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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 06 

DE AGOSTO DE 2015: _______________________________________________________ 

 

--- Aos seis dias do mês de agosto 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, 

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 Andreia Susana Vassalo de Barros, Assistente Técnica da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- Sendo dez horas e vinte minutos, verificando-se haver “quórum” para funcionamento do 

Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 

 

- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________________________________ 

 

Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 

Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 

intervenções: 

 

Usou da palavra o senhor Presidente, tendo informado que, ontem durante a manhã, esteve 

presente da na sede da CIM Cávado, em Braga, para assinatura dos contratos de financiamento 

correspondentes a avisos de abertura de candidaturas em regime de overbooking, aprovados 

ainda no âmbito do ON2, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDRN). 

O senhor presidente informou que, no que se refere ao município de Esposende o valor dos 

contratos aprovados são superiores a 850 mil euros, sendo que, a somar aos que já haviam sido 

aprovados, o valor final ronda os 2 milhões de euros. 

 

O senhor presidente informou também que, durante a tarde, esteve em Guimarães, para assinar 

o “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Cávado”, instrumento que permitirá à 

CIM Cávado gerir um pacote financeiro de fundos comunitários para o próximo Quadro 

Comunitário Portugal 2020. 

O montante contratualizado com esta entidade corresponde a um valor de cerca de 50 milhões 

de euros, montante este que será dividido pelos fundos comunitários Fundo Social Europeu, 

FEDER, Fundo Coesão e FEADER.  

No total foram cinco as CIM da região norte do país que assinaram o “Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial” que terão mais de 281,3 milhões de euros de fundos 

comunitários, correspondendo a maior parte, cerca de 255 milhões, a verbas canalizadas pelo 

programa operacional Norte 2020. 

 

Mais referiu que como estamos no litoral temos acesso a outros programas de apoio que os 
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municípios do interior não têm, nomeadamente o POSEUR e ao POMAR 2020. 

 

De seguida e continuando no uso da palavra o senhor Presidente propôs um voto de louvor ao 

cidadão Adriano Ribeiro Silva, pelo socorro prestado a 7 pessoas em risco de afogamento, na 

praia de Cedovém, em Apúlia, em 21 de agosto de 2012. 

 

Colocado o assunto a votação,  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR UM VOTO 

DE LOUVOR AO CIDADÃO ADRIANO RIBEIRO SILVA, PELO SOCORRO PRESTADO 

A 7 PESSOAS EM RISCO DE AFOGAMENTO, NA PRAIA DE CEDOVÉM EM APÚLIA 

A 21 DE AGOSTO DE 2012. MAIS DELIBEROU DAR CONHECIMENTO FORMAL AO 

PRÓPRIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida usou da palavra o senhor Vereador João Nunes questionando o senhor Presidente 

sobre os espetáculos do fim de semana, gostou muito do que viu e gostaria de saber qual o 

apoio que a Câmara presta a estas instituições/grupos. Mais referiu que seria interessante ter 

menos um grupo nacional e apostar mais nestas iniciativas.  
 

O senhor Presidente referiu que o Município apoia estas instituições/grupos. Mais referiu que 

município está a desenvolver um projeto municipal que abrange todas as áreas culturais, 

incluindo rancho, bandas de música, dança, entre outras. Até ao final de setembro deverá ter a 

proposta alinhavada neste sentido. 

 

O senhor Presidente referiu também que, durante o mês de agosto estará em Esposende uma 

equipa internacional multidisciplinar, constituída por 15 elementos, para estudar os achados 

arqueológicos da praia de belinho. 

 

De seguida usou da palavra a senhora Vereadora Dr.ª Berta Viana questionando o senhor 

Presidente sobre qual o ponto de situação da Estação Radionaval de Apúlia. 

 

O senhor Presidente referiu que relativamente à Estação Radionaval e ao Forte de S. João 

Batista foram impostas condições de pagamento ao Município de Esposende quando a outos 

municípios a cedência foi gratuita. Mediante estes factos, questionamos as entidades 

competentes sobre as noticias vindas a público e tivemos a indicação que poderíamos ter as 

mesmas condições, sendo que, estas variam em função do investimento. Foram enviadas as 

propostas com os valores para a recuperação dos edifícios, e estamos a aguardar uma resposta. 

O Senhor Presidente referiu ainda que, a intenção do Município sempre foi manter estes 

edifícios ao serviço da comunidade. Mais referiu que o Município avaliou diversas 

possibilidades de parceria, nomeadamente propostas de privados, tendo optado por firmar 

cooperação com a Universidade do Minho, considerando ser “o parceiro ideal”, resistindo 

assim às propostas recebidas provenientes de privados. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ______________________________________________ 

 

01 - BALANCETE: ___________________________________________________________ 

 

Foi presente o Balancete da Tesouraria, relativo ao dia anterior, que apresentava os seguintes 
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saldos:  

CÂMARA MUNICIPAL 

em cofre, na Tesouraria: ----------------------------------------------------------------------- 1.073,94€  

