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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 05 
DE AGOSTO DE 2010: _______________________________________________________ 
 
---Aos cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, nesta cidade de Esposende, na sala 
de reuniões dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Esposende, sob a presidência de António Benjamim da Costa Pereira, Arqtº, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, estando presentes os senhores Vereadores:  
Dr. Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, 
Dr.ª Jaquelina Casado Afonso Areias, 
Eng.ª Maria Raquel Morais Gomes do Vale, e 
Prof. Rui Manuel Martins Pereira. 
 
Não compareceu à reunião a senhora Vereadora Dr.ª Hersília Manuela Sousa Neves Brás 
Marques.  
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal. ---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e dez minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Vice-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 Vereador Dr. Pedro Saleiro tendo dito que reconhece que tem estado muito 
ausente das reuniões do executivo municipal, contudo, pedindo desde já desculpa pela facto, 
refere que essa ausência se deve unicamente a razões de índole profissional relacionadas com 
as funções que se encontra a desempenhar em Lisboa.  
 
Continuando no uso da palavra solicitou esclarecimento sobre o desenvolvimento do Polis no 
concelho de Esposende. 
 
Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente tendo dito que já se iniciaram as obras de 
requalificação dos arranjos interiores do pinhal de Ofir e que o assunto que hoje vai ser 
discutido relacionado com o Plano de Pormenor de S. Bartolomeu do Mar também se insere no 
âmbito dos trabalhos que se irão realizar neste programa. Solicitou ainda que o senhor Chefe 
do Gabinete do senhor Presidente da Câmara, que se encontrava presente, prestasse alguns 
esclarecimentos já que tem acompanhado de perto o programa. 
 
Dada a palavra ao senhor Arqt.º Manuel Losa disse este que a Polis está neste momento a 
desenvolver os projectos das obras que se irão realizar, tendo o Município de Esposende 
vantagem nesta matéria uma vez que já tinha os projectos em fase bastante adiantada, e, talvez 
por essa mesma razão, a primeira obra da Polis ter sido em Esposende, qual seja os arranjos 
dos arruamentos interiores do pinhal de Ofir que se encontram em curso tendo sido 
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adjudicados por valores muito abaixo do previsto o que poderá, eventualmente, canalizar 
verbas para outros projectos. Disse ainda que até final do ano se prevê o início dos trabalhos na 
zona ribeirinha de Esposende. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
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: ------------------------------ 2.590,78€  
Fundos Permanentes ----------------------------------------------------------------------------- 5.050,00€ 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos --------------------------------------- 1.528.274,57€ 
no Crédito Agrícola --------------------------------------------------------------------------- 260.201,83€ 
no Banco Espírito Santo ---------------------------------------------------------------------- 160.940,64€ 
no Banco Português de Investimento ------------------------------------------------------- 233.693,15€ 
no Banco Espírito Santo ----------------------------------------------------------------------- 24.298,09€ 
no Banco Santander Totta --------------------------------------------------------------------- 43.475,51€ 
no Banco Millennium BCP --------------------------------------------------------------------- 7.053,19€ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria ------------------------------ 186,33€ 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos------------------------------------------- 228.512,50€ 
No Banco Português de Negócios ------------------------------------------------------------- 5.154,07€ 
No Banco Millennium BCP ----------------------------------------------------------------- 370.000,00€ 
  
 
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 15/2010, REALIZADA 
EM 29 DE JULHO DE 2010 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO: _____________________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia vinte e 
nove de Julho e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão: ---------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A ACTA DA 
ÚLTIMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2010.  
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Absteve-se o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro por, conforme declarou, não ter estado 
presente naquela reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
04 – URBANISMO E POLÍTICA DE SOLOS:  ___________________________________ 
 
04.01 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL: _________________________ 
 
04.01.01 - PLANO DE PORMENOR DE S. BARTOLOMEU DO MAR - INTENÇÃO DE 
INÍCIO DO PROCEDIMENTO - PROPOSTA. ----------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta para início do procedimento do “Plano de Pormenor de S. 
Bartolomeu do Mar”. 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, DETERMINAR A 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE S. BARTOLOMEU DO MAR, BEM 
COMO ORDENAR QUE SEJA DADA PUBLICIDADE DESSA INTENÇÃO NOS 
TERMOS A QUE ALUDE O NÚMERO 2 DO ARTIGO 77º DO DECRETO-LEI Nº 380/99, 
DE 22 DE SETEMBRO, CONCEDENDO-SE UM PRAZO DE QUINZE DIAS PARA 
FORMULAÇÃO DE SUGESTÕES E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. --------------- 
 
