
ACTA Nº 21/2003 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 11 DE 

SETEMBRO DE 2003: 

Aos onze dias do mês de Setembro do ano dois mil e três, 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, Engº 

Vítor Manuel da Silva Leite, Dr. Jorge Alves Cardoso, Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale, 

e Dª Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo. 

Verificou-se a ausência do senhor Vereador José Albino Lima de Faria. 

A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. 

Sendo nove horas e quarenta minutos, verificando-se haver "quorum" para funcionamento do 

Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 

Iniciados os trabalhos, pelos senhores Vereadores Engº Luis Miguel Morais Gomes do Vale e 

Dª. Maria Emília de Miranda Mariz Figueiredo, foi solicitada a justificação das faltas dadas às 

duas últimas reuniões do executivo, designadamente nos dias vinte e um e vinte e oito de 

Agosto, bem como foi solicitada a justificação à falta dada à reunião de vinte e oito de Agosto 

pelo senhor Vereador Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, as quais se ficaram a dever, conforme 

declararam, ao gozo do período de férias. Por unanimidade dos presentes foram as faltas 

consideradas justificadas. 

- 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: 

O senhor Vereador Dr. Tito e Sá colocou duas questões, uma relativa às informações que 

havia solicitado na última reunião e cujas cópias não lhe foram ainda fornecidas, tendo, no 

presente caso o senhor Vice Presidente dito que pensava que o senhor Vereador pretendia ver 

o processo no final da passada reunião, e colocou outra questão relativa às obras na Rua S. 

Miguel, no lugar de Goios em Marinhas, tendo, no presente caso, sido informado pelo senhor 

Presidente que os trabalhos eram para se ter iniciado na passada segunda feira, mas por 

razões unicamente relativas ao adjudicatário iniciar-se-ão na próxima segunda feira. 



O senhor Vereador Engª. Luis Vale abordou a questão da coloração em que se encontram as 

águas do Rio Cávado na zona de Fão, tendo o senhor Presidente informado que, pese embora 

não seja certo ser essa a única origem do problema, já foi notificada e levantado auto de contra 

ordenação relativo a uma tinturaria local, a qual está inclusive em vias de encerramento. 

- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

01 - BALANCETE: 

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

saldos: CÂMARA MUNICIPAL - depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – cento e 

trinta e cinco mil setecentos e vinte e cinco euros e sessenta e seis cêntimos (135.725,66 €); 

Fundos Permanentes - dois mil novecentos e cinquenta euros (2.950 €); Depositado no Banco 

Espírito Santo – seis mil quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e um cêntimos (6.436,91 

€); Depositado no Banco Português de Investimento – cinquenta mil setecentos e vinte e quatro 

euros e trinta e sete cêntimos (50.724,37 €); Depositado no Banco Internacional de Crédito – 

trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito euros e sessenta e nove 

cêntimos (345.658,69 €); Depositado no Banco Português de Negócios – duzentos e vinte e 

oito mil e cem euros (228.100 €); Depositado no Banco Totta & Açores – cento e quarenta e 

seis mil oitocentos e sessenta e dois euros e setenta e sete cêntimos (146.862,77 €); Em cofre, 

na Tesouraria – mil novecentos e setenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos (1.979,88 €). 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Depositado na Caixa Geral de Depósitos: à ordem – 

quatrocentos e setenta mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos 

(470.445,61 €); Em cofre, na Tesouraria – mil seiscentos e vinte e um euros e cinquenta e nove 

cêntimos (1.621,59 €). 

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 das decisões tomadas no uso de competências delegadas 

do senhor Presidente da Câmara e das competências subdelegadas dos senhores Vereadores, 

constantes das relações anexas à minuta da presente reunião, da qual fazem parte integrante: 

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03 – ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, Nº 20/2003, REALIZADA EM 28 DE 

AGOSTO DE 2003 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: 



Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 

oito de Agosto e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES APROVAR A 

ACTA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO REALIZADA EM VINTE E OITO DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E TRÊS. 

