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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 
DE SETEMBRO DE 2013: _____________________________________________________ 
 
---Aos doze dias do mês de Setembro 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 de Fernando João Couto e Cepa, Presidente da Câmara 
Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Arqt.º António Benjamim da Costa Pereira, 
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, 
Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás Marques e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
---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, verificando-se as seguintes 
intervenções: 
 
Interveio a senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale tendo solicitando a justificação da falta dada 
à última reunião, tendo a justificação sido aceite por unanimidade, considerando-se assim 
justificada aquela falta.  
 
Seguidamente usou da palavra o senhor Presidente, tendo informado que no preciso momento 
em que estava a iniciar-se a reunião de câmara, estava a ser feita a demolição da garagem sita 
no entroncamento da rua D. Pedro da Cunha e rua Vasco da Gama, mais conhecida pela 
garagem do senhor Pereira. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: ------------------------------  2.760,79€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.450,00€ 
Depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------------------- 2.847.775,85€ 
no Crédito Agrícola ---------------------------------------------------------------------------- 83.014,05€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 18.615,59€ 
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no Banco Português de Investimento -------------------------------------------------------- 53.853,78€ 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------------------------------ 0,00€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 27.279,76€ 
no Banco Millennium BCP ------------------------------------------------------------------ 372.174,77€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------------------------115,10€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ------------------------------------------ 408.074,34€ 
Depósito à ordem no Banco Millennium BCP -------------------------------------------- 450.000,00€ 
Depósito à ordem no Banco Santander Totta ------------------------------------------------------ 0,00€ 
 
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 18/2013, REALIZADA 
EM 29 DE AGOSTO DE 2013 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO: ___________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
nove de Agosto de dois mil e treze e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão. --- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO.  
Abstiveram-se os senhores Vereadores Dr. Pedro Saleiro e Eng.ª Raquel Vale por, conforme 
declararam, não terem estado presentes. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
04 – ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:  _______________________________________________ 
 

04.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:  ______________________ 
 
04.01.01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NO AUDITÓRIO 
MUNICIPAL DE ESPOSENDE – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
– PROPOSTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 104/APV/2013 de 06 de Setembro 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 a informação do Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui Pereira, torna-se 
necessário proceder à contratação de uma empresa para “Prestação de Serviços de 
Remodelação de Infraestruturas e Montagem de Equipamentos no Auditório Municipal de 
Esposende”. 
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 € 34.446,15 (trinta e quatro mil quatrocentos 
e quarenta e seis euros e quinze cêntimos), com Iva incluído.  
4 - O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 10 (dez) dias.  
5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto na rubrica 02/020203 – 
Conservação de Bens, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo 
através da proposta de cabimento número 1963/2013, 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 a “Luzeiro – 
Gabinete Técnico de Iluminação para Espectáculos, Lda”, de acordo com a informação do 
Ex.mo Senhor Vereador, Prof. Rui Pereira. 
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 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 
1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 
III – Proposta em sentido estrito 
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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 Remodelação 
de Infraestruturas e Montagem de Equipamentos no Auditório Municipal de Esposende”, 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 REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E MONTAGEM DE 
EQUIPAMENTOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 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 Dr. Pedro Saleiro. ------------------------------------------------------- 
 
 
04.01.02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 
VERDES DO CONCELHO DE ESPOSENDE – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
VINCULATIVO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação n.º 105/APV/2013 de 09 de Setembro de 2013, do 
Serviço de Aprovisionamento desta Câmara Municipal, com o seguinte teor: 
 
“I – Enquadramento legal do pedido de parecer prévio vinculativo. 
1 – Nos termos do n.º 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: 

c) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 
d) 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: 

d) 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; 

e) Declaração de cabimento orçamental; 
f) 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 
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1- Tendo por base a informação da EAmb – Esposende Ambiente, EEM, torna-se necessário 
proceder à contratação de uma empresa para “Prestação de Serviços de Manutenção dos 
Espaços Verdes do Concelho de Esposende”. 
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 € 287.820,00 (duzentos e oitenta e sete mil 
oitocentos e vinte euros), com Iva incluído, para o período de 3 (três) anos. 
4 – O prazo de vigência do contrato da referida prestação de serviços é de 1 (um) ano, 
prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até ao máximo de 3 (três) anos, salvo denúncia 
fundamentada do mesmo, com antecedência mínima de 2 (dois) meses sobre a data do seu fim 
ou das suas prorrogações. 
5 - O encargo resultante deste contrato encontra-se previsto no Plano de Actividades 
Municipais, Objectivo 2.4.6., Acção 13, Manutenção Jardins, com a classificação orçamental 
02/02022504, do orçamento da despesa para o corrente ano, tendo aí ficado cativo através da 
proposta de cabimento número 1971/2013, 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 “Concurso Público”, nos termos do artigo 130.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei N.º 18/2008, de 29 de Janeiro.  
7 – O contrato a celebrar, atendendo ao seu 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 – A proposta adjudicada está sujeita a redução remuneratória, nos termos do disposto no n.º 
1 do artigo 75.º da LOE 2013, caso lhe seja aplicável. 
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 Manutenção 
dos Espaços Verdes do Concelho de Esposende”, 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. --------------------------------------------- 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO. 
 
