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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE 2006:_________________________________________ 
 
--- Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e seis, 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, 
Dr. José Paulo Areia de Carvalho, 
Eng.º Luís Miguel Morais Gomes do Vale e 
Dr. António da Silva Garrido 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal.---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e quarenta minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
Antes de se entrar no período de antes da Ordem do Dia, o senhor Presidente da Câmara e o 
senhor Vereador Engº Luís Vale solicitaram justificação às respectivas faltas dadas na última 
reunião, as quais ocorreram por razões de saúde, tendo, por unanimidade, sido as mesmas 
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: 
 
Interveio o senhor Presidente propondo que seja apresentado um voto de pesar pelo 
falecimento do funcionário desta Câmara António Agra Fernandes Filipe e que o mesmo seja 
apresentado aos seus familiares, tendo a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovado a 
proposta.  
Interveio seguidamente o senhor Vereador Dr. Tito e Sá que se referiu às inundações que se 
têm verificado nestes últimos dias em Esposende, as quais, embora em grande parte sejam fruto 
das fortes chuvas que se têm sentido, também são resultado de um problema crónico de 
Esposende qual seja a autorização de construções junto das linhas de água, situação que deve 
ser equacionada na revisão do Plano Director Municipal em curso, bem como se devem à falta 
de limpeza atempada dos sistemas de drenagem de águas pluviais. 
Continuando no uso da palavra, referiu-se à construção que está a ser erigida junto à Estalagem 
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Zende, a qual, em seu entender e numa análise efectuada a olho nu, não cumpre com os 
necessários afastamentos à E.N. 13 o que, a acontecer, impedirá futuro tratamento uniforme de 
alinhamentos naquela via. 
Interveio seguidamente o senhor Presidente referindo que as inundações se devem ao elevado 
nível de pluviosidade que se tem verificado, o qual é anormal e que, por essa razão, originou 
um avolumado número de pedidos de intervenção, quer aos bombeiros, quer à EAmb. Referiu 
ainda que grande parte dos problemas que têm surgido surgem ao nível das caves, facto que 
terá de ser pensado e terá de levar a uma decisão futura sobre a possibilidade de nos processos 
de licenciamento ser aprovado que os usos normais das caves se deverem situar ao nível do rés-
do-chão, eliminando assim o nível cave, situação que também passará por uma regulamentação 
em sede de revisão do PDM. 
Continuando no uso da palavra referiu ainda que as limpezas das redes de águas pluviais tem 
sido efectuada com a regularidade exigida, contudo, este nível de pluviosidade, acrescentado 
com as descargas anormais que são agora efectuadas nas redes, por exemplo derivadas de uma 
errada concepção da drenagem proveniente do IC1, trazem constantemente lixos que anulam 
todo o trabalho que é desenvolvido. Referiu ainda que quanto à construção abordada pelo 
senhor Vereador Dr. Tito e Sá a mesma cumpre com os afastamentos legais exigidos para o 
local, contudo, por outras razões que não a relativa aos afastamentos, a obra se encontra 
embargada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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: -------------    5.287,93 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------    3.450,00 € 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos -------------------------   223.542,74 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------     4.279,83 € 
no Banco Português de Investimento -----------------------------------------  96.595,75 € 
no Banco Espírito Santo ------------------------------------------------------- 522.893,81 € 
no Banco Totta & Açores ------------------------------------------------------  35.420,68 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------    128,97 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------  318.380,94 € 
no Banco Português de Negócios -------------------------------------------   329.321,35 € 
 
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 
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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 21/2006, REALIZADA 
EM DOZE DE OUTUBRO DE 2006 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:_______________ 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia doze do 
mês de Outubro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão:-------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA DOS PRESENTES, APROVAR 
A ACTA DA ÚLTIMA REUNIÃO. ABSTIVERAM-SE O SENHOR PRESIDENTE E O 
SENHOR VEREADOR ENGº LUIS VALE POR, CONFORME DECLARARAM, NÃO 
TEREM ESTADO PRESENTES.  
O senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho declarou que, pese embora o que consta da acta ser 
correcto, daí o seu sentido de voto, o que consta da mesma como sendo a discussão de alguns 
pontos, nomeadamente aquele relativo à proposta por si apresentada e referente à taxa de IMI, 
é manifestamente insuficiente e não retrata a totalidade da discussão havida. ---------------------- 
 