04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO: 

04.01 - CÂMARA MUNICIPAL: 

04.01.01 – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: 

Foi presente a seguinte proposta do senhor vereador Dr. Jorge Cardoso: "Em 30 de Junho de 

2003, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Esposende, nos termos 

do disposto no Decreto – Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, deliberou aprovar a constituição do 

Conselho Municipal de Educação. Em 22 de Agosto de 2003, é publicada a Lei n.º 41/2003, a 

qual veio introduzir alterações àquele diploma legal acima referido, alteração esta que se 

consubstancia numa diferente constituição daquele conselho e da forma de eleição de alguns 

de entre os seus membros. Assim, tendo presente que urge proceder à alteração da 

constituição daquele Conselho Municipal de forma a adequa-lo às normas agora vigentes, 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal o 

seguinte: 1 – Que seja retirado da constituição do Conselho Municipal de Esposende o director 

regional de educação com competência na área do município, em virtude de ter deixado de ser 

feita alusão à sua integração na norma agora alterada; 2 – Que a Assembleia Municipal 

delibere no sentido de escolher, de entre os presidente de junta que a integram, aquele que 

fará parte do Conselho Municipal de Educação em representação das freguesias do concelho; 

3 – Que, relativamente aos representantes do pessoal docente do ensino secundário público, 

do ensino básico público e da educação pré escolar pública, cuja nomeação já havia sido 

efectuada, seja deliberado a nomeação de um representante de cada nível, o qual será 

escolhido por eleição efectuada entre os docentes do respectivo grau de ensino, conforme 

determina a alteração agora introduzida, sendo certo que, logo que sejam em concreto 

escolhidos os representantes, deverá do facto ser dado conhecimento quer à Câmara 

Municipal quer à assembleia Municipal." Segue-se data e assinatura. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA NOS PRECISOS TERMOS CONSTANTES DA PROPOSTA, BEM COMO 

SUBMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA EFEITOS DE 

RECTIFICAÇÃO À NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

05 - EDUCAÇÃO: 



05.01 – BOLSAS DE ESTUDO: 

05.01.01- PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ANO LECTIVO DE 

2003/2004: 

Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, a 

qual, resumidamente, propõe à aprovação da Câmara Municipal que, para o ano lectivo de 

2003/2004 o número de bolsas a atribuir seja de, no máximo, vinte e cinco com o valor nominal 

de 750 € (setecentos e cinquenta euros) ano, conforme o definido nas normas para a atribuição 

das bolsas de estudo a alunos do ensino superior. Mais propõe que o pagamento seja 

efectuado em duas prestações, ambas de 50% desse total a pagar em Janeiro e Maio de 2004: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS PRESENTES, APROVAR A 

PROPOSTA APRESENTADA E NOS TERMOS DELA CONSTANTES E QUE SE DÃO POR 

INTEGRALMENTE TRANSCRITOS NA PRESENTE ACTA FICANDO ASSIM AQUELA 

PROPOSTA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTA MESMA ACTA. 

VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES Dr. TITO E SÁ E ENGº LUIS VALE, 

TENDO AQUELE APRESENTADO A DECLARAÇÃO DE VOTO QUE A SEGUIR SE 

TRANSCREVE, A QUAL FOI SUBSCRITA PELO ENGº LUIS VALE: "Voto contra porque 

entendo que o número de bolsas a fixar deveria ser superior. Atribuindo esta Câmara inúmeros 

subsídios no valor de muitos milhares de euros ao longo de todo o ano para iniciativas de 

interesse muito menor do que este está, na minha opinião, a poupar onde não deve. Tudo isto 

num concelho onde estudos recentes indicam que o número de analfabetos é quase o 

quadruplo do número de licenciados." 

05.02 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

05.02.01 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR / PROPOSTA: 

Foi presente em reunião proposta apresentada pelo senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, a qual 

visa que a Câmara Municipal, e no seguimento do acordo de cooperação celebrado entre esta 

Câmara, a DREN e a CDSSS de Braga, aprove a minuta de protocolo a celebrar entre a 

mesma Câmara os diversos agrupamentos de escolas e as entidades gestoras com vista à 

prestação de serviços de fornecimento de refeições às crianças dos respectivos 

estabelecimentos de ensino e do prolongamento do horário. Paralelamente, propõe-se a 

aprovação das respectivas entidades gestoras repartidas pelos diversos agrupamentos de 

escolas, conforme relação anexa à mesma proposta e que passa a fazer parte da presente 

acta: 



A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR, BEM COMO DELIBEROU POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES 

APROVAR AS ENTIDADES GESTORAS QUE IRÃO SER PARCEIROS NOS REFERIDOS 

PROTOCOLOS. 