 
04.01.02 - POLO EMPRESARIAL DE VILA CHÃ - RECONHECIMENTO DE 
INTERESSE LOCAL - PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, com o seguinte 
teor: 
 
“Com a crescente evolução do concelho e as somadas necessidades da população, torna-se 
Necessário criar zonas de lazer que proporcionem o bem-estar da população residente e da 
população sazonal com grande representatividade neste município.  
Esta situação só se torna viável conquistando espaço no meio urbano, espaço este agora 
ocupado por pequenas indústrias e médias empresas.  
Para além destas questões de ocupação urbana, também, não raro, se afere da inadequada 
gestão dos aspectos ambientais associados às actividades destas pequenas e médias empresas, 
situação que urge resolver no sentido de se prosseguir a melhoria da qualidade de vida da 
população e a real resolução de vários problemas de ordem ambiental.  
Por estas razões, pretende a Câmara Municipal levar a efeito a criação de um Pólo PMl para 
onde serão deslocalizadas as Micro, Pequenas e Médias Empresas cujas instalações actuais, 
localizadas dentro do perímetro da cidade, não são as mais adequadas ao desenvolvimento da 
sua actividade e não são compatíveis com um meio urbano.  
A Câmara Municipal pretende que o Parque Empresarial seja construído num terreno situado 
na freguesia de Vila Chã, que entretanto adquiriu para o efeito.  
Para além da requalificação urbanística, que resultará numa melhor definição e organização 
do espaço urbano, não poderá deixar de se realçar que a criação de um pólo industrial, 
aglutinador de todas as pequenas e médias empresas distribuídas pelo concelho, permitirá que 
seja efectuada uma mais adequada gestão de todos os aspectos ambientais associados às 



 
 

Pág. 4 
ACTA N.º 16/2010 * 2010.08.05 

actividades das unidades em questão, desde a gestão das suas águas residuais, dos seus 
resíduos, do ruído, entre outros aspectos.  
Assim, a criação do pólo industrial terá, de raiz, preocupações de cariz ambiental, prevendo-
se, como exemplo, a construção das redes de drenagem de águas residuais, que conduzirão a 
tratamento adequado em Estação de Tratamento de Águas Residuais os efluentes gerados  
pelas várias empresas. Esta estratégia, para além de um claro benefício ambiental, contribuirá 
para que o concelho de Esposende atinja os indicadores de cobertura do sistema de 
saneamento estabelecidos, designadamente contribuindo para o cumprimento das metas 
preconizadas ao nível do PEAASAR II.  
Por outro lado, toda a rede de infra-estruturas eléctricas será equacionada e implementada 
visando uma adequada gestão energética com a colocação de equipamentos eficientes e, 
portanto, menos consumidores de energia, o que se traduz em vantagens ao nível da factura 
energética e na diminuição das emissões de CO2, constituindo um importante contributo para 
o combate às alterações climáticas  
Ao nível das acessibilidades e da mobilidade, realça-se que tal poderá ser devidamente 
equacionado de forma a permitir o acesso a uma boa e adequada rede de transportes públicos, 
constituindo um real contributo para a redução do tráfego automóvel na zona urbana, com as 
vantagens ambientais associadas.  
Refira-se também que poderá ser potenciado o uso de formas ambientalmente mais 
sustentáveis de meios de locomoção, como estratégia complementar de redução de emissões 
gasosas.  
Ao nível dos espaços verdes, os mesmos serão pensados de forma a privilegiar a utilização de 
espécies autóctones, pouco consumidoras de água, em cuja manutenção seja, de facto, pouco 
onerosa e ambientalmente sustentável.  
Ao nível da limpeza pública e da gestão de resíduos sólidos, para além da disponibilização de 
meios destinados à recolha separativa, pensa-se fundamental implementar, desde logo, um 
regulamento de utilização de espaços comuns a este nível, com a criação de um mini-
ecocentro, com as claras vantagens que tal acarreta ao nível da adequada monitorização 
qualitativa e quantitativa, bem assim como em termos de garantia de adequado destino final.  
Por fim, ressalvem-se as preocupações ao nível ambiental por parte dos projectistas, 
concretamente ao nível da definição de materiais e de estratégias construtivas, bem assim 
como em termos de cumprimento legal, nomeadamente por via da inclusão de requisitos 
ambientais nos projectos de execução e nos respectivos Cadernos de Encargos/Programas de 
Concurso.  
É disso exemplo a gestão dos resíduos de construção e demolição, as questões de 
monitorização de consumos energéticos e de recursos naturais, entre outros aspectos.  
O polígono em causa para esta intervenção, de acordo com o Plano Director Municipal 
(PDM), encontra-se classificado como “Espaços agrícolas e florestais classe (3)”- Carta de 
Ordenamento, pelo que o enquadramento legal desta intervenção integra as situações de 
excepção previstas no artigo 30º do PDM  
De referir ainda que para além destes terrenos possuírem uma boa localização o Município de 
Esposende não possui neste momento terrenos com características que permitam o 
desenvolvimento e implementação de um projecto desta envergadura.  
Assim, garantindo-se que o Projecto elaborado cumpre as exigências normativas constantes 
dos n.º 2, 3, 5 e 6 do diploma já referido (artigo 30º do regulamento do PDM), face ao 
fundamentos justificativos supra expostos e ao enquadramento legal referido, propomos que a 
Câmara Municipal solicite à Assembleia Municipal que delibere no sentido de reconhecer o 
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interesse local deste equipamento, tudo conforme o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 30º 
do PDM.” Segue-se data e assinatura. -------------------------------------------------------------------- 
 