Fundos Permanentes ---------------------------------------------------------------------------- 4.500,00€ 

Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------- 1.851.988,48€ 

no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------202.481,10€ 

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

no Banco Português de Investimento --------------------------------------------------------97.988,84€ 

no Banco BIC ---------------------------------------------------------------------------------- 17.129,48€  

no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------------------- 73.912,41€ 

no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 96.543,36€ 

SUB- TOTAL ------------------------------------------------------------------------------ 2.374.174,03€ 

Depósitos a Prazo 

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Em cofre, na Tesouraria ---------------------------------------------------------------------------- 46,30€  

Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------------79.267,70€ 

Depósito à ordem no Banco BIC ----------------------------------------------------------1.013.371,29€ 

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

SUB- TOTAL --------------------------------------------------------------------------------1.092.685,29€ 

TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------- 5.466.859,32€ 

 

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

 

02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – INFORMAÇÃO: ______________________ 

 

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

Vereadores no uso de competências subdelegadas, constantes das relações anexas à minuta da 

ata da presente reunião, da qual fazem parte integrante: ----------------------------------------------- 

 

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

03 – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 15/2015, 

REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2015 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ------------- 

 

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

dia dezasseis de julho 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 16 DE JULHO 

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

Absteve-se o senhor Vereador Rui Manuel Martins Pereira por, conforme declarou, não ter 

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

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 

 

04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
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04.01 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS: ______________________ 

 

04.01.01 – CONTRATO DE ADESÃO À CENTRAL DE COMPRAS DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO – PROPOSTA. ------------------------- 

 

Foi presente em reunião proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 

teor: 

 

“Considerando que: 

Tendo sido a Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Cávado (CC-CIM-

Cávado) instituída ao abrigo do disposto nos artigos 260º a 262º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro e no DL 200/2008, de 9 de Outubro, em 

que a principal actividade consiste na celebração de acordos quadro, designados por 

contratos públicos de aprovisionamento, com vista à futura celebração de contratos de 

locação ou de aquisição de bens móveis pelos municípios integrantes; 

Os acordos quadro têm como objectivo potenciar uma redução da despesa para os Municípios 

que integram a Central de Compras, mas acima de tudo e adoptando as palavras do Dr. Jorge 

Andrade da Silva “imprimir uma maior eficácia à contratação pública, com redução de 

custos, através da concentração de um grande volume de aquisições de bens e serviços que se 

destinam a satisfazer necessidades de entidades adjudicantes (…), as quais poderão obter 

benefícios múltiplos: economia de procedimentos, preços, prazos de obtenção dos bens e 

serviços e aprovisionamento, isto é, poupança financeira, transparência, eficácia e agilização 

dos processos”, in “Código do Contratos Públicos – Comentado e Anotado”, Almedina – 

Novembro, 2008, pág. 592. 

Os acordos quadro abertos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 252º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), pré-qualificam vários fornecedores para realizarem vendas de 

bens e serviços aos Municípios que integram a Central de Compras e estabelecem, através de 

um contrato público de aprovisionamento, as condições e requisitos que estes são obrigados a 

cumprir, em termos de preços, prazos, níveis de serviço e qualidade do serviço, entre outros 

aspectos. Mediante este instrumento os fornecedores ficam qualificados para fornecer todos os 

Municípios de acordo com as regras definidas no respectivo acordo quadro. 

Nos termos consignados no artigo 259º do CCP, para a formação de contratos a celebrar ao 

abrigo de acordos quadro abertos, a entidade adjudicante deve dirigir aos co-contratantes do 

acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objecto 

desses contratos um convite à apresentação de propostas circunscritas: 

a. Aos termos do acordo quadro a concretizar, a desenvolver ou a complementar 

em virtude das particularidades da necessidade cuja satisfação se visa com a 

celebração do contrato; ou, 

b. Aos aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência 

pelo caderno de encargos do acordo quadro para efeitos do procedimento de 

formação do contrato a celebrar ao seu abrigo. 

Por remissão do n.º 3 do artigo 259º do CCP, ao procedimento supra referido é aplicável, com 

as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 139º e seguintes do CCP, nomeadamente, é 

facultada a possibilidade recorrer a um leilão electrónico que consiste num processo 

interactivo baseado num dispositivo electrónico destinado a permitir aos concorrentes 

melhorar progressivamente os atributos das respectivas propostas, depois de avaliadas, 

obtendo-se assim um novo preço através de um tratamento automático. 
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É obrigatória, nos termos do artigo 259º do CCP, a apresentação de um convite dirigido a 

todos os co-contratantes à apresentação de propostas, as várias experiências existentes têm 

verificado que o leilão electrónico é o processo mais ágil e célere que permite, maior 

poupança financeira, transparência e eficácia. 

 CC-CIM-Cávado entidade agregadora e representante dos municípios 

A Comunidade Intermunicipal do Cávado dotou a CC-CIM-Cávado de ferramentas eletrónicas 

de agregação, leilão e compras, que importaram investimento, e cuja rentabilização está 

sujeita à utilização da mesma de forma agregada potenciando a eficiência administrativa e 

processual. 

