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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
NOVE DE OUTUBRO DE 2008: _________________________________________________ 
 
--- Aos nove dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Esposende, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Esposende, sob a presidência de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, 
Dr. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dra. Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo quinze horas e cinco 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, verificando-se as seguintes 
intervenções: 
 
Interveio o senhor Presidente da Câmara propondo a atribuição de um Voto de Louvor ao 
Grupo Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia, pelo primeiro lugar obtido na categoria de 
Melhor Agrupamento de Animação Regional no Programa Turismo Sénior 2007, do INATEL. 
 
Colocada a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. 
 
Por proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, foi, por unanimidade, deliberado proceder 
à rectificação da deliberação tomada na reunião de 31 de Julho do corrente ano, dado que, 
quando ali se refere que o atleta Paulo Jorge Abreu Cepa, é da freguesia de Gemeses deverá 
passar a constar que é da freguesia de Belinho. 
 
Interveio novamente o senhor Presidente informando que a Câmara Municipal já conseguiu 
obter acordo com os proprietários dos prédios para se proceder ao alargamento da Rua Nossa 
Senhora da Graça. 
 
Interveio o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referindo que esse acordo já tardava e que a Câmara 
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Municipal não pode descurar encontrar também solução para as Ruas Dantas da Cunha, 31 de 
Janeiro e D. Pedro da Cunha. 
 
Interveio a senhora Vereadora Dra. Hersília Marques colocando três questões, quais sejam, a 
razão pela qual a Câmara Municipal, em seu entender, não está a cumprir com as 
determinações da Lei das Finanças Locais em matéria de informação, dado que os dados 
insertos no seu site oficial estão desactualizados; Sobre o ponto de situação da alteração do 
PDM, recentemente publicada e; Se existe algum regulamento municipal sobre a autorização 
para instalação de antenas de telecomunicações. 
 
Interveio novamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá, que, reportando-se à actual situação de 
crise económico financeira mundial, referiu que a Câmara Municipal deve repensar a sua 
política de atribuição de apoios e financiamentos, limitando-os ao estritamente essencial, 
referindo ainda que, por essa mesma razão, quando forem apresentadas propostas de apoios 
que entenda não serem de natureza essencial, o seu voto será sempre contra. 
 
Mais referiu que, atendendo a que se está a passar por essa crise mundial o momento que as 
famílias atravessam é extremamente difícil pelo que deverá a Câmara Municipal orientar as 
suas políticas no sentido de atenuar problemas sociais que possam surgir, designadamente em 
termos de política de habitação. 
 
Interveio novamente o senhor Presidente que referiu que, somente quanto à publicitação no site 
se verifica esse incumprimento e, esse facto, deve-se somente à reformulação do mesmo site 
que se encontra praticamente concluída e que, por essa razão, praticamente não têm sido 
carregados novos conteúdos. Mais referiu que essa reformulação tem em vista e irá conseguir 
um conjunto de novas funcionalidades e utilidades para todos os munícipes em geral. 
 
Interveio o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso que referiu que, quanto à alteração do PDM, já 
foi aprovada a versão final do documento, tendo também já sido remetido para recolha de 
parecer da CCDRN, parecer este que foi muito recentemente recebido. Referindo-se à 
instalação de antenas de telecomunicações disse que a Câmara Municipal somente tem 
competência para se pronunciar sobre a construção onde se irão instalar as antenas, sendo que a 
instalação destas depende de autorização da ANACOM e que, assim sendo, o regulamento 
municipal a cumprir é o da edificação e urbanização. 
 
Interveio o senhor Presidente referindo que saúda a intervenção do senhor Vereador Dr. Tito e 
Sá ao demonstrar a necessidade de a Câmara Municipal refrear os seus investimentos, contudo 
só estranha que a mesma intervenção não tenha tido eco na posição que o partido socialista 
assumiu na Assembleia Municipal onde, aquando da revisão dos documentos previsionais para 
o corrente ano, revisão esta originada essencialmente pela diminuição significativa das receitas 
arrecadadas, se manifestou contra a diminuição do investimento previsto. 
 