No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro referiu que a 
fundamentação apresentada para a aprovação desta proposta é bastante insatisfatória, uma vez 
que pese embora reconheça o interesse na criação destas áreas empresariais, não pode ser 
aceite esta prática recorrente da Câmara Municipal de Esposende em localizar equipamentos 
em zonas privilegiadas de protecção do meio ambiente. 
Disse ainda que esta medida inserida no PDM é de carácter excepcional sendo pois abusivo o 
constante recurso ao uso da mesma, até porque esta proposta não se encontra acompanhada de 
um estudo sobre a quantidade de empresas que para ali se vão deslocar, correndo-se o risco de 
ser uma zona industrial deserta ou que propicie a especulação imobiliária. 
 
Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente tendo dito que não haverá especulação imobiliária 
porque este terreno é propriedade do Município e, por já ser de sua propriedade é que se 
pretende avançar com o pólo naquela zona evitando-se a aquisição de outros terrenos em locais 
onde efectivamente não existe qualquer possibilidade orçamental de suporte dos preços que se 
pretendem ali praticar. 
Disse ainda que esta medida vem no seguimento do projecto URBI uma vez que se pretende 
requalificar as zonas onde se localizam agora as empresas que se perspectiva venham a ser 
deslocadas para aquele pólo industrial, embora não haja de facto uma ideia certa de quantas 
serão porque ainda não estão completamente definidas as regras e, consequentemente, as 
empresas ainda não avançaram com decisões nesta matéria. 
 
Tomou novamente a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro tendo questionado se este 
projecto está articulado com a revisão do PDM em curso, revisão esta que no concelho de 
Esposende assume já contornos inaceitáveis dado o seu atraso. Mais disse que, estando a 
decorrer a revisão do PDM esta proposta poderia antes ter sido inserida no contexto dessa 
revisão e não com apelo a esta figura de carácter excepcional.  
 
Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente tendo dito que a revisão do PDM está de facto 
atrasada, embora neste momento esteja já em bom ritmo, contudo, como já foi por todos aceite, 
grande parte dos atrasos verificados ficaram a dever-se a constantes alterações legislativas. 
Disse também que estas áreas estão previstas no PDM em revisão, mas que não seria aceitável 
que se esperasse para que o processo estivesse concluído para avançar com a medida, tendo 
referido ainda que acha estranho que se aceite que a localização fosse naquele local se inserida 
no âmbito da revisão do PDM mas que se considera quase um crime de lesa pátria localizá-la 
no mesmo local mas com recurso a uma figura legal prevista no actual PDM.  
 