O sucesso do modelo de negociação colaborativa, desenvolvida pela CC-CIM-Cávado, 

assenta na uniformização de preços e disponibilização de catálogos de compras electrónicos 

únicos, na generalidade das categorias contratadas, para todos os municípios integrantes, 

pelo que se torna imprescindível a capacitação da CC-CIM-Cávado como representante dos 

municípios em sede de recurso aos acordos quadro celebrados. 

A Comunidade Intermunicipal do Cávado e a própria CC-CIM-Cávado apenas podem, nos 

termos legais representar os Município e efectuar os leilões electrónicos com prévia 

deliberação do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal nesse sentido, bem 

como carece de competente mandato administrativo dos Municípios para constituir a CC-

CIM-Cávado como entidade agregadora devidamente habilitada para fazer os convites e 

realizar os leilões electrónicos em todos os procedimentos que levaram à celebração de 

acordos quadro, por si assinados, ou por outras Centrais de Compras de adesão voluntária 

como a Agência Nacional de Compras Públicas. 

Tal possibilidade está aliás vertida no artigo 6º do Regulamento da CC-CIM-Cávado 

(Regulamento n.º 316/2015, publicado na 2ª Série do Diário da Republica de 8 de junho de 

2015) prevê especificamente a possibilidade de celebração de contrato administrativo a 

celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Cávado e qualquer dos Municípios, enquanto 

entidades adjudicantes abrangidas, por forma a possibilitar que a CC-CIM-Cávado possa 

encarregar-se da negociação junto das entidades fornecedoras, nomeadamente através da 

realização de leilões electrónicos.  

A Câmara Municipal de Esposende integra a Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Cávado e pretende dar cumprimento ao deliberado pelo Conselho 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Cávado. 

 Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado 

O Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Cávado prevê um Sistema de Negociação de Cotações, com a finalidade de 

realizar consultas e negociações conjuntas com economias de escala e utilizando uma 

ferramenta de acesso aos fornecedores, promovendo-se assim uma maior concorrência, 

transparência e potenciando melhores condições comerciais para as entidades integrantes da 

Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Cávado. 

O Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado é um projeto de criação de uma 

plataforma que permite às empresas fornecedoras comunicarem as suas condições de venda, 

dos mais variados bens e serviços, de acordo com um conjunto de critérios previamente 

definidos, assentes em princípios de concorrência, transparência e eficiência, e que permite 

aos municípios, freguesias e empresas municipais interessados uma consulta instantânea ao 

mercado e aos fornecedores. 

A consulta e utilização do Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado para efeitos 

de fornecimento de bens e serviços pelos interessados é facultativa e não afasta o cumprimento 

das normas legais em vigor, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos. 
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O Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado prossegue as melhores práticas dos 

serviços públicos, tem por objectivo garantir maior concorrência, transparência e 

aproximação dos fornecedores às entidades que integram a CC-CIM-Cávado, facilitando a 

criação de um procedimento de ajuste directo que se adapte e satisfaça as necessidades dos 

municípios e que tenha em conta a opinião dos fornecedores e reais necessidades de mercado. 

A consulta e negociação prévia das condições oferecidas pelos fornecedores é, neste momento, 

o mecanismo mais adequado à prossecução destas finalidades, no quadro de valorização da 

poupança, promoção da concorrência, transparência e responsabilização pela gestão de 

dinheiros públicos. 

Ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, os municípios têm total legitimidade e poderes 

para efectuar consultas ao mercado prévias à abertura de quaisquer procedimentos 

concursais. A consulta e negociação prévia das condições oferecidas pelos fornecedores é, 

neste momento, o mecanismo mais adequado à prossecução destas finalidades, no quadro de 

valorização da poupança, promoção da concorrência, transparência e responsabilização pela 

gestão dos dinheiros públicos. 

Parece evidente que sendo a Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Cávado 

parte integrante desta Comunidade Intermunicipal, sendo a entidade que apresenta melhores 

condições para a execução do projeto Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado, 

pode e deve socorrer-se dos conhecimentos, experiência e recursos da Central de Compras 

para executar o mandato dos municípios e assim concretizar o Sistema de Negociação de 

Cotações da CIM do Cávado. 

Deste modo, nos termos da lei e dos seus estatutos, a Comunidade Intermunicipal do Cávado 

poderá criar e desenvolver o Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado caso os 

municípios que integram esta comunidade, ou algum deles, lhe confira mandato administrativo 

para o efeito, pelo que a Câmara Municipal de Esposende, que integra a Central de Compras 

da Comunidade Intermunicipal do Cávado, pretende dar cumprimento ao previsto no 

Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Cávado. 