Interveio o senhor Vereador Engº Luis Vale que se referiu a uma notícia relativa ao facto de, 
em menos de um ano, a estação de correios de Fão já ter sido assaltada por duas vezes. Mais 
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referiu que nessa notícia é dito que a GNR não é presença assídua em Fão, quando de facto o 
que deveria dizer é que nunca lá vão, razão pela qual a Câmara Municipal deveria alertar as 
autoridades policiais locais para esse facto. 
 
 
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: ------------------------------ 2.086,25€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 4.550,00€ 

depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos ----------------------------------------- 138.061,26€ 
no Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------------------ € 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 23.526,39€ 
no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 55.119,90€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 102.795,70€ 
no Banco Santander Totta -------------------------------------------------------------------- 187.976,41€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 5.880,91€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 787,08€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 258.036,72€ 
No Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 355.920,32€ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
02 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INFORMAÇÃO:_______________________ 
 
Em cumprimento do determinado no número três do artigo sexagésimo quinto, da Lei número 
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram prestadas 
informações ao Executivo, acerca dos actos 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 acta da presente reunião, da qual 
fazem parte integrante: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, N.º 21/2008, REALIZADA 
EM 25 DE SETEMBRO DE 2008 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: _________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
cinco de Setembro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ---------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO. 
Abstiveram-se o senhor Presidente e o senhor Vereador Dr. Tito e Sá por, conforme 
declararam, não terem estado presentes. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: _______________________________________________ 
 
04.01 – PROTOCOLOS: _______________________________________________________ 
 
04.01.01 - “PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE FÃO E A FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO DE FÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
MORTUÁRIA DA FREGUESIA DE FÃO E RECUPERAÇÃO DA CAPELA DA 
SENHORA DA BOA MORTE” - PROPOSTA. ----------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta de protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Fão e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de Fão, tendo por objecto a construção da Capela 
Mortuária da Freguesia de Fão, bem como a recuperação da Capela da Senhora da Boa Morte 
situada no Cemitério Paroquial de Fão. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta 
da presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ---------------- 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA 
DO PROTOCOLO NOS TERMOS APRESENTADOS E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA 
OUTORGA.  
O senhor Vereador Dr. Tito e Sá apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto a favor por 
uma questão de princípio e para afastar qualquer interpretação menos correcta do meu sentido 
de voto. No entanto anuncio desde já que não votarei a favor da construção de mais nenhuma 
capela mortuária por entender que a Câmara Municipal deve construir casas mortuárias sem 
qualquer tipo de ligação a qualquer religião por não ser função da autarquia construir capelas, 
Sinto-me particularmente à vontade por ser católico praticante, mas não estar nestas funções 
por qualquer razão confessional e por vivermos numa República laica.”. --------------------------- 
 
 
04.01.02 - “TUM - TUNA DA UNIVERSIDADE DO MINHO” - PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO - PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta de protocolo de cooperação a celebrar com a TUM - Tuna 
Universitária do Minho, tendo por objecto a cooperação entre a Tuna Universitária do Minho e 
a Câmara Municipal de Esposende. Fica arquivada cópia do mesmo junto à minuta da acta da 
presente reunião, da qual faz parte integrante e que aqui se dá como transcrita. -------------------- 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR O TEXTO DO 
PROTOCOLO APRESENTADO E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA OUTORGA.  
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Votou contra o senhor Vereador Dr. Tito e Sá que apresentou a seguinte declaração de voto: 
“Voto contra pelas razões apontadas por mim no início da reunião no período de antes da 
ordem do dia, ou seja, a difícil situação económico financeira que atravessamos.”. --------------- 
 
 
04.01.03 - “MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS - DIRECÇÃO-GERAL 
DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS” 
PROTOCOLO PARA CRIAÇÃO DO GABINETE DE APOIO AOS EMIGRANTES - 
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL. ------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, com o seguinte 
teor: 
 
“A Câmara Municipal deliberou em 19 de Junho do presente ano, aprovar a proposta de 

protocolo nos termos da minuta apresentada pela Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas (DGACCP) para a criação do Gabinete de Apoio aos Emigrantes. 