Colocado o assunto a votação, 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, E TENDO PRESENTE A 
FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA, APROVAR A PROPOSTA E, ASSIM, PROPOR À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE QUE DECLARE O INTERESSE LOCAL 
DO POLO EMPRESARIAL DE VILA CHÃ.  
Votou contra o senhor Vereador Dr. Pedro Saleiro que apresentou a seguinte declaração de 
voto que vai ser transcrita 
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“Votei contra esta proposta porquanto os respectivos fundamentos carecem, a meu ver, de 
sustentação. Na verdade, as razões apontadas para o reconhecimento de interesse local na 
ocupação de um espaço agrícola e florestal, tal como o classifica o Plano Director Municipal, 
com um pólo empresarial, além de discutível, deveria ter como suporte uma planificação das 
acções tendentes à transferência das “micro, pequenas e médias empresas cujas instalações 
actuais, localizadas dentro do perímetro da cidade, não são as mais adequadas ao 
desenvolvimento da sua actividade e não são compatíveis com um meio urbano” (cf. texto da 
proposta). Ora, esta proposta (que é muito escassa na fundamentação) limita-se a reconhecer 
interesse local à localização proposta, não existindo nenhuma garantia concreta – nem, tão 
pouco, uma estratégia clara e definida – de que o pólo empresarial, uma vez instalado, sirva 
para os fins subjacentes ao acto excepcional que é solicitado ao órgão Câmara Municipal.  
Acresce que, tenho dúvidas quanto à aplicabilidade do artigo 30.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal a este caso concreto, não me parece que a localização seja a mais 
adequada – tanto mais que está prevista, para uma zona muito próxima, tendo mesmo sido 
adoptadas medidas preventivas recentemente, um parque industrial, o de Forjães/Vila Chã -, e 
discordo do recurso recorrente a figuras de excepção aos regimes legais aplicáveis ao 
ordenamento do território, situação que seria desnecessária se o Plano Director Municipal 
estivesse, como vem sendo sucessivamente anunciado, revisto.” ------------------------------------- 
 
 
04.02 – OBRAS MUNICIPAIS: _________________________________________________ 
 
04.02.01 - REMODELAÇÃO DE QUARTEIRÃO ENTRE A AVENIDA ENG.º LOSA 
FARIA A RUA SANTA MARIA DOS ANJOS E A RUA NOSSA SENHORA DA 
GRAÇA - RECEPÇÃO PROVISÓRIA. --------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
241/DIM/2010, 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 PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
 
 
04.02.02 - REDEFINIÇÃO DA RUA S. SEBASTIÃO - MARINHAS - RECEPÇÃO 
PROVISÓRIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Provisória e a informação técnica n.º 
240/DIM/2010, 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 PROVISORIAMENTE OS TRABALHOS. ------------------------- 
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04.02.03 - ARRANJO URBANÍSTICO DA TRAVESSA DO RICARDO RUA E 
TRAVESSA DA NOGUEIRA E TRAVESSA DO SR. DOS AFLITOS - ESPOSENDE - 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO. ----------------------------- 
 
Foi presente em reunião Auto de Recepção Definitiva e a informação técnica n.º 
235/DIM/2010, 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, bem como informa da 
possibilidade de, em caso de homologação daquele auto, se proceder à recepção definitiva e 
cancelamento da respectiva caução. ----------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE OS TRABALHOS, BEM COMO 
AUTORIZAR A LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO. ------------------------------------------------------ 
 
 
05 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
05.01 – COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DO TRANSPORTE ADAPTADO AOS 
ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PROPOSTA. ---------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da Senhora Vereadora Eng.ª Raquel Vale, com o seguinte 
teor: 
 
“A Câmara Municipal de Esposende atenta às necessidades dos seus munícipes, tem vindo a 
definir políticas de apoio ao cidadão deficiente, através da concessão de apoio no transporte 
dos jovens que frequentam estabelecimentos de ensino oficial, particular ou cooperativo, de 
forma a possibilitar a continuação dos estudos, ou a promover a sua integração social. 
Os agregados familiares identificados no quadro 1, solicitaram à Autarquia apoio para 
Transporte Social Adaptado dos seus discentes, sendo que, após análise socioeconómica se 
apresenta a esta Edilidade, proposta de atribuição das seguintes comparticipações:  
Quadro 1 – Identificação do agregado familiar, e proposta de comparticipação. 