Através da CC-CIM-Cávado, os Municípios que a integram alargam as suas vantagens, 

nomeadamente através de uma economia de custos e desburocratização nos procedimentos 

administrativos resultantes da atividade da CC-CIM-Cávado; 

 

Tenho a honra de propor que o executivo da Câmara Municipal de Esposende delibere: 
 

1. Aprovar o mandato administrativo deste Município a favor da Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal do Cávado (CC-CIM_Cávado), por forma a que a CC-

CIM-Cávado se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios que a 

integram, ficando assim devidamente habilitada a desempenhar a função de 

representante das entidades adjudicantes, para fazer os convites e realizar os leilões 

electrónicos ao abrigo dos acordos quadro por si assinados, ou por outras Centrais de 

Compras como a Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP); 

 

2. Aprovar o mandato administrativo deste Município a favor da Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal do Cávado (CC-CIM-Cávado), por forma a que a CC-

CIM-Cávado se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios que a 

integram, ficando assim devidamente habilitada a desenvolver o Sistema de 

Negociação de Cotações da CIM do Cávado e desempenhar a função de 

representante das entidades dos municípios, para fazer as consultas e negociações no 
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âmbito do Sistema de Negociação de Cotações da CIM do Cávado.”  
Segue data e assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 

MANDATO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO A FAVOR DA CENTRAL DE 

COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO (CC-CIM CÁVADO), 

POR FORMA A QUE A CC-CIM-CÁVADO SE POSSA CONSTITUIR COMO ENTIDADE 

AGREGADORA DOS MUNICÍPIOS QUE A INTEGRAM, FICANDO ASSIM 

DEVIDAMENTE HABILITADA A DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE REPRESENTANTE 

DAS ENTIDADES ADJUDICANTES, PARA FAZER OS CONVITES E REALIZAR OS 

LEILÕES ELETRÓNICOS AO ABRIGO DOS ACORDOS QUADRO POR SI ASSINADOS, 

OU POR OUTRAS CENTRAIS DE COMPRAS COMO A AGÊNCIA NACIONAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS (ANCP) E APROVAR O MANDATO ADMINISTRATIVO DESTE 

MUNICÍPIO A FAVOR DA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO CÁVADO (CC-CIM-CÁVADO), POR FORMA A QUE A CC-

CIM-CÁVADO SE POSSA CONSTITUIR COMO ENTIDADE AGREGADORA DOS 

MUNICÍPIOS QUE A INTEGRAM, FICANDO ASSIM DEVIDAMENTE HABILITADA A 

DESENVOLVER O SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE COTAÇÕES DA CIM DO 

CÁVADO E DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE REPRESENTANTE DAS ENTIDADES 

DOS MUNICÍPIOS, PARA FAZER AS CONSULTAS E NEGOCIAÇÕES NO ÂMBITO DO 

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE COTAÇÕES DA CIM DO CÁVADO. ----------------------- 

 

04.02 - CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS: _____________________________________ 

 

Foram presentes em reunião propostas do Senhor Presidente da Câmara Municipal, com os 

seguintes teores: 

 

PROPOSTA 1 – DISTINÇÃO POR BONS SERVIÇOS A TRABALHADORES DO 

MUNICÍPIO: 

“O Município de Esposende sempre honrou aqueles que com a sua dedicação, a sua 

competência, o seu zelo, o seu saber e vontade contribuíram para o engrandecimento do seu 

Concelho. 

Nesta perspetiva enquadram-se os trabalhadores da Câmara Municipal, a desempenhar 

funções nesta autarquia ou em comissão de serviço noutras empresas, nomeadamente 

Esposende Ambiente e Águas do Norte S.A. e que, ao longo de 25 anos, desempenharam as 

suas funções ao serviço do Município. 

 

Assim, pelo que neste domínio representam para o concelho de Esposende, ao abrigo do Artº 

7º, do “Regulamento para a Concessão de Medalhas”, em vigor neste Município, propomos à 

Ex.ma Câmara seja atribuída a DISTINÇÃO POR BONS SERVIÇOS aos trabalhadores 

Alexandre José Antunes Rodrigues, António Eduardo Oliveira Viana, António Martinho 

Pereira de Matos, Cristina Maria Correia Machado Ribeiro, Cristina Maria Guerra Ferreira 

Pérola Cunha, José Maria de Sá Alves, José Maria Reis Miquelino, José Miguel Gonçalves 

de Sousa, Manuel dos Passos Eiras Martins, Manuel Fernandes Pires Laranjeira, Ramiro 

Cavalheiro Capitão e Vítor Manuel Lopes Menina.” Segue data e assinatura. -------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A DISTINÇÃO POR 
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BONS SERVIÇOS AOS TRABALHADORES ALEXANDRE JOSÉ ANTUNES 

RODRIGUES, ANTÓNIO EDUARDO OLIVEIRA VIANA, ANTÓNIO MARTINHO 

PEREIRA DE MATOS, CRISTINA MARIA CORREIA MACHADO RIBEIRO, CRISTINA 

MARIA GUERRA FERREIRA PÉROLA CUNHA, JOSÉ MARIA DE SÁ ALVES, JOSÉ 

MARIA REIS MIQUELINO, JOSÉ MIGUEL GONÇALVES DE SOUSA, MANUEL DOS 

PASSOS EIRAS MARTINS, MANUEL FERNANDES PIRES LARANJEIRA, RAMIRO 

CAVALHEIRO CAPITÃO E VÍTOR MANUEL LOPES MENINA. ------------------------------- 

 

PROPOSTA 2 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL À RIO 

NEIVA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE: 

“O concelho de Esposende tem sabido ao longo dos anos reconhecer e valorizar todos aqueles 

que têm tido um papel importante na dinamização e no crescimento de Esposende. 