Finda a discussão e votação deste ponto, passou-se de imediato à discussão e votação do 
ponto da ordem de trabalhos indicado sob o número 06.02 e, finda a discussão e votação 
desse assunto, ausentou-se definitivamente o senhor Vereador Dr. Areia de Carvalho, 
seguindo-se a discussão e votação dos assuntos seguintes pela ordem em que os mesmos se 
apresentavam. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
04 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
 
04.01 – PATRIMÓNIO: _____________________________________________________ 
 
04.01.01 – PEDIDO DE PERMISSÃO PARA ALIENAÇÃO DO TERRENO NA 
HABITAÇÃO SOCIAL DE BELINHO – DAVID REI MIQUELINO.------------------------- 
 
Foi presente o requerimento apresentado pelo munícipe David Rei Miquelino, com o seguinte 
teor: 
“(…) vem expor a V. Ex.ª que se digne atender ao pedido de permissão para alienação do 

terreno para construção urbana, com área de 336m
2
 – lote n.º 15 – loteamento da CME 

22/8/1996 sito na Sr.ª da Guia, freguesia de Belinho. 

Este requerimento é motivado pela impossibilidade financeira de concluir as obras na 

habitação e, por conseguinte, obter a licença de habitabilidade. Assim, solicito a melhor 

atenção e sensibilidade para poder proceder à alienação do lote nas condições em que se 

encontra acrescido das respectivas benfeitorias. “ Segue-se assinatura. 
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O requerimento foi remetido à Chefe da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento, tendo 
esta informado: “Relativamente ao assunto em epígrafe sou a informar V. Ex.ª que no lote n.º 
15 se encontra uma construção inacabada respeitante a uma moradia uni-familiar geminada 

acrescida relativamente ao projecto tipo aprovado de uma área de cave com cerca de 38m2 de 

área bruta, e de ainda mais 2 desconformidades e que respeitam à edificação: 

 - do muro de vedação do lote em alinhamento diferente do loteamento, avançando para 

cima do passeio e com a abertura de uma porta de entrada com dimensão para o acesso de 

carros em cima da curva; 

 - de uma cobertura com telhado de uma água sobre a volumetria lateral de 1 piso 

prevista com cobertura plana, volumetria que tem um impacto bastante dissonante no conjunto 

já edificado, como se poderá verificar nas fotografias que se anexam. 

 A obra encontra-se parada estando por realizar na presente data os seguintes 

trabalhos: 

 - Acabamento de todas as paredes interiores que se encontram apenas com reboco de 

regularização. 

 - Regularização e acabamento de todos os pavimentos interiores. 

 - Colocação de vãos exteriores e os restantes trabalhos de serralharias e carpintarias. 

 - Colocação de rufos, tubos de queda e caleiras de drenagem de águas pluviais da 

cobertura. 

 - Execução de todos os trabalhos de pintura. 

 - Conclusão dos trabalhos de pichelaria com a colocação de torneiras e louças 

sanitárias estando realizada toda a colocação de tubagens de abastecimento de água e de 

saneamento. 

 - Execução da conclusão dos trabalhos de electricidade respeitante a enfiamentos, 

colocação de caixas, aparelhos e quadros eléctricos. 

 - Colocação do mobiliário e do equipamento de cozinha. 

 - Execução dos arranjos exteriores do logradouro. 

 Face à situação existente descrita para além da conclusão dos trabalhos em falta é 

ainda nosso entendimento que se deverá proceder à demolição da cobertura e do muro mal 

executados para que a moradia esteja em condições de ser habitada.” Segue-se assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
PRESCINDIR DO DIREITO DE REVERSÃO SOBRE O PRÉDIO EM CAUSA, 
AUTORIZANDO POIS A SUA ALIENAÇÃO, CONDICIONADA SOMENTE A QUE, 
PREVIAMENTE À ALIENAÇÃO, SEJA EFECTUADA A DEMOLIÇÃO DE TODA A 
CONSTRUÇÃO QUE SE ENCONTRA EM DESACORDO COM O PROJECTO 
APROVADO, COM O LOTEAMENTO E COM O PDM EM VIGOR, INCLUINDO O 
MURO DE VEDAÇÃO, CONDIÇÃO ESTA QUE TERÁ DE CONSTAR 
EXPRESSAMENTE NOS DOCUMENTOS QUE SEJAM EMITIDOS RELATIVAMENTE 
À DELIBERAÇÃO TOMADA. --------------------------------------------------------------------------- 
 