 
04.02 – PROTOCOLOS:  ______________________________________________________ 
 
04.02.01 – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DE 
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – PROPOSTA. ----------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Dr.ª Jaquelina Areias, com o seguinte 
teor: 
 
“Tendo como grandes finalidades promover o sucesso educativo, contribuir para uma 
educação de qualidade para todos e fomentar a igualdade de oportunidades, o Município de 
Esposende constituiu-se como a entidade promotora do Programa de Enriquecimento 
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Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, regulamentado pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 
15 de Julho. 
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. 
Consciente das potencialidades que o Município detém, através da forte dinâmica e qualidade 
de trabalho das suas instituições, pretende-se, na medida do possível, envolver as entidades ao 
nível da colaboração dos seus recursos humanos qualificados e espaços físicos.  
Neste sentido, e sabendo que o sucesso do Programa depende em grande medida da 
colaboração dos diversos técnicos, a Câmara Municipal propõe estabelecer acordos de 
colaboração com as IPSS’s e com a Zendensino – Cooperativa de Ensino, IPRL, que possam 
disponibilizar recursos humanos qualificados para o desenvolvimento de actividades, 
mediante a devida comparticipação financeira. A colaboração dos técnicos, em função da sua 
formação e das necessidades do Programa, passará pela realização de Actividades de 
Enriquecimento Curricular, nas áreas de Música, Inglês, Actividade Física e Desportiva e 
Expressão Plástica, e pelo desenvolvimento de actividades destinadas a crianças com 
necessidades educativas especiais.  
Assim, face ao exposto, propõe-se à Ex.ma Câmara a celebração de Acordos de Colaboração 
(cf. Anexo) com a Zendensino – Cooperativa de Ensino, IPRL, o Centro Social da Juventude 
Unida de Marinhas e a AMA - Associação de Amigos do Autismo.” Segue-se data e assinatura. 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO. 
 
 
04.03 – CONTRATOS PROGRAMA:  ___________________________________________ 
 
04.03.01 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E A FREGUESIA DE FONTE BOA PARA PROCEDER 
À CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – 
PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião minuta do contrato programa de desenvolvimento local a celebrar 
entre o Município de Esposende e a Freguesia de Fonte Boa tendo por objecto a tarefa de 
proceder à construção de uma garagem na Sede da Junta de Freguesia de Fonte Boa. 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 O 
CONTRATO PROGRAMA EM CAUSA, BEM COMO AUTORIZAR A SUA OUTORGA. 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE PROTOCOLO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 1956/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
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05 – ACÇÃO SOCIAL:  _______________________________________________________ 
 
05.01 – TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO PARA ALUNOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA – PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DO 
TRANSPORTE – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 
teor: 
 
“A Câmara Municipal de Esposende dispõe de um apoio ao transporte adaptado para os 
residentes no concelho sejam jovens ou adultos com idade igual ou superior a 18 anos, com 
deficiência motora e que se deslocam em cadeira de rodas, ou que se encontrem dependentes 
na mobilidade, fruto de deficiência, patologia física ou doença mental. Através da oferta de um 
transporte adaptado às necessidades de quem tem dificuldades em locomover-se, o Município 
garante mais uma forma de inclusão social, já que, através do transporte adaptado, os 
munícipes têm acesso a deslocações comparticipadas para a escola, ou centro de formação, e 
regresso.  
Ajustando-se às várias dimensões da vida social e profissional, o transporte adaptado constitui 
um meio para a realização pessoal, tornando mais fácil a conciliação entre a vida familiar e 
profissional dos agregados familiares com pessoas dependentes na mobilidade. 
Neste sentido e após uma análise socioeconómica cuidada de todos os pedidos recepcionados, 
somos a propor para o ano lectivo 2013/2014 (setembro de 2013 a 31 de Julho de 2014), a 
comparticipação dos valores abaixo apresentados para cada situação, sendo que a família é 
chamada a comparticipar de acordo com as suas possibilidades: 
 