A RIO NEIVA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE, ao longo de 25 anos, tem 

tido um papel determinante na promoção desportiva, ambiental, cultural e recreativa da 

freguesia de Antas, em particular, e do concelho, em geral. 

Criada, a 17 de Novembro de 1989, esta associação tem formado centenas de jovens na 

modalidade desportiva da canoagem, mas também o pedestrianismo, o BTT e outras 

atividades da natureza têm tido uma especial atenção por parte dos seus responsáveis. 

O ambiente, a cultura, desporto e a formação das crianças e jovens são, assim, as grandes 

apostas e prioridades desta associação, que desde muito cedo teve preocupações pioneiras ao 

nível da proteção e preservação do meio ambiente ao nível do todo o vale do Neiva. Começou 

nesta associação e através dos seus dirigentes a sensibilização ambiental das populações que 

conviviam com o Rio Neiva, o Encontro Luso Galaico de BTT, entre outras iniciativas e ações 

que muito valorizaram e reconheceram o nosso concelho. 

Assim, e pelo que neste domínio representa para o concelho de Esposende, ao abrigo do Artº 

6º, alínea a) do “Regulamento para a concessão de Medalhas”, em vigor neste Município, 

proponho atribuir a Medalha de Mérito Municipal à RIO NEIVA – ASSOCIAÇÃO DE 

DEFESA DO AMBIENTE.” Segue data e assinatura. ------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A MEDALHA DE 

MÉRITO MUNICIPAL À RIO NEIVA – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE. ----- 

 

PROPOSTA 3 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO 

CIDADÃO MANUEL DA COSTA AMORIM: 

“O Município de Esposende sempre honrou aqueles que com a sua dedicação, a sua 

competência, o seu zelo, o seu saber e vontade contribuíram para o engrandecimento do seu 

Concelho. 

 O Padre Manuel da Costa Amorim nasceu em Belinho a 31 de janeiro de 1952. 

 Ingressou na Marinha em outubro de 1978 sendo colocado na Escola de Fuzileiros – Vale do 

Zebro, passando em outubro de 1981 para a Escola Naval – Alfeite e daí para o Estado Maior 

da Armada – Praça do Comércio, Lisboa, em setembro de 1999. 

 Em janeiro de 2002 é colocado na Capelania Mor – Ministério da Defesa Nacional, onde 

desempenha as funções de Capelão Adjunto e de Capelão Chefe do Serviço de Assistência 

Religiosa das Forças Armadas e de Segurança. 

 É o 1.º capelão a quem foi imposta a Boina de Fuzileiro e do seu pródigo múnus sacerdotal 

relevam-se no presente, entre outras distinções, o facto de ser o único capelão que ostenta o 

distintivo de horas de Embarque, devido às horas que andou embarcado, o único capelão 
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português nomeado capelão honorário do Santuário de Lourdes (França), o único capelão em 

toda a história do Serviço de Assistência Religiosa a ser graduado em Oficial General com o 

posto de Contra Almirante e o único capelão condecorado com a Medalha da Defesa 

Nacional. 

 

Pelo que neste domínio representa para o concelho de Esposende, ao abrigo do art.º 6.º, 

alínea a) do “Regulamento para a Concessão de Medalhas” em vigor neste Município, 

propomos à Ex.ma Câmara a atribuição da MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ao 

cidadão MANUEL DA COSTA AMORIM.” Segue data e assinatura. ------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A MEDALHA DE 

MÉRITO MUNICIPAL AO CIDADÃO MANUEL DA COSTA AMORIM. ---------------------- 

 
PROPOSTA 4 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO 

CIDADÃO JOSÉ MANUEL MIRANDA DA MOTA: 

“O Município de Esposende sempre honrou aqueles que com a sua dedicação, a sua 

competência, o seu zelo, o seu saber e vontade contribuíram para o engrandecimento do seu 

Concelho. 
O Professor Engenheiro José Manuel Miranda da Mota nasceu em Esposende a 16 de junho 

de 1944. 

Licenciado em Engenharia Químico-Industrial pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto e Pós-Graduado em Ciências da Educação pela Universidade de 

Aveiro, além do docente do ensino secundário foi Professor na Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico do Porto durante quase duas décadas. 

Colecionador especializado de filatelia, expositor desde 1970 em mais de 75 exposições, 

estudioso e investigador de Filatelia Tradicional e de História Postal de Portugal e das 

Colónias Portuguesas, tendo organizado variadíssimas coleções de selos nesta área, algumas 

das quais obtiveram medalha de ouro em exposições nacionais. 