04.01.02 – PROCESSO DE DESAFECTAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 
DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – RUA D. DIOGO DE SOUSA E RUA DO RIO 
– MARINHAS.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente uma Informação do Serviço de Notariado, Registos, Expropriações e Património, 
com o seguinte teor: “Pela presente informa-se V. Ex.a que decorreu o prazo de apreciação 
pública relativo à desafectação de duas parcelas de terreno infra descritas, não tendo 

ocorrido reclamações contra a mesma.  

O processo, encontra-se, por conseguinte, em condições de ser remetido à Câmara 

Municipal, para que esta solicite autorização à Assembleia Municipal para se proceder à 

desafectação das parcelas de terreno em causa. 

Identificação das parcelas de terreno:  

- parcela um: com a área de 75 m
2
, localizada na confluência da Rua do Rio com a 

Rua D. Diogo de Sousa, na freguesia de Marinhas e concelho de Esposende, a 

confrontar de Norte com António Jorge Carvalho da Silva e outros, de Nascente 

com Rua D. Diogo de Sousa, de Sul com Rua do Rio e de Poente com Sebastião 

Gonçalves Patrão 

parcela dois: com a área de 5 m
2
, localizada na Rua D. Diogo de Sousa, na freguesia de 

Marinhas e concelho de Esposende, a confrontar de Norte com Sebastião Gonçalves Patrão, 

de Nascente com Rua D. Diogo de Sousa, de Sul e Poente com  António Jorge de Carvalho da 

Silva Vilaverde e outros.” Segue-se assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, VERIFICANDO-SE AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES 
DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA, SUBMETER O ASSUNTO À 
APRECIAÇÃO POR PARTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ----------------------------------- 
 
Durante o período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Tito e Sá relembrou 
o senhor Presidente que deveriam ser retiradas as placas das localidades de Marinhas e Gandra 
dado que, com a aprovação por parte da Assembleia da República, já há vários anos, da lei de 
delimitação da Cidade de Esposende, as placas de localidade de Esposende devem ser 
colocadas nos limites da cidade e não devem existir dentro da Cidade placas de indicação de 
localidades que desapareceram por força dessa lei proposta pelo então Deputado senhor 
Alberto Figueiredo, subsistindo apenas as freguesias enquanto tal. ---------------------------------- 
 
04.01.03 – PROCESSO DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – CANGOSTA DO AREAL – ESPOSENDE.--------- 
 
Foi presente uma Informação do Serviço de Notariado, Registos, Expropriações e Património, 
com o seguinte teor: “Pela presente informa-se V. Ex.a que decorreu o prazo de apreciação 
pública relativo à desafectação da parcela de terreno infra descrita, não tendo ocorrido 

reclamações contra a mesma.  

O processo, encontra-se, por conseguinte, em condições de ser remetido à Câmara 

Municipal, para que esta solicite autorização à Assembleia Municipal para se proceder à 

desafectação da parcela de terreno em causa. 

Identificação da parcela de terreno:  

- parcela de terreno com a área de 30 m
2
, denominada Cangosta do Areal, sita na Rua 
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Tenente Valadim, desta cidade de Esposende, a confrontar de Norte com Rua Tenente 

Valadim, de Nascente com Construções Irmãos Ramalho, Lda. (anteriormente com 

Alfredo Artur Taborda), de Sul com Arruamento Público, e de Poente com Romão 

Miquelino Guimarães.” Segue-se assinatura. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU , POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, VERIFICANDO-SE AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÕES 
DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA, SUBMETER O ASSUNTO À 
APRECIAÇÃO POR PARTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ----------------------------------- 
 
