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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 
TRINTA DE MARÇO DE 2007:________________________________ 
 
--- Aos trinta dias do mês de Março do ano dois mil e sete, 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. Jorge Alves Cardoso,  
Dr.ª Maria Emília Pinto Vilarinho Rodrigues Barros Zão, 
Dra. Berta Filipa Gonçalves Viana, 
Dr. António da Silva Garrido e 
Manuel Enes de Abreu 
 
Não compareceu inicialmente o senhor Vereador Dr. Tito Alfredo Evangelista e Sá, 
 
 
---A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Director do 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal.---------------------------------------- 
 
---Sendo dez horas e vinte minutos, verificando-se haver “quorum” para funcionamento do 
Executivo, pelo senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. ------------------------------------ 
 
 
- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:___________________________________ 
 
Nos termos do disposto no artigo nono do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo senhor 
Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se as seguintes 
intervenções: 
 
Interveio o senhor Vereador Manuel Enes, tendo solicitado que fosse disponibilizado aos 
vereadores da oposição um funcionário que lhes desse apoio uma vez que, por vezes, quando 
necessitam de algum esclarecimento adicional quanto aos elementos que lhes são 
disponibilizados não têm a quem recorrer. O senhor Presidente interveio referindo que podem 
solicitar esses elementos à Dra. Narcisa, e que será disponibilizado a todos o contacto dos 
responsáveis por cada área pelo que, sempre que de tal necessitem podem directamente 
solicitar àqueles os esclarecimentos que entenderem. 
Continuando no uso da palavra o mesmo Vereador questionou o senhor Presidente se já é 
possível fazer um balanço da tarefa que a Câmara Municipal chamou a si de limpeza das ruas 
da freguesia de Marinhas, bem como questionou qual a forma através da qual a EAmb está a 
efectuar este serviço, ou seja, se se trata de uma prestação de serviços à Câmara ou de outra 
qualquer forma de contrato, tendo ainda solicitado esclarecimento sobre se essa tarefa está a ser 
mais cara ou mais barata do que o valor proposta à Junta de Freguesia de Marinhas para o 
efectuar. 
Interveio novamente o senhor Presidente informando que esta tarefa tem vindo a ser delegada 
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nas Juntas de Freguesia nos últimos ano e que no ano passado mandou fazer um estudo para 
aferir qual seria o custo para a Câmara se a mesma tarefa fosse por si levada a efeito. Tendo-se 
chegado à conclusão de que o custo era substancialmente inferior àquele que vinha a ser 
transferido para as Juntas, apresentou-se proposta a todas as catorze Juntas, à excepção da de 
Esposende, com os valores a que se chegou, sendo que a Junta de Freguesia de Marinhas foi a 
única que indicou que, pelo valor proposto, não conseguia levar a tarefa a efeito. Mais 
informou que houve vários contactos com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Marinhas e este sempre referiu que, pelos valores propostos, não lhes era possível aceitar a 
delegação, pelo que a Câmara Municipal teve de proceder no sentido de levar essa tarefa a 
efeito através da EAmb, uma vez que essa tarefa já era incluível nas competências que haviam 
sido passadas para aquela empresa. Só mais tarde, quando a tarefa já estava a ser levada a 
efeito pela EAmb é que o Presidente da Junta de Freguesia de Marinhas veio referir que afinal 
já aceitava a delegação nos moldes propostos. Ora, como a Câmara e a empresa já tinham 
preparado os seus serviços para desenvolver os trabalhos, não foi alterada a posição. Contudo, 
como referiu, não houve uma “desprotocolização” uma vez que os protocolos sempre foram de 
duração anual, nunca prorrogáveis, o que acontecia é que se celebravam novos e, desta vez, 
com a Junta de Freguesia de Marinhas não se fez novo porque aquela não quis. 
Continuando no uso da palavra informou que no final deste primeiro semestre vai ser efectuado 
um balanço e, caso se venha a apurar que a tarefa era melhor efectuada pela Junta, então estará 
disponível para rever a posição assumida pela Câmara. 
Interveio o senhor Vereador Dr. Jorge Cardoso referindo que, pelo que pode constatar pelas 
ruas onde passa, a limpeza tem sido efectuada pela EAmb com maior eficiência do que quando 
era efectuada pela Junta. 
Interveio seguidamente a senhora Vereadora Dra. Berta Viana referindo que, em seu entender, 
Esposende deveria ter mais espaços lúdicos, mais parques infantis, tendo questionado se a 
Câmara está a pensar em criar novos espaços destinados a esse fim. Interveio o senhor 
Presidente da Câmara referindo que existem parques em todas as freguesias, sendo que alguns 
estão nas escolas e, só não existem mais porque são vandalizados. Referiu ainda que com a 
requalificação da marginal serão criados novos espaços para o fim em causa. 
 