 Jurado de Filatelia Tradicional, História Postal e de Literatura Filatélica da FPF-Federação 

Portuguesa de Filatelia, tendo participado nesta qualidade em mais de 40 exposições em 

Portugal e no Estrangeiro, além de orientador de Cursos de Formação na área da Filatelia e 

presidente do INEXFIP-Instituto de Expertização de Filatelia Portuguesa. 

Coordenador técnico dos Catálogos Especializados AFINSA/MUNDIFIL de Selos de Portugal 

e das Colónias Portuguesa, sendo atualmente o único responsável técnico destes catálogos e 

na qualidade de perito da Association Internationale des Experts em Philatélie (é o único 

expert português atualmente membro desta associação e o segundo desde a sua criação em 

1954), emite pareceres e certificados de expertização para selos e peças filatélicas de Portugal 

e das Colónias Portuguesas. 

Membro de 7 associações nacionais  de filatelia, pertence, em termos internacionais, às de 

Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos da América e Brasil. 

Dispõe de uma das melhores bibliotecas filatélicas do País e é autor de vários livros e artigos 

em revistas da especialidade filatélica, com especial realce para “Selos Clássicos de 

Portugal” e “Os Correios em Esposende no Período da Monarquia”, ambos publicados em 

2006. 

De entre as diversas distinções que já recebeu,  realce para a Ordem de Mérito Filatélico 

atribuída pela Federação de Filatelia (2004), bem como, 3 Prémios Selo de Ouro  - Melhor 

Livro (2006, 2010 e 2012) atribuído pelo Clube Filatélico de Portugal. 
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Pelo que neste domínio representa para o concelho de Esposende, ao abrigo do art.º 6.º, 

alínea a) do “Regulamento para a Concessão de Medalhas” em vigor neste Município, 

propomos à Ex.ma Câmara a atribuição da MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ao 

cidadão JOSÉ MANUEL MIRANDA DA MOTA. Segue data e assinatura. ----------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A MEDALHA DE 

MÉRITO MUNICIPAL AO CIDADÃO JOSÉ MANUEL MIRANDA DA MOTA. ------------- 

 
PROPOSTA 5 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL AO 

CIDADÃO MANUEL RODRIGUES DE AZEVEDO: 

“Manuel Rodrigues de Azevedo nasceu na freguesia de Forjães, no dia 16 de Fevereiro de 

1915, e faleceu na residência paroquial de Vila das Aves, a 4 de Dezembro de 1988. Aluno 

distinto, logo após ordenação sacerdotal, a 10 de Julho de 1938, ficou ao serviço do 

Seminário Conciliar de Braga, como educador e professor onde, ao longo dos anos, lecionou 

disciplinas como Liturgia, Inglês, Português, Latim, Música e Piano. 

Entre 1945 e 1955 foi assistente de vários organismos arquidiocesanos – Juventude Agrária 

Católica Feminina, Liga Agrária Católica Feminina, Juventude Operária Católica Feminina e 

diretor-adjunto das Associações Marianas Arquidiocesanas. 

Em Março de 1960 foi nomeado Cónego Capitular da Catedral Bracarense e, em 1984, 

Cónego Penitenciário. 

Orador sacro, dedicou-se à pregação pelas vastas paróquias do Minho (distritos de Braga e 

Viana do Castelo). 

De 1939 a 1983, exerceu o cargo de Mestre de Cerimónias da Sé Primacial de Braga. 

Foi durante 36 anos, 1947-1983, calendarista do rito bracarense da Arquidiocese de Braga e 

publicou anualmente, em latim, o Ordo para orientação da Liturgia das Horas e celebração 

da Eucaristia do clero bracarense. 

Como poeta, escreveu mais de meia centena de poemas e como jornalista, elaborou uma longa 

e minuciosa reportagem para o jornal Diário do Minho, aquando da canonização de S. João 

de Brito. 

Como liturgista, escreveu vários artigos e levou a cabo algumas publicações. 

Na música destacou-se como compositor de música sacra, publicando em co-autoria várias 

obras, das quais se destacam o Florilégio Mariano e o Florilégio Eucarístico.  

Pelo que neste domínio representa para o concelho de Esposende, ao abrigo do Artº 6º, alínea 

a) do “Regulamento para a concessão de Medalhas”, em vigor neste Município, propomos à 

Ex.ma Câmara seja atribuída, a título póstumo, a MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL 

ao cidadão MANUEL RODRIGUES DE AZEVEDO.” Segue data e assinatura. ----------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A MEDALHA DE 

MÉRITO MUNICIPAL AO CIDADÃO MANUEL RODRIGUES DE AZEVEDO. ------------- 

 
PROPOSTA 6 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO CIDADÃO 

JOAQUIM DE CARVALHO: 

“O Município de Esposende sempre honrou aqueles que com o seu saber, a sua inteligência e 

a sua conduta contribuíram para o engrandecimento do seu Concelho. 

Nesta perspetiva enquadra-se o perfil de Joaquim de Carvalho. 
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Joaquim Carvalho nasceu na freguesia de São Pedro de Escudeiros, concelho de Braga, em 29 

de abril de 1925. 