No passado dia 2 do presente mês, a Direcção de Serviços Regional do Porto da Direcção 

Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas apresentou uma nova minuta do 

“Acordo de Cooperação” justificada pela a actualização da redacção do documento 

mantendo-se os termos definidos, pelo que vimos submeter a consideração da Ex.ma Câmara a 

aprovação da versão final do documento.” Segue-se data e assinatura------------------------------- 
 
Foi ainda presente em reunião a minuta da versão final da proposta de protocolo. Fica 
arquivada cópia do presente assunto junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz 
parte integrante e que aqui se dá como transcrita. ------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O TEXTO 
DO PROTOCOLO APRESENTADO E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA OUTORGA. ---------- 
 
 
05 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS: ____________________________________ 
 
05.01 - OBRAS PÚBLICAS: ____________________________________________________ 
 
05.01.01 - “SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO REFEITÓRIO DA EB DE CEPÃES 
- MARINHAS” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião o Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
407/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas 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. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
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DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.02 - “EXECUÇÃO DE MACIÇOS EM BETÃO ABERTURA DE CABOUCOS E 
APLICAÇÃO DE CHUMBADOUROS NAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA 
ESCOLA EB1 ESPOSENDE” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ----------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
406/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas 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. ------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
05.01.03 - “INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DA IGREJA MATRIZ DE APÚLIA - 2.ª 
FASE” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. ------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
399/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas 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. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
05.01.04 - “ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE À CAPELA DE S. JOÃO - 
MARINHAS” - RECEPÇÃO DEFINITIVA. --------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
400/DIM/2008, prestada pelos serviços da Divisão de Infra-Estruturas 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. -------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS. -------------------------- 
 
 
06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
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06.01 – “PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 1.º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO COM ALGUMAS INSTITUIÇÕES”. ----------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, com o seguinte 
teor: 
 
“Tendo como grandes finalidades promover o sucesso e educativo, contribuir para uma 

educação de qualidade para todos e fomentar a igualdade de oportunidades, o Município de 

Esposende constituiu-se como entidade promotora do Programa de Enriquecimento 

Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, regulamentado pelo Despacho n.º 14460/2008, de 

26 de Maio.  

Este Programa surge da necessidade de adaptar os tempos de permanência das crianças nos 

estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias e garantir que esses tempos sejam 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das 

competências básicas. O objectivo geral deste Programa passa por proporcionar a todos os 

alunos do 1.º CEB a oportunidade de usufruírem, gratuitamente, de uma série de actividades 

de enriquecimento curricular, no prolongamento do horário. 

Para a operacionalização das actividades, foram contratados 60 professores qualificados, que 

foram alvo de um concurso de selecção. Para além destes, ao abrigo de um Acordo de 

Colaboração celebrado, os professores afectos ao Ensino da Música, foram seleccionados e 

contratados pela Zendensino - Cooperativa de Ensino, IPRL, através da Escola de Música, 

responsável pela supervisão pedagógica da actividade. No entanto, verifica-se a necessidade 

de se constituir uma bolsa de professores de substituição que possam responder eficazmente às 

faltas cometidas pelos colaboradores contratados. 

Assim, face ao exposto, tendo ainda como objectivo assegurar alguns espaços físicos 

alternativos à organização das actividades, propõe-se à Ex.ma Câmara a celebração de 

Acordos de Colaboração (cf. Anexo) com as seguintes instituições: Centro Social da Juventude 

Unida de Marinhas; Grupo de Acção de Solidariedade de Antas; Centro de Intervenção 

Cultural e Social de Palmeira de Faro; Centro Social da Paróquia de Curvos; Centro Social 

Juventude de Belinho; Associação Social, Cultural e Recreativa de Apúlia; Associação Social 

Cultural Artística e Recreativa de Forjães; e Centro Social da Juventude de Mar.” Segue-se 
data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR OS ACORDOS DE 
COLABORAÇÃO NOS TERMOS APRESENTADOS E, ASSIM, AUTORIZAR A SUA 
OUTORGA.  
Votou contra o senhor Vereador Dr. Tito e Sá. 
O senhor Presidente não participou na discussão e votação do acordo a celebrar com o Centro 
de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro, tendo entretanto os trabalhos sido 
conduzidos pelo senhor Vice Presidente. 
O senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso não participou na discussão e votação do acordo a 
celebrar com o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas. -------------------------------------- 
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07 – CULTURA: _____________________________________________________________ 
 
07.01 – “CASA DA JUVENTUDE” - REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DE CAPOEIRA 
- PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, com o seguinte 
teor: 
 
“A Casa da Juventude, no âmbito dos seus Serviços Educativos e Culturais, tem previsto na 

sua programação de Outubro a Dezembro 2008 uma série de actividades de diversa natureza. 