04.02 - OBRAS PÚBLICAS:___________________________________________________ 
 
04.02.01 – “INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA CONTROLO DE 
VELOCIDADE NA E.N. 13 – S. PAIO DE ANTAS” – RECEPÇÃO DEFINITIVA.-------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer a realização da vistoria para 
efeitos de recepção definitiva, referente à empreitada de Instalação de Sinalização Luminosa 
para Controlo de Velocidade na EN 13, na freguesia de S. Paio de Antas, para efeitos de 
homologação do respectivo auto.--------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
HOMOLOGAR O AUTO DE VISTORIA E, DESSA FORMA, RECEBER 
DEFINITIVAMENTE AS OBRAS EM CAUSA. ------------------------------------------------------ 
 
04.03 – OBRAS PARTICULARES:______________________________________________ 
 
04.03.01 – “PROC.º N.º 13/2003 – CONDOMINIOPÓVOA – SOC. GESTORA DE 
CONDOMÍNIOS DA POVOA, LDA.” – RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VISTORIAS 
DE EDIFÍCIOS OBJECTO DE CONSERVAÇÃO OU DEMOLIÇÃO.------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pela Comissão de Vistorias de Edifícios 
Objecto de Conservação ou Demolição, com o seguinte teor: 
“… Efectuada a vistoria e do que se pode observar, dado que por ausência do proprietário 

não foi possível verificar o interior do edifício, concluíram os elementos da Comissão o 

seguinte: 

- dado verificar-se que a fachada poente do edifício e localizada no gaveto com a Rua João 

Ferreira da Silva apresenta ao nível da base várias fissuras, tendo uma delas cerca de 1,5cm 

de dimensão e que se estende por todo o pano de fachada, fissura que aumentou de dimensão 

desde Fevereiro de 2003, como se poderá verificar nas fotografias constantes do processo n.º 

13/2003, folhas 03, e ainda que existe fendilhação variada nas juntas dos vários corpos 

volumétricos e destes com os muros, o que aparentemente sugere que o edifício estará a ter 

assentamentos ao nível das fundações, pelo que deverão ser realizados os trabalhos 
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necessários para a contenção deste processo. 

- deverão os trabalhos ter início no prazo máximo de 1 mês, após a notificação e serem 

realizados no prazo máximo de 1,5 meses. 

- deverá o proprietário do prédio comunicar, por escrito, o início dos trabalhos à Câmara 

Municipal. Em anexo fotografias actualizadas do local.” Seguem-se assinaturas. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU , POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
NOTIFICAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EM APREÇO PARA QUE, 
DENTRO DO PRAZO INDICADO NO RESPECTIVO AUTO, EFECTUE OS TRABALHOS 
ALI INDICADOS SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO NESSE PRAZO, A CÂMARA 
MUNICIPAL OS MANDAR EFECTUAR A EXPENSAS DAQUELE CONDOMÍNIO. ------- 
 
04.03.02 – “PROC.º N.º 409/2006 – MARGARIDA FERREIRA DA FONSECA” – 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE VISTORIAS DE EDIFÍCIOS OBJECTO DE 
CONSERVAÇÃO OU DEMOLIÇÃO.----------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pela Comissão de Vistorias de Edifícios 
Objecto de Conservação ou Demolição, com o seguinte teor: 
“… Vistoriado o prédio, concluíram os elementos da Comissão que deverão ser realizados os 

seguintes trabalhos: 

- Demolição de toda a cobertura do corpo de anexos existentes nas traseiras do prédio, bem 

como a limpeza e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes; 

- Consolidação do beiral voltado para a Avenida da Colónia e da cobertura de 2 águas de 

construção principal; 

- Tapamento de todos os vãos; 

- Consolidação e construção do muro de vedação do prédio. 

Os trabalhos deverão ter início no prazo máximo de 1 mês, após notificação e serem 

realizados no prazo máximo de 1,5 meses. 

A proprietária do prédio deverá comunicar, por escrito, o início dos trabalhos à Câmara 

Municipal. Em anexo fotografias actualizadas do local.” Seguem-se assinaturas. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
NOTIFICAR O PROPRIETÁRIO DO PRÉDIO EM APREÇO PARA QUE, DENTRO DO 
PRAZO INDICADO NO RESPECTIVO AUTO, EFECTUE OS TRABALHOS ALI 
INDICADOS SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO NESSE PRAZO, A CÂMARA 
MUNICIPAL OS MANDAR EFECTUAR A EXPENSAS DAQUELE PROPRIETÁRIO. ----- 
 
06 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
06.01 – OFÍCIO DA COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS DE APÚLIA – PARA CONHECIMENTO.---------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião um ofício da Comissão Executiva Provisória do Agrupamento de 
Escolas de Apúlia, com o seguinte teor: 
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“No dia 11 de Setembro, do corrente ano de dois mil e seis, vimos finalmente concretizado um 

sonho de alguns anos, sonho esse de vermos reconhecido publicamente e por parte da 

Autarquia, o esforço desenvolvido pelos docentes, não docentes e outros actores educativos, 

em assegurar um ensino de qualidade e valores, neste Concelho. 