Em 1951 obteve a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, com classificação brilhante. 

Em agosto de 1952, uma vez terminado o Curso Complementar de Ciências Histórico-

Jurídicas, requereu a sua primeira nomeação para o lugar de Delegado do Procurador da 

República em Esposende, tomando posse no dia 17 de setembro desse mesmo ano de 1952, 

iniciando então a sua carreira profissional. 

Como magistrado do Ministério Público passou pelas comarcas de Silves, Arcos de Valdevez e 

Braga. 

Em outubro de 1959 foi promovido a Juiz e colocado na comarca de Santa Cruz, na Madeira. 

Foi, ainda, juiz nas comarcas de Valença, Montalegre, Vila do Conde e Guimarães onde, no 

ano de 1979, acabou a judicatura em 1ª instância como corregedor do círculo judicial de 

Guimarães, com a mais alta classificação profissional. 

Em 1980 foi promovido a juiz de 2ª instância e colocado como desembargador no Tribunal da 

Relação do Porto, no qual exerceu as funções de Vice-Presidente, entre 1984 e 1987, e as 

funções de Presidente, entre 1987 e 1989. 

Nesta altura, foi promovido a juiz-conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça, do qual foi 

eleito presidente pelos seus pares, em janeiro de 1993. Exerceu estas funções até 1995, ano em 

que, por atingir o limite dos 70 anos de idade, se jubilou. 

Enquanto Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por inerência, foi também Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior de Justiça de Macau. 

Em razão das elevadas funções para que foi eleito, foi agraciado pelo Presidente da República 

com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, reservada aos titulares dos mais altos cargos 

civis. 

Joaquim de Carvalho cria fortes laços de amizade a Esposende e às suas gentes aquando da 

sua nomeação como Delegado do Procurador da República para Esposende, em 1952, e, 

sobretudo, através de laços matrimoniais, em 1955. Desde esse momento considerou 

Esposende como sua terra de adoção e de coração. 

Pelo seu excelente trabalho, dedicação e reconhecimento nacional, Joaquim de Carvalho tem 

sido um digno embaixador de Esposende em Portugal e no mundo. 

Pelo que neste domínio representa para o concelho de Esposende, ao abrigo do Artº 5º, do 

“Regulamento para a Concessão de Medalhas”, em vigor neste Município, propomos à Exma. 

Câmara seja atribuída a MEDALHA DE HONRA ao cidadão JOAQUIM DE 

CARVALHO.” Segue data e assinatura. ----------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO E POR 

UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA E ASSIM ATRIBUIR A MEDALHA DE 

HONRA AO CIDADÃO JOAQUIM DE CARVALHO. ---------------------------------------------- 

 

05 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 

 

05.01 – SUBSÍDIO DE APOIO À AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROPOSTA. ------------------------------- 

 

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

teor: 
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“O Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, vem estabelecer o regime jurídico aplicável à 

atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, descriminando 

positivamente os alunos que usufruem dos Escalões 1 e 2 de Abono de Família, atribuídos pela 

Segurança Social. Enquadrado numa das modalidades definidas, insere-se o apoio ao nível da 

aquisição de manuais escolares, sendo atribuídas responsabilidades diretas dos Municípios na 

comparticipação de despesas às famílias integradas naqueles Escalões. 

Com base nos termos do diploma anteriormente referido, o Despacho n.º 11306-D/2014, de 8 

de setembro, define os valores de comparticipação mínima a assegurar pelos Municípios para 

as diferentes modalidades de apoio, diferenciados mediante o Escalão de Abono de Família. 

Ao nível dos manuais escolares, os valores mínimos de comparticipação previstos sugerem um 

apoio a 100% às famílias com Escalão 1 de Abono de Família e de 50% às famílias com 

Escalão 2.  

Atendendo ao momento que o país atravessa, onde a situação financeira da maioria das 

famílias portuguesas se agravou de forma evidente ao longo dos últimos anos, e à semelhança 

do ano letivo 2014/2015, propomos à Ex.ma Câmara: 

1. A universalidade da oferta dos manuais escolares obrigatórios a todos os alunos do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, independentemente do escalão de Abono de Família, 

que poderão ser adquiridos mediante a entrega de um cheque-livro, a 

disponibilizar aos alunos. Para o efeito, serão definidas, e informadas às famílias, 

as empresas aderentes. 

2. A possibilidade de reembolso às famílias que adquiram os manuais escolares 

noutras empresas, nas seguintes situações: 

a. Transferência de alunos; 

b. Alunos matriculados no 1.º ano, nas situações em que o desconhecimento da 

medida seja justificável; 

c. Outras situações, de carácter excecional, devidamente justificadas e quando 

autorizadas pelo executivo municipal. 