05.03 – CANTINAS ESCOLARES: 

05.03.01 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS INSTITUIÇÕES QUE 

ASSEGURAM A GESTÃO DE CANTINAS ESCOLARES: 

Foi presente em reunião proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, a qual, 

resumidamente, e no seguimento da política de apoio social à população escolar, propõe à 

Câmara Municipal a aprovação da atribuição de um subsídio mensal às instituições que 

asseguram a gestão das cantinas escolares, distribuído de acordo com o seguinte método: até 

quinze utentes - duzentos euros; de dezasseis a trinta utentes - quatrocentos euros; de trinta e 

um a quarenta utentes - quatrocentos e setenta euros; de quarenta e um a cinquenta utentes - 

quinhentos e cinquenta euros; de cinquenta e um a sessenta utentes - quinhentos e setenta e 

cinco euros; de sessenta e um a setenta utentes - seiscentos euros; de setenta e um a oitenta 

utentes - seiscentos e vinte euros; de oitenta e um a noventa utentes - seiscentos e quarenta 

euros; de noventa e um a cem utentes - seiscentos e sessenta euros; mais de cem utentes - 

sete euros/aluno. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO MENSAL ÀS INSTITUIÇÕES QUE ASSEGURAM A GESTÃO 

DAS CANTINAS ESCOLARES, SUBSÍDIO ESTE QUE SERÁ DE MONTANTE A CALCULAR 

EM FUNÇÃO DA GRELHA PROPOSTA E QUE FOI APROVADA. 

05.04 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

05.04.01 – ENSINO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO / DESPESAS DE FUNCIONAMENTO / 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / PROPOSTA: 

Foi presente proposta do senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso, com o seguinte teor: "No ano 

lectivo 2003/2004 encontram-se matriculados, ao nível do pré escolar e do 1º ciclo –rede 

pública, 2582 alunos distribuídos por 29 escolas EB1 e 18 Jardins de Infância. Para fazer face 

às despesas de funcionamento, nomeadamente o apoio às actividades programadas. 

Propomos à Ex.ma. Câmara a atribuição dos seguintes subsídios, de acordo com tabela anexa. 

Para o cálculo dos valores a atribuir teve-se como referência 7,5 euros/aluno/ano acrescidos de 

uma verba para telefone de 22,5 euros/mês para escolas sem coordenadora e 32,5 euros/mês 

para escolas com coordenadora. Mais propomos que os valores sejam transferidos em Outubro 



de 2003 e Fevereiro de 2004 para o Agrupamento, Junta de Freguesia e/ou Associação de 

Pais legalmente constituída, de acordo com as indicações das respectivas coordenadoras do 

estabelecimento." Segue-se data e assinatura. Anexa à referida proposta segue tabela com 

relação dos custos de expediente e telefone por estabelecimento de ensino/Junta de 

Freguesia: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DESTINADOS A FAZER FACE A DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO, OS QUAIS SERÃO ATRIBUÍDOS ÀS ENTIDADES QUE PARA O FIM EM 

CONCRETO VENHAM A SER INDICADAS PELAS RESPECTIVAS COORDENADORAS DE 

ESTABELECIMENTO E PELOS MONTANTES CALCULADOS DE ACORDO COM O 

CRITÉRIO INDICADO NA PROPOSTA EM ANÁLISE E COM O QUAL SE CONCORDA. 

05.05 – TRANSPORTES ESCOLARES: 

05.05.01 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE A ALUNOS PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA: 

Foi presente em reunião a informação social nº 109/SS, relacionada com o assunto em título, e 

cujo teor infra se transcreve, relativamente à qual o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso propõe 

a aprovação de subsídios para suporte dos encargos com transporte escolar dos alunos 

portadores de deficiência ali indicados e nos precisos termos ali constantes: "À semelhança de 

anos anteriores, esta Câmara tem assegurado o custo com o transporte de alunos portadores 

de deficiência, para que estes possam frequentar estabelecimento de ensino ou instituição 

adequada e promover desta forma a sua integração social e desenvolvimento integral. Assim, 

relativamente aos pedidos efectuados por parte das famílias dos seguintes alunos, 

consideramos que a autarquia deverá assumir os respectivos encargos com o transporte 

escolar: Paulo Alexandre Marques Gonçalves, residente na freguesia de Apúlia (L. Criaz), a 

frequentar a APPACDM - Marinhas; 1 - Eduardo Filipe Pereira Garrido, residente na Hab. 

Social, Ent. 6, r/c esq., Palmeira de Faro, a frequentar a APPACDM - Marinhas; 2 - Pedro 

Manuel Abreu Marques, residente no Lugar de Rio de Moinhos, Marinhas, a frequentar a 

APPACDM - Marinhas; 3 - Vera Lúcia Vaz Rolo, residente no Lugar de Guilheta, Avª, Stª. 