Finalmente, conjugaram-se sensibilidades, no sentido de permitir uma melhor 

integração e conhecimento do Concelho de Esposende a quem vem pela primeira vez, ou já 

exerce a sua actividade há mais tempo. 

E que melhor modo de o fazer, senão fazê-lo, em clima de festa! 

Consideramos de suma importância a apresentação das actividades integradas no 

Projecto – Esposende Educador, e dos diversos interlocutores e intervenientes, reforçando 

assim o apelo à integração de todos. 

A Comissão Executiva Provisória, em nome de todo o Agrupamento de Escolas de 

Apúlia – AEA, louva a iniciativa e dá os parabéns à Câmara Municipal, nomeadamente ao seu 

Presidente, à Sr.ª Vereadora de Educação e a todos os técnicos directamente envolvidos, não 

só pela iniciativa, mas também, pela forte aposta de há uns anos a esta parte, nas questões da 

Educação.” Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------- 
 
 
06.02 – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE GRATUIDADE DE PASSE ESCOLAR À 
ALUNA CLÁUDIA DANIELA SILVA AZEVEDO – BELINHO.------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Informação do Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 
relativamente ao pedido da munícipe Maria de Lurdes Alves Silva para a atribuição de 
gratuidade de passe escolar à aluna Cláudia Daniela Silva Azevedo, cuja conclusão se 
transcreve: “… após auscultação das forças vivas do meio, consideramos favorável a 

atribuição de 75% do valor do passe escolar, como um apoio à continuidade dos estudos da 

aluna, pelo que a família contribuirá com os restantes 25%, à semelhança do ano anterior.” 

Segue-se assinatura. 
 

Por proposta da senhora Vereadora Dra. Emília Vilarinho e em virtude de este assunto se 
incluir naquele a que se reporta o ponto 05.04 da ordem de trabalhos, o presente assunto foi 
retirado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06.03 – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE GRATUIDADE DE PASSE ESCOLAR À 
ALUNA ANDREIA DANIELA SANTOS LIMA - ANTAS.--------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Informação do Serviço de Acção Social da Câmara Municipal 
relativamente ao pedido da munícipe Maria Azevedo Viana da Cruz para a atribuição de 
gratuidade de passe escolar à aluna Andreia Daniela Santos Lima, com o seguinte teor: 
“… A D.ª Maria Azevedo Viana da Cruz é família de acolhimento da menor e da irmã desta, 

estando a ser acompanhada pelo Serviço Local do Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social, tendo sido apoiada em anos anteriores por esta autarquia no que concerne 
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ao transporte escolar, pelo que consideramos favorável a atribuição do pedido de benefício.” 

Segue-se assinatura. 
 
Por proposta da senhora Vereadora Dra. Emília Vilarinho e em virtude de este assunto se 
incluir naquele a que se reporta o ponto 05.04 da ordem de trabalhos, o presente assunto foi 
retirado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
05.04 – PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE GRATUIDADE DE PASSES ESCOLARES – 
PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO.------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Informação dos Serviços de Acção Social, com o seguinte teor: 

“O Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro atribui aos municípios a competência para 

organizar, gerir e controlar o funcionamento dos transportes escolares.  

O município tem atribuído em anos anteriores o passe escolar gratuito a alunos 

oriundos de famílias com parcos recursos económicos, bem como tem assegurado o custo com 

o transporte adequado de alunos portadores de deficiência para que possam frequentar 

estabelecimento de ensino e promover desta forma a sua integração social e desenvolvimento 

integral. 