NOME DO ALUNO ORIGEM ENTIDADE APOIO 
CONTRIBUIÇÃO 
FAMÍLIA (€) 

ALFREDO MARTINS 
COUTINHO 

Belinho (Rua da Agra) 
APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

10.00 

MARIA JOAO MIRANDA 
AZEVEDO 

Esposende (Rua Narciso 
Ferreira) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

45.00 

MARIA MUSSUNDA DE 
LEMOS ROÇAS 

Vila Chã (Rua de 
Borreiros) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

5.00 

VERA LÚCIA VAZ ROLO 
Antas (Av, Stª. Tecla, 18 
) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

45.00 

PAULO ALEXANDRE 
CARREIRA ALVES 

Gandra (Rua Srª do 
Guadalupe) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

45.00 

EDUARDO FILIPE PEREIRA 
GARRIDO 

Palmeira de Faro  
(Largo do Bairro 
Social) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 10.00 

PEDRO MANUEL ABREU 
MARQUES 

Marinhas (Rua Sra. do 
Pilar) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

5.00 

CARLOS DANIEL 
NOGUEIRA LOPES 

Gemeses (Travessa da 
Aldeia) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

10.00 

LUÍS ANDRÉ FARIA 
FREITAS 

Antas (Rua Agra 
d’Antas) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

10.00 

VÍTOR ANTÓNIO MOREIRA 
DE SÁ 

Belinho (Av. da Praia) 
APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

25.00 

SANDRA CRISTINA PIRES 
RIBEIRO 

Belinho (Rua do 
Feital,1) 

APPACDM 
MARINHAS 

transporte 
adaptado 

10.00 

ANDREIA NETO LOMBA Marinhas (Rua Sra. 11 APPACDM- transporte 10.00 
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de Julho, 43) MARINHAS adaptado 

 Segue-se data e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, CONCEDER A COMPARTICIPAÇÃO NOS 
CUSTOS DO TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO AOS ALUNOS ALI INDICADOS, 
NOS TERMOS E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA MESMA. --------------------- 
 
 
05.02 – ATRIBUIÇÃO DE 100% DO VALOR DO PASSE ESCOLAR A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA CARÊNCIAS 
ECONÓMICO FINANCEIRAS – PROPOSTA. ---------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 
teor: 
 
“A Câmara Municipal de Esposende tem definido um conjunto de apoios e complementos 
educativos, visando contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, 
entre os quais assumem particular importância os apoios a conceder no âmbito do transporte 
escolar aos alunos que pretendem frequentar o ensino secundário e que usufruem apenas de 
uma comparticipação de 50% de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 
Setembro, alterado pela Lei n.º 7/2003, 15 de Janeiro. 
Após uma análise socioeconómica cuidada dos pedidos, somos a propor a comparticipação em 
100% do valor do passe escolar aos alunos: 
- Marina Cláudia Lima da Silva, estudante do 12º ano da Escola Básica e Integrada de Vila 
Cova;  
- Miriam Leonor Dionísio Gomes, estudante do 11º ano da Escola Secundária Henrique 
Medina; 
- Alfredo Miguel Martins da Silva Matos, estudante do 12º ano da Escola Secundária 
Henrique Medina; 
- Raquel Pilar Carqueijó, estudante do 11º ano da Escola Secundária Henrique Medina; 
- Maria Orquídea Real Leite de Sousa, estudante do 11º ano da Escola Secundária Henrique 
Medina; 
- Eduarda Pinheiro Pereira, estudante do 11º ano da Escola Secundária Henrique Medina; 
- Luis Henrique Torre Couto, estudante do 10º ano da Escola Secundária Henrique Medina; 
- Jéssica Sofia Torre Couto, estudante do 10º ano da Escola Secundária Henrique Medina; 
- Pedro Miguel Faria Gomes, estudante do 11º ano da Escola Secundária Henrique Medina;” 
Segue-se data e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, SUPORTAR A TOTALIDADE DOS CUSTOS 
COM OS PASSES DOS ALUNOS INDICADOS NA MESMA. ------------------------------------ 
 
 
06 – APOIO A ORGANISMOS E INSTITUIÇÕES:  _______________________________ 
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06.01 – HÓQUEI CLUBE DE FÃO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA 
AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA - PROPOSTA. ------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião pedido do Hóquei Clube de Fão onde é solicitado um subsídio para 
apoio na aquisição de uma viatura de nove lugares. 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 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, ATRIBUIR AO HÓQUEI CLUBE DE FÃO UM 
SUBSÍDIO PELO VALOR DE QUATRO MIL E QUINHENTOS EUROS (4.500,00€) PARA 
APOIO NA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA. 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE SUBSÍDIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 1957/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.02 – ESCOLA DE MÚSICA DE ESPOSENDE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 
PARA APOIO NA DESLOCAÇÃO DO CORO A BARCELONA – PROPOSTA. ---------- 
 