Tecla, Antas, a frequentar a APPACDM - Marinhas; 4 - Paulo Alexandre Carreira Alves, 

residente no L. Souto, Gandra, a frequentar a APPACDM - Marinhas; 5 - Alfredo Martins 

Coutinho, residente na Rua da Agra, 1, Belinho, a frequentar a APPACDM - Marinhas; 6 - 

Márcio Filipe Faria Ferreira, residente na Trav. Engº. Losa Faria, nº 10, Fão, a frequentar a 

APPACDM - Marinhas; 7 - Maria José Moreira Machado, residente na freguesia de Apúlia 

(Beco Bairro da Fonte, nº 9), a frequentar a APAC – Barcelos; 8 - Maria João Miranda Azevedo, 

residente na Rua Narciso Ferreira, nº 7, Esposende, a frequentar a APAC – Barcelos; 9 - 

Marisa Sofia Silva Soares, residente na Rua dos Veigas, nº 10, Fão, a frequentar a APAC – 

Barcelos; 10 - Sabina Rafaela Maciel Alves, residente na Rua das Lages, nº 8, L. Eira d’Ana, 



Palmeira, a frequentar o 6º ano na Escola Básica 2,3 António Correia Oliveira – Esposende; 11 

- Rosa Maria Arantes Carreira, residente na Rua da Cruz, freguesia de Fonte Boa, a frequentar 

o 9º ano de escolaridade na Escola Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim; 12 - Carlos Daniel 

Nogueira Lopes, residente no Lugar do Souto, Gemeses, a frequentar o 9º ano, na Escola 

Básica 2,3 A. Correia Oliveira, Esposende; 13 - Sandra Judite Nogueira Santa Marinha, 

residente no L. de Cima, Gandra, a frequentar o 9º ano, na Escola Secundária Henrique 

Medina, Esposende; 14 - Paulo Filipe Cruzeiro Lima, residente na Rua do Cruzeiro, nº 12, L. 

Baixo, Mar, a frequentar o 4º ano na Escola Primária de Belinho; 15 - Luís André Faria Freitas, 

residente no Lugar do Monte, na freguesia de Antas, a frequentar o 6º ano na Escola Básica 

2,3 S de Forjães. Relativamente ao aluno Fábio Alexandre Vitorino Pereira, residente na 

Travessa D´Alvre, freguesia de Antas, a frequentar o 10º ano na Escola Secundária Santa 

Maria Maior, em Viana do Castelo, consideramos que face à situação sócio-económico do seu 

agregado familiar deverá a autarquia assumir cinquenta por cento do respectivo encargo com o 

transporte escolar deste aluno." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA SUPORTE DE ENCARGOS COM TRANSPORTE 

ESCOLAR DOS ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NOS MOLDES CONSTANTES 

DA INFORMAÇÃO SOCIAL ACIMA TRANSCRITA, SENDO CERTO QUE, RELATIVAMENTE 

AO ALUNO FÁBIO ALEXANDRE V. PEREIRA, DEVERÁ SER PRESENTE NA PRÓXIMA 

REUNIÃO DE CÂMARA INFORMAÇÃO SOCIAL MAIS PORMENORIZADA PARA TOMADA 

DE DECISÃO. 

05.05.02 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE GRATUITO A ALUNOS 

CARENCIADOS: 

Foi presente em reunião a informação social nº 108/SS, relacionada com o assunto em título, e 

cujo teor infra se transcreve, relativamente à qual o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso propõe 

a aprovação de subsídios para suporte dos encargos com transporte escolar dos alunos cujo 

agregado familiar apresenta graves dificuldades económicas ali indicados e nos precisos 

termos ali constantes: "O Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro atribui aos municípios a 

competência para organizar, gerir e controlar o funcionamento dos transportes do ensino 

regular. Esta Câmara tem atribuído em anos anteriores passe escolar gratuito ou subsídio 

escolar a alunos oriundos de famílias com parcos recursos económicos, para que possam 

frequentar estabelecimento de ensino ou instituição adequada e promover desta forma a sua 

integração social e desenvolvimento integral. Assim, e em relação ao benefício de gratuitidade 

de passe escolar foram efectuados os pedidos por parte das famílias dos seguintes alunos, e 

colhidas informações junto das forças vivas do meio: 1 - Mário Jorge Cardante Meira, residente 

no Lugar de Belinho, freguesia de Antas, frequenta a Escola de Tecnologia e Gestão de 

Barcelos. O agregado familiar é constituído pelos pais e pelo educando, e apresenta graves 

dificuldades económicas, subsistindo de uma reforma no valor mensal de 250,68€. 2 - Sérgio 



Alberto Monteiro Felgueiras, residente na Rua 13 de Maio, Lugar Eira d'Ana, Palmeira de Faro, 

frequenta o Centro de Formação Profissional da Associação de Pais e Amigos das Crianças 