Face ao exposto, e em conformidade com o disposto no Artigo 4º das Normas dos 

Transportes Escolares, aos alunos em situação de grave carência económica, poderá ser 

atribuído apoio à comparticipação do passe escolar, mediante parecer do Serviço de Acção 

Social e Educação. 

Assim, e em relação ao benefício de gratuitidade de passe escolar foram efectuados os 

pedidos por parte das famílias dos seguintes alunos: Ana Carina Torres da Costa (Forjães), 

João Carlos Martins da Silva Matos (Palmeira de Faro), Gonçalo Nuno Monteiro Freitas 

(Fão), Tiago Avelino Rolo Viana (Antas), Sandra Patrão Lima (Marinhas), Joana Luísa Arezes 

Cepa (Mar), Carla Filipa Arezes Cepa (Mar), Andreia Daniela Santos Lima (Antas) e Cláudia 

Daniela Silva Azevedo (Belinho). 

Após análise da situação sócio-económica e colhidas informações junto das forças vivas do 

meio, informa-se que estes alunos estão integrados em contextos sócio-familiares 

desfavorecidos, pelo que consideramos favorável a atribuição da comparticipação no custo do 

transporte escolar, conforme a situação sócio-económica de cada agregado familiar. 
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Acresce-se ainda que relativamente aos alunos que frequentam estabelecimentos de ensino 

localizados fora da área do município, e que se enquadram nos parâmetros definidos pelas 

Normas dos Transportes Escolares, solicita-se que os mesmos sejam beneficiados com o apoio 

à comparticipação do passe escolar.” Segue-se assinatura. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA NOS TERMOS E PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA 
MESMA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
06 – ASSUNTOS DIVERSOS:__________________________________________________ 
 
06.01 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 
CULTURAL E SOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPOSENDE E O GRUPO 
ASSOCIATIVO DE DIVULGAÇÃO TRADICIONAL DE FORJÃES PARA A 
CONSTRUÇÃO DA SUA SEDE.------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião o Contrato-Programa de desenvolvimento e Cooperação Cultural e 
Social, a celebrar entre o Município de Esposende e o Grupo Associativo de Divulgação 
Tradicional de Forjães, tendo como objecto a cooperação entre ambos os outorgantes na 
construção de um edifício destinado à sede do grupo, cujo projecto é aquele constante do 
processo instruído nesta Câmara Municipal de Esposende e ao qual foi atribuído o n.º 
805/2004.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU , POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
APROVAR A PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO PROGRAMA NOS TERMOS PROPOSTOS. ----------------------------------------- 
 
07.02 – PROPOSTA PARA A FIXAÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL 
SOBRE IMÓVEIS PARA O ANO DE 2006.----------------------------------------------------------  
 
Foi presente em reunião Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente à 
fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2006, com o seguinte teor: 
“Tendo presente as competências conferidas aos órgãos municipais relativamente às taxas a 

aplicar na área do Município referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis, competências 

estas consagradas no artº 112º/ 4 a 8 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12/11, atendendo à lógica do referido imposto, 

considerando a prática usual neste Município, a qual tem dado frutos uma vez que se tem 

conseguido, com uma tributação por valores perfeitamente inseridos no espírito e letra da lei, 

efectuar obras públicas que têm tido junto dos contribuintes o seu efectivo retorno, ou seja, a 

valorização crescente do seu património por via das acções levadas a efeito pela Câmara 

Municipal, considerando ainda que, pese embora haja boa vontade em se proceder a uma 

diminuição do valor das taxas a aplicar, não é este o momento nem a conjuntura ideal para o 
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efeito, por força das enormes restrições orçamentais a que vai obrigar a próxima Lei das 

Finanças Locais, considerando ainda o valor das taxas praticadas nos municípios vizinhos, 

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

a fixação das seguintes taxas daquele imposto: 

  1 – Prédios urbanos      0,7% 

  2 – Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI  0,4% 

Mais proponho, e atendendo a que se pretende combater o abandono a que são deixados 

certos prédios urbanos, que, nos termos do disposto no artº 112º/7 do CIMI, aquela taxa a 

aplicar aos prédios urbanos, seja majorada em 30% relativamente aos prédios urbanos 

degradados, sendo que, a aferição de quais os prédios que se subsumem nesta previsão será 

efectuada nos termos das disposições constantes do artº 89º e seguintes do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4/6.” 