Com início previsto para Outubro, será promovida a actividade de Capoeira. Esta arte é 

igualmente, por excelência, uma actividade física. Exerce influência directa no aspecto 

cognitivo, estimulando a coragem, a autoconfiança, a cooperação e a formação da 

personalidade. 

Com o intuito de proporcionar à comunidade jovem do concelho a possibilidade de praticar 

esta actividade, direccionando-a complementarmente para alguns públicos com maiores 

necessidades ao nível do acompanhamento social, foram criadas duas sessões semanais, de 

dois níveis distintos: Infanto-juvenil (12-14 anos de idade) e Juvenil (15-18 anos de idade), 

que se prolongarão, pelo menos, durante os restantes meses de 2008 e 2009. 

Assim, vimos propor que o valor da mensalidade seja fixado em € 7,50, estando isentos de 

pagamento os beneficiários dos escalões A e B, no âmbito da Acção Social Escolar. Mais 

propomos que à Câmara Municipal se reserve o direito de isentar de pagamento as crianças e 

jovens com carências sociais, económicas e educativas, mediante informação dos serviços 

afectos à Juventude, Educação e Acção Social.” Segue-se data e assinatura. ----------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, FIXAR EM 7,50 €, COM IVA INCLUÍDO, O VALOR DA 
MENSALIDADE A PAGAR POR CADA JOVEM, BEM COMO ISENTAR DO 
RESPECTIVO PAGAMENTO OS BENEFICIÁRIOS DOS ESCALÕES A e B, NO ÂMBITO 
DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR, BEM AINDA RESERVAR-SE O DIREITO DE, 
MEDIANTE PROPOSTA FUNDAMENTADA, ISENTAR DE PAGAMENTO AS 
CRIANÇAS E JOVENS COM CARÊNCIAS SOCIAIS, ECONÓMICAS E DUCATIVAS. --- 
 
 
EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI 
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, OS SEGUINTES ASSUNTOS: ______________________________________ 
 
1 – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO EM 100% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO QUE APRESENTAM 
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CARÊNCIAS ECONÓMICAS. ------------------------------------------------------------------------- 
 
2 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR À ALUNA SARA MARIA DE 
BRITO COUTINHO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE É PORTADORA. -------- 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE AUTORIZAR A 

INCLUSÃO NA REUNIÃO DOS ASSUNTOS PROPOSTOS. -------------------------------------- 

 
De seguida foi colocado à discussão e votação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos 
em Extra Agenda, tendo-se verificado as seguintes votações: 
 
 
1 – ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO EM 100% DO VALOR DO PASSE 
ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO QUE APRESENTAM 
CARÊNCIAS ECONÓMICAS. ------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, APOIAR A COMPARTICIPAÇÃO, EM 100%, DO PASSE 
ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR 
SE ENCONTRA EM GRAVE CARÊNCIA ECONÓMICA. ----------------------------------------- 
 
 
2 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR À ALUNA SARA MARIA DE 
BRITO COUTINHO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE É PORTADORA. -------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, SUPORTAR INTEGRALMENTE OS ENCARGOS COM O PASSE 
ESCOLAR DA ALUNA ALI REFERENCIADA, PELAS RAZÕES CONSTANTES DA 
MESMA PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. __________________________________ 
 
---Encerrada a ordem de trabalhos, foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no número 
cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de Setembro, 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 dezasseis horas, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente reunião. -- 
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---E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Director do Departamento de Administração Geral, 
redigi e subscrevi a presente acta, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou na 
mesma reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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