Inadaptadas, Barcelos. 3 - Vera Dulce Fernandes Vareiro, residente na Rua Dr. Joel de 

Magalhães, nº 14, freguesia de Esposende, frequenta a MAPADI – Movimento de Apoio de 

Pais e Amigos do Diminuído Intelectual, na Póvoa de Varzim. O agregado familiar apresenta 

carências económicas, dificultando a prossecução da frequência da educanda na instituição. 4 

- Sandra Manuela Abreu Cruz, residente na Rua Altamira, freguesia de Marinhas, frequenta o 

10º ano da Escola Secundária Henrique Medina. 5 - Hermínia de Jesus Torres de Amorim, 

residente na freguesia de Forjães, frequenta o 10º ano na Escola Secundária Henrique Medina. 

A família da aluna tem dificuldades financeiras em assegurar o prosseguimento académico da 

aluna. 6 - Joana dos Santos Rodrigues, residente na Habitação Social de Pinhote, casa 4, 

freguesia de Marinhas, frequenta o 11º ano de escolaridade na Escola Secundária Henrique 

Medina. O agregado familiar da aluna foi realojado na Habitação Social de Marinhas e está a 

ser acompanhado pelo Serviço de Acção Social desta edilidade, apresentando uma situação 

sócio-económica precária. 7 - Carlos Manuel Lemos Ribeiro, residente na Habitação Social do 

Caldeirão, na freguesia de Fão, frequenta o 10º ano de escolaridade da Escola Secundária 

Henrique Medina. Esta situação foi apresentada pela Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens. Trata-se de um agregado familiar que apresenta dificuldades económicas, o pai foi 

vítima de um acidente de trabalho e encontra-se de baixa médica e a mãe está desempregada. 

Relativamente a estas famílias informa-se o seguinte: Os agregados familiares dos alunos 

Mário Jorge Cardante Meira, Vera Dulce Fernandes Vareiro, Hermínia de Jesus Torres de 

Amorim, Joana dos Santos Rodrigues e Carlos Manuel Lemos Ribeiro encontram-se em 

situação de desfavorecimento sócio-económico, tendo dificuldades em assegurar o 

prosseguimento dos estudos aos seus educandos, pelo que considera-se favorável o pedido de 

benefício de gratuitidade do passe escolar. Relativamente à situação da Sandra Manuela 

Abreu Cruz, considera-se de atribuir 50% do valor do passe. O Sérgio Alberto Monteiro 

Felgueiras frequenta o Centro de Formação Profissional da Associação de Pais e Amigos das 

Crianças Inadaptadas de Barcelos, e após contacto com esta instituição foi-nos informado que 

a gratuitidade do passe escolar é assegurada pela instituição, pelo que considera-se 

desfavorável o pedido de benefício." Segue-se data e assinatura: 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, APROVAR A 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA SUPORTE DE ENCARGOS COM TRANSPORTE 

ESCOLAR DOS ALUNOS CUJO AGREGADO FAMILIAR APRESENTA GRAVES 

DIFICULDADES ECONÓMICAS, NOS PRECISOS TERMOS CONSTANTES DA 

INFORMAÇÃO SOCIAL EM ANÁLISE, COM A RESSALVA DE QUE, RELATIVAMENTE À 

ALUNA SANDRA MANUELA ABREU CRUZ, DEVERÁ SER PRESENTE NA PRÓXIMA 

REUNIÃO DE CÂMARA ESTUDO SOCIAL PORMENORIZADO POR FORMA A 

POSSIBILITAR DECISÃO SOBRE O MESMO. 



Foi dado conhecimento à Câmara Municipal, das despesas efectuadas ao abrigo das 

deliberações do Executivo, referidas em relação anexa que foi entregue aos seus membros e 

constantes das autorizações de pagamento desde a última reunião ordinária até ao dia de 

ontem. 

Antes do encerramento dos trabalhos pelo senhor Presidente da Câmara foi informado o 

executivo camarário de que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal a realizar no dia 

25 de Setembro, será antecipada e realizar-se-á no próximo dia 18 de Setembro, pelas 9H30, 

no local habitual. 

POR TODOS OS ELEMENTOS PRESENTES FOI TOMADO CONHECIMENTO. 

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 dos 

presentes, minuta de que a presente acta é documento fiel. 

Sendo dez horas e quarenta minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião. 

E eu, Director do Departamento de Administração Geral, redigi a minuta da acta da presente 

reunião, com a qual a presente acta está conforme e que também vou assinar. 