Foi presente em reunião ofício da Escola de Música de Esposende onde é solicitado um 
subsídio para apoio na deslocação do Coro na deslocação a Barcelona. 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 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, ATRIBUIR À ESCOLA DE MÚSICA DE 
ESPOSENDE UM SUBSÍDIO PELO VALOR DE DOIS MIL EUROS (2.000,00€) PARA 
APOIO NA DESLOCAÇÃO DO CORO A BARCELONA. 
O ENCARGO RESULTANTE DESTE SUBSÍDIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 1906/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
06.03 – GRASSA – GRUPO DE ACÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ANTAS – 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA APOIO NA REQUALIFICAÇÃO DA 
ESCOLA DE AZEVEDO – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião ofício da GRASSA – Grupo de Acção de Solidariedade Social de 
Antas onde é solicitado um subsídio para apoio na requalificação da Escola de Azevedo. 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 
PROPOSTA APRESENTADA E, ASSIM, ATRIBUIR AO GRASSA – GRUPO DE ACÇÃO 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ANTAS UM SUBSÍDIO PELO VALOR DE 
DEZASSEIS MIL EUROS (16.000,00€) PARA OS FINS CONSIGNADOS NA PROPOSTA. 
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O ENCARGO RESULTANTE DESTE SUBSÍDIO FICA CATIVO, ATRAVÉS DO 
COMPROMISSO NÚMERO 1907/2013, VALOR NECESSÁRIO PARA A ASSUNÇÃO DA 
RESPECTIVA DESPESA. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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, tendo-se inscrito o senhor José Felgueiras, Presidente de Junta da 
Freguesia de Esposende. 
 
No uso da palavra agradeceu à Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, João Cepa e 
dos Vereadores, por todo o apoio que deram à Freguesia de Esposende. Agradeceu também 
toda a colaboração e disponibilidade de todos os Vereadores em problemas com que se deparou 
ao longo do seu mandato e que teriam sido muito difíceis de ultrapassar, não fosse a 
colaboração referida. Salientou a ajuda da senhora Vereadora Dr.ª Jaqueline Areias, que foi 
sempre muito activa e responsável no processo de recuperação da EB1 de Esposende e que é 
um marco que ficará na história. Salientou também a eficiente colaboração da senhora 
Vereadora Eng.ª Raquel Vale, sempre muito atenta aos problemas sociais e que encarou a 
acção social de uma forma diferente do que era feito até então, tendo sido sempre célere e 
presente no terreno. Salientou igualmente o Senhor Vereador Prof. Rui Pereira, que o 
surpreendeu positivamente, tendo agradecido a sua colaboração. Agradeceu também aos 
senhores vereadores Dr.ª Hersília Brás Marques e Dr. Tiago Saleiro por terem permitido 
aprovar muito boas soluções para a Junta de Freguesia de Esposende. Agradeceu ainda à Dr.ª 
Carla Dias pelo apoio que deu à Junta de Freguesia. Também prestou os seus agradecimentos 
ao Arqt.º Manuel Losa. Referiu que, apesar de não ter tido muito contacto com o senhor 
Vereador Arqt.º Benjamim Pereira, agradecia a sua colaboração nas várias situações em que 
precisou da sua ajuda. Agradeceu novamente ao senhor Presidente da Câmara, João Cepa, 
tendo referido que era o melhor presidente de câmara que Esposende teve até ao presente.  
Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara que agradeceu em nome pessoal e do todo o 
Executivo, tendo referido que sempre encontraram na Junta de Freguesia de Esposende e no 
seu Presidente uma missão e um estado de espírito de um autarca empenhado em servir a sua 
terra, referindo ainda que sempre foi possível fazer projectos em Esposende porque sempre 
houve harmonia e colaboração entre ambas as partes. 
Terminando, desejou ao senhor José Felgueiras, Presidente de Junta da Freguesia de 
Esposende, em seu nome e em nome e de todo o executivo, felicidades pessoais e políticas. 
 
 
---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 cinquenta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 
presente reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---E eu, ______________________________, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
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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 
ACTA N.º 19/2013 * 2013.09.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACCTTAA    

  

NN..ºº  1199//22001133  

  
  

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA    

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  EESSPPOOSSEENNDDEE  

  

  

RReeaalliizzaaddaa  eemm  

1122  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001133    
 