 
Munícipe Discente 

 
Comparticipação 

 

Maria Cândida Sampaio Freitas Luís André Sampaio Freitas 100% 

Rita Mussunda 
Maria Mussunda de Lemos 
Roças 

100% 

Maria Deolinda Nogueira Lopes Carlos Daniel Nogueira Lopes 100% 

Maria Teresa Mano Eduardo Filipe Pereira Garrido 100% 

Maria Rosa Martins Alfredo Martins Coutinho 100% 

Albina Carneiro Abreu Marques Pedro Manuel Abreu Marques 100 % 
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Maria Goretti Correia Alves Paulo Alexandre Correia Alves 50% 

Maria Cidália R. Vaz Vera Lúcia Vaz Rolo 50% 
 

Segue-se data e assinatura. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, A TENDO PRESENTE A 
FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DA PROPOSTA E, ASSIM, APROVAR A MESMA, 
ATRIBUINDO A GRATUITIDADE DO TRANSPORTE SOCIAL ADAPTADO AOS 
ALUNOS CONSTANTES DA TABELA SUPRA, E SUPORTAR TAMBÉM 50% DOS 
RESPECTIVOS CUSTOS DOS ALUNOS TAMBÉM ALI INDICADOS, PAULO ALVES E 
VERA ROLO. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
05.02 – NORMAS DE GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 
PROPOSTA - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO. -------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação 201/SEG/10 com o seguinte teor: 
 
“1. A descentralização de competências da Administração Central do Estado através de 
transferência de novas atribuições às Autarquias Locais, mormente no que concerne ao 
serviço de Transporte Escolar, encontra-se consagrada no Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de 
Março. O n.º 4 da alínea e) do artigo 8.º do referido diploma legal estabelece que é atribuição 
dos municípios a realização de investimentos públicos no domínio da Educação e Ensino, 
designadamente no que respeita aos transportes escolares. 
 
2. O Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, que estabelece o regime jurídico aplicável à 
atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da acção social escolar, determina no 
artigo 25.º que a organização e o controlo do funcionamento dos transportes escolares no 
ensino básico são da competência dos municípios da área de residência dos alunos, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, na sua redacção actual, e do Decreto-Lei 
n.º 144/2008, de 28 de Junho. 
 
3. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de Setembro, regulamenta a transferência para os 
municípios do continente das novas competências em matéria de organização, financiamento e 
controlo do funcionamento dos transportes escolares, bem como as condições de atribuição de 
um passe escolar aos alunos não abrangidos pelo artigo 2.º deste diploma, designado por 
“passe 4_18@escola.tp”. 
 
4. Dada a realidade concelhia no que se refere à distribuição dos agrupamentos de escolas, à 
perigosidade dos trajectos, e às dificuldades financeiras das famílias do concelho, o Município 
de Esposende pretende alargar o âmbito de atribuição a alunos residentes a mais de 2 km, 
dentro da sua área de influência ou cumprindo o determinado nas normas das matrículas, 
sendo que: 
4.1. Os alunos dentro da escolaridade obrigatória serão comparticipados em 100% do custo 
do transporte; 
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4.2. Os alunos fora da escolaridade obrigatória (maiores de 15 anos), mas a frequentarem o 
ensino obrigatório e até aos 18 anos serão comparticipados em 100% do custo do transporte; 
4.3. Os alunos do ensino secundário residentes a mais de 2 km serão comparticipados 50 % do 
custo do transporte; 
4.4. Quanto aos alunos que frequentem Cursos de Educação e Formação (CEF) ou Cursos 
Profissionais (CP), o Município de Esposende apenas comparticipará o transporte escolar no 
caso de não usufruírem de subsídio de transporte. 
 
5. Face ao exposto, remete-se à consideração superior a aprovação das normas de gestão do 
serviço de transporte escolar, devendo estas ser submetidas a reunião de Câmara, ao abrigo 
do disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. Contudo, 
dada a extrema urgência na aprovação dessas normas, coloco à consideração superior que, 
caso o senhor Presidente esteja de acordo com as mesmas, as aprove por Despacho ao abrigo 
do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, devendo o mesmo ser 
presente à próxima reunião de Câmara para ratificação.” Segue-se data e assinatura ----------- 
 
Foi ainda presente em reunião despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal bem como 
a proposta de “Normas de Gestão do Serviço de Transporte Escolar”. 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, RATIFICAR O 
DESPACHO PROFERIDO POR CONCORDAR COM A URGÊNCIA E O SENTIDO DA 
DECISÃO TOMADA. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 dez horas e quarenta e cinco minutos, pelo senhor Vice-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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