação de despesas diversas, nomeadamente as que se reportem a actividades 

educativas (materiais didáctico-pedagógicos, entre outros). 

Neste sentido, tendo como referência o valor de €10,00 por criança, no que se refere às 

componentes curriculares da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, assim 

como de €5,00 por aluno no que concerne ao Programa de Enriquecimento Curricular no 1.º 

CEB, propomos à Ex.ª Câmara que sejam transferidas para os Agrupamento de Escolas as 
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verbas que constam do quadro em anexo, relativas ao ano lectivo 2013/2014. Refira-se que os 

dados apresentados dizem respeito aos alunos matriculados e identificados pelos 

Agrupamentos de Escolas, carecendo dos respectivos ajustes no caso de se verificarem 

alterações decorrentes, por exemplo, de transferência de alunos. Mais propomos que a 

referida transferência financeira ocorra em duas tranches: 50% do valor após aprovação da 

Câmara Municipal e os restantes 50% durante o 2.º período lectivo.” Segue data e assinatura.  
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E, ASSIM, 
AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES ALI INDICADOS PARA OS 
RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS. ------------------------------------------------- 
 

07 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
07.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 
 
07.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 
 
07.01.01.01 – RECONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA MIGUEL PACHECO 
AZEVEDO – ANTAS – 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 
295/DOM/2013, 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. ------------------------- 
 
07.01.01.02 – AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ESCOLAR DE 
ESPOSENDE – ESPOSENDE – 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 
294/DOM/2013, 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. -------- 
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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 – BENEFICIAÇÃO DA RUA 19 DE AGOSTO – ESPOSENDE – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA 
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 
317/DOM/2013, 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 O LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
07.01.02.02 – REPARAÇÃO DE ANOMALIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL – 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO 
DA 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 
297/DOM/2013, 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 O LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
07.01.02.03 – SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DA FACHADA DO DFIFÍCIO 
CHAVE DOURADA – ESPOSENDE - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião informação da Divisão de Obras Municipais com o seguinte teor: 
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Foi presente em reunião Auto de Receção Definitiva e a informação técnica n.º 
296/DOM/2013, 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 O LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
07.01.02.04 – PINTURA DA FACHADA POENTE DO CAMPO DE FUTEBOL DE 
ESPOSENDE - AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E 
LIBERTAÇÃO DA 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 
298/DOM/2013, 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 O LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
07.01.02.05 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PORTELA - ANTAS - AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA 
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 
319/DOM/2013, 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. ------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
07.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 
 
07.02.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 
 
07.02.01.01 - PROCESSO N.º 503/2005 – LOSA CAPITÃO – INV. IMOBILIÁRIOS, 
LDA – OUTEIRO DE BAIXO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, 
MARINHAS E GANDRA – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO 
PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/40841/2013, 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 um total 10.500,00€ até à 
receção definitiva das obras de urbanização. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da 
ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA, RECEBER PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A REDUÇÃO DA CAUÇÃO PARA 10.500,00€ ATÉ À RECEÇÃO 
DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
07.02.01.02 - PROCESSO N.º 466/89 – ANÍBAL DA VINHA HIPÓLITO – RUA FONTE 
DA SENHORA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – AUTO DE 
VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E REDUÇÃO DA 
CAUÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/48721/2013, 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 um total 38.300,00€ 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 38.300,00€ ATÉ À RECEÇÃO 
DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
07.02.02 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 
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07.02.02.01 – PROCESSO N.º 676/2005 – I. MINHO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, 
LDA. – AVENIDA DA PRAIA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – 
AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. -------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/43353/2013, 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, RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------- 
 
07.02.03 – CADUCIDADES: ___________________________________________________ 
 
07.02.03.01 – PROCESSO N.º 137/2009 – RAMIRO PEREIRA BELINHO DA CRUZ – 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/16453/2013, 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/16455/2013 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 26/2010 de 30 de março, declare a caducidade 
do licenciamento. 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, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
07.02.03.02 – PROCESSO N.º 310/2007 – LUÍS MIGUEL PINTO DA SILVA CORREIA 
– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – CADUCIDADE DO 
LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/2755F2/2013, 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/2755F4/2013 daquela divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o 
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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 26/2010 de 30 de março, declare a caducidade 
do licenciamento. 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, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
07.02.03.03 – PROCESSO N.º 396/2004 – MARIA JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA – 
LUGAR DE IGREJA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO TINTO – 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ----------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/38866/2013, 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/38868/2013 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 26/2010 de 30 de março, declare a caducidade 
do licenciamento. 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, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
 
07.02.03.04 – PROCESSO N.º 416/2002 – RAMIRO MOUQUINHO COSTA – LUGAR 
DE FREIXIEIRO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FONTE BOA E RIO TINTO – 
CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ----------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/37543/2013, 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, 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 26/2010 de 30 de março, declare a caducidade 
do licenciamento. 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, 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. ------------------------------------------------------------------------ 
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07.02.04 – PROCESSO N.º 7/2003 – CONSTRUÇÕES JOSE PATRÃO E FILHOS, LDA 
– LUGAR OS LÍRIOS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE APÚLIA E FÃO – HIPOTECA 
DE TERRENO E LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – PROPOSTA. ----------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/55091/2013, prestada pelos serviços da 
Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer que foi apresentada 
certidão do prédio com registo na Conservatória do Registo Predial de Esposende da hipoteca a 
favor do Município de Esposende, pelo que a garantia bancária n.º 332557 do Banco Espírito 
Santo, pode ser cancelada. 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, O CANCELAMENTO DA 
GARANTIA BANCÁRIA E ACEITAR A HIPOTECA DO TERRENO PROPOSTO. ---------- 
  

Fim do período da ordem do dia, compareceu à reunião a senhora Vereadora Dr.ª Berta Filipa 
Gonçalves Viana, não tendo participado das votações. Declarou desde logo que prescindia da 
senha de presença. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 – 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 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 acta da presente reunião, que, depois 
de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo APROVADA por UNANIMIDADE 
para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas. ----------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e trinta 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 acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se 
passou na mesma reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 12 de 12 
ATA N.º 26/2013 * 2013.12.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AATTAA  DDAA  AACCTTAA    

  

NN..ºº  2266//22001133  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  

  

  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  

0055  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001133    
 