Atendendo ao número de alunos inscritos no 1.º CEB no ano letivo 2015/2016, estima-se como 

valor global de apoio um total de €41.584,74.” Segue data e assinatura. -------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, SUPORTAR A TOTALIDADE DOS CUSTOS 

COM A AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

06 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 

 

06.01 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 

 

06.01.01 – RECEÇÕES PROVISÓRIAS: ________________________________________ 

 

06.01.01.01 – CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA DA MARGINAL – 3ª FASE – 

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 

126/DOM/2015, de 2015.08.03, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta 
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Câmara Municipal, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria aos trabalhos realizados no 

âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 

realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 

como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

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

 

06.01.01.02 – PINTURA DOS MUROS DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO DE 

CURVOS – CURVOS – 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 

127/DOM/2015, de 2015.08.03, prestada pelos serviços da Divisão de Obras Municipais desta 

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

âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos se encontram 

realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente. Fica arquivada cópia do 

mesmo junto à minuta da ata da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá 

como transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 

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

 

06.01.02 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

06.01.02.01 – BENEFICIAÇÃO DO LOGRADOURO DA EB1/JI DE GÓIOS - 

MARINHAS – 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 informação técnica n.º 118/DOM/2015, 

de 2015.07.17, 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. ------------------------------------------------------ 

 

06.01.02.02 – BENEFICIAÇÃO DO ADRO DA CAPELA DA SR.ª DA GUIA - 
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BELINHO – 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 informação técnica n.º 119/DOM/2015, 

de 2015.07.17, 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. ------------------------------------------------------ 

 

06.01.02.03 – EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS NA FREGUESIA DE APÚLIA – 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 informação técnica n.º 120/DOM/2015, 

de 2015.07.17, 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. ------------------------------------------------------ 

 
 

06.01.02.04 – REMODELAÇÃO DE PONTÃO SOBRE O RIO NEIVA – FORJÃES – 

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 informação técnica n.º 121/DOM/2015, 

de 2015.07.17, 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 
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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. ------------------------------------------------------ 

 

06.02 – OBRAS PARTICULARES: _____________________________________________ 

 

06.02.01 – RECEÇÕES DEFINITIVAS: _________________________________________ 

 

06.02.01.01 – PROCESSO N.º 82/2003 – J. GOMES FERNANDES – GABINETE DE 

ARQUITETURA URBANISMO E PLANEAMENTO, LDA – LUGAR DE GUILHETA 

– FREGUESIAS DE ANTAS – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITO DE RECEÇÃO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/5505/2015, 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. -------------------------- 

 

06.02.01.02 – PROCESSO N.º 80/2013 – ESPOAUTO – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

AUTOMÓVEIS, LDA. – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/10793/2015, 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. -------------------------- 

 

06.02.02 - CADUCIDADES: ___________________________________________________ 
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06.02.02.01 – PROCESSO N.º 162/99 – MARIA LAURA CORREIA SAMPAIO – 

LUGAR DE CIMA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE BELINHO E MAR – 

CADUCIDADE DO LICENCIAMENTO – PROPOSTA. ----------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/18721/2015, prestada pelos serviços da 

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

requerente do presente processo alegou que pretende concluir as obras no prazo de 2 anos, pelo 

que, de acordo com a mesma informação técnica, é proposto à Câmara Municipal que, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade 

da licença. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.02.02 – PROCESSO N.º 189/2002 – MARIA ISABEL FERNANDES MACHADO 

QUEIRÓS – CHOUSO - FREGUESIA DE VILA CHÃ – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/16679/2015, 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 da licença, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º DGU/16676/2015 

daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade da licença. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.02.03 – PROCESSO N.º 432/2009 – TURISZENDE – IMÓVEIS, CONSULTORIA 

E ADMINISTRAÇÃO, LDA – BOUÇA DO FANICO, LOTE 10 – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/12115/2015, 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 da licença, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º DGU/1219/2015 

daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-
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Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade da licença. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.02.04 – PROCESSO N.º 417/2010 – TURISZENDE – IMÓVEIS, CONSULTORIA 

E ADMINISTRAÇÃO, LDA – BOUÇA DO FANICO, LOTE 4 – UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA – CADUCIDADE DO 

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

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/9396/2015, 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 da licença, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º DGU/9392/2015 

daquela Divisão, é proposto à Câmara Municipal que, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, declare a caducidade da licença. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

06.02.03 – ISENÇÃO DE TAXAS: ______________________________________________ 

 

06.02.03.01 – PROCESSO N.º 205/2002 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

PALMEIRA DE FARO – LUGAR DA IGREJA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

PALMEIRA DE FARO E CURVOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

MUNICIPAIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente em reunião a informação técnica n.º DGU/11931/2015, prestada pelos serviços da 

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

requerente do presente processo solicitou a isenção do pagamento de todas as taxas 

urbanísticas, pelo que, de acordo com a informação técnica n.º SAJC/11933/2015, prestada 

pelos Serviço de Apoio Jurídico, é proposto à Câmara Municipal a isenção do pagamento de 

todas as taxas urbanísticas. 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. -- 

 

POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  

 

07 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ______________________________ 
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---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, ______________________________, Assistente Técnica, redigi e subscrevi a presente 

ata, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na mesma reunião. ----------------------- 
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RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  
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