Segue-se data e assinatura. 
 
Colocado o presente assunto à discussão, por proposta do senhor Vereador Dr. Areia de 
Carvalho, unanimemente aceite, foi decidido votar a proposta apresentada separadamente por 
cada assunto, designadamente, o ponto 1 que se reporta à taxa de 0,7% para os prédios urbanos, 
o ponto 2 que se reporta à taxa de 0,4% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, 
e o ponto 3 que se reporta à majoração de 30% relativamente aos prédios urbanos degradados. 
Durante a discussão o senhor Vereador Dr. Tito e Sá manifestou a intenção de apresentar 
proposta no sentido de que a taxa a fixar para os prédios urbanos seja de 0,6%, tendo o senhor 
Presidente referido que se passaria à votação da proposta por si apresentada uma vez que, caso 
essa seja aprovada ficará prejudicada a proposta do senhor Vereador. 
 
Colocado o assunto à votação, quanto ao Ponto 1 (taxa de 0,7% para os prédios urbanos) A 
CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, COM QUATRO VOTOS A FAVOR E TRÊS 
VOTOS CONTRA, APROVAR A PROPOSTA APRESENTADA. 
Colocado o assunto à votação, quanto ao Ponto 2 (taxa de 0,4% para os prédios urbanos 
avaliados nos termos do CIMI) A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, COM QUATRO 
VOTOS A FAVOR, DOIS VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A 
PROPOSTA APRESENTADA. 
Colocado o assunto à votação, quanto ao Ponto 3 (majoração em 30% para os prédios 
degradados) A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, COM QUATRO VOTOS A FAVOR, 
DOIS VOTOS CONTRA E UMA ABSTENÇÃO, APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA. 
MAIS FOI DELIBERADO REMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL PARA EFEITOS DE APROVAÇÃO.  
 
O senhor Vereador Dra. Areia de Carvalho apresentou a seguinte declaração de voto:  
"Votei contra os pontos nº 1. e 2. da proposta para a fixação da taxa de IMI hoje discutida, 

uma vez que entendo que o Município de Esposende deveria reduzir estas duas taxas em 0,1%; 

os fundamentos técnicos e políticos desta minha posição estão sumariamente descritos na 

proposta por mim apresentada para a fixação da taxa de IMI, e que foi discutida e votada na 

reunião anterior desta Câmara Municipal. Para ela remeto, por razões de brevidade. 
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Abstive-me quanto ao ponto nº 3, pois considero ser a forma mais correcta de manifestar 

concordância com o princípio apresentado - que subscrevo integralmente! -, mas ponderando 

essa concordância com o princípio a introduzir, com a discordância total face à taxa de base 

sobre a qual vai incidir a majoração a aplicar aos prédios em causa. 

Votar simplesmente "contra" este ponto da proposta, seria impedir o Município de utilizar as 

suas competências em matéria tributária como um bom auxiliar da gestão autárquica em 

matéria de urbanismo. Aliás, é esta ideia de utilização das competências em matéria tributária 

como um bom instrumento de governo autárquico que norteia a proposta que eu próprio 

trouxe à última reunião de Câmara e para a qual já remeti. 

Votar favoravelmente este ponto 3., implicaria sempre uma contradição com o sentido do voto 

aos pontos 1. e 2. desta mesma proposta. 

De qualquer modo, não posso deixar de salientar que a proposta apresentada durante esta 

reunião pelo Sr. Vereador Dr. Tito Evangelista, é concordante com o ponto 1. da proposta que 

eu trouxe à última reunião de Câmara, sendo certo que, nessa altura, a minha proposta não 

mereceu o voto favorável do Sr. Vereador." 

 
O senhor Vereador Dr. Tito e Sá apresentou, relativamente ao seu sentido de voto referente ao 
ponto 3, a seguinte declaração de voto: “Voto contra, não por ser contrário à existência de 
majoração ou penalização para os prédios degradados, mas sim porque entendo que a mesma 
devia ser efectuada sobre a taxa de 0,6% para os prédios urbanos conforme proposta que 
apresentei e a maioria não aceitou.”. ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
---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. 
 
---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 para efeitos de execução imediata das deliberações tomadas.------------------ 
 
---Sendo doze horas e dez minutos, pelo senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---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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