Compareceu neste momento o senhor Vereador Dr. Tito e Sá cuja falta até ao momento foi 
considerada justificada. 
 
Interveio o senhor Vereador Dr. Tito e Sá sugerindo que a feira quinzenal de Esposende fosse 
desdobrada em dois espaços à semelhança do que ocorre em Vila do Conde. Interveio o senhor 
Presidente referindo que se irá pensar nesse hipótese e aferir se a mesma traz mais valias. 
Voltando a tomar o uso da palavra o senhor Vereador Dr. Tito e Sá referiu que no cruzamento 
que vai para Góios existe, há muito tempo, uma tampa de águas pluviais que é geradora de 
grande perigo, tendo o senhor Vereador Dr. António garrido informado que já foram dadas 
instruções para que seja rectificada a situação e que ainda esta semana ou no início da próxima 
estará resolvido. 
Voltando ao uso da palavra questionou se existe algum processo de licenciamento a decorrer e 
em apreciação para a zona ao lado da “Corimar”, tendo o senhor Presidente informado que 
havia um processo antigo que tinha sido indeferido. Interveio o senhor Vereador Dr. Jorge 
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Cardoso referindo que deu entrada um pedido de informação prévia para o local e que como 
tinha parecer negativo da Direcção Geral do Turismo e um conjunto de questões colocadas 
pelo Parque Nacional do Litoral Norte estava em vias de ser indeferida. 
Voltando ao uso da palavra, o Dr. Tito e Sá voltou a questionar para quando está prevista a 
retirada dos tapumes das obras da marginal, tendo o senhor Presidente informado que estava 
para muito breve a sua substituição por rede até que as obras das cafetarias estivessem 
concluídas. 
 
 
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: -------------        3.867,41 € 
Fundos Permanentes - ----------------------------------------------------------        3.450,00 € 
depósitos à ordem: na Caixa Geral de Depósitos - -----------------------       107.976,38 € 
no Banco Português de Negócios ---------------------------------------------------------- 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------       46.928,64 € 
no Banco Português de Investimento –----------------------------------------     53.504,09 € 
no Banco Espírito Santo -------------------------------------------------------            330,78 € 
no Banco Totta & Açores ------------------------------------------------------      32.821,70 € 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – Em cofre, na Tesouraria -------------        238,22 € 
Depósito à ordem na Caixa Geral de Depósitos ---------------------------      436.488,18 € 
No Banco Português de Negócios -------------------------------------------      337.771,35 € 
 
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 
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. ------------------------------------------- 
 
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 06/2007, REALIZADA 
EM QUINZE DE MARÇO DE 2007 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO:_______________ 
 
Foi presente a acta da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia quinze 
de Março 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. 
Absteve-se o senhor Vereador Manuel Enes por, conforme declarou, não ter estado presente. -- 
 
04 - ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO:________________________________________________ 
 
04.01 - CÂMARA MUNICIPAL:________________________________________________ 
 
04.01 – SERVIÇOS FINANCEIROS: ____________________________________________ 
 
04.01.01 – MOÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DA TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS.------ 
 
Foi presente em reunião Moção apresentada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
o seguinte teor: 
“O Município de Esposende é um dos accionistas da RESULIMA, entidade gestora do Sistema 
Multimunicipal do Vale do Lima e Baixo Cavado que tem por objectivo promover a 
valorização e o tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos produzidos naquela região 
geográfica, gerindo, nomeadamente, o Aterro Sanitário sito em Vila Fria, no concelho de 
Viana do Castelo. 
Com a entrada em funcionamento deste Aterro Sanitário, em 1997, que Esposende transporta 
para esse local os resíduos sólidos urbanos indiferenciados que são produzidos no concelho, 
suportando um custo de tratamento que se quantifica num valor pago por tonelada que é 
depositada, valor este actualizado anualmente e definido em função de vários critérios de 
ordem financeira. 
Considerando que este valor, no ano de 2006, representou um custo para a autarquia na 
ordem dos 500.000€, uma vez que foram depositadas 21.361 toneladas de resíduos sólidos 
urbanos indiferenciados, com uma tarifa de 22,61€ por tonelada; 
Considerando que por força do artigo 58.º do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, 
Decreto Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e da Portaria n.º 1407/2006, de 18 de Dezembro, 
foi criada a Taxa de Gestão de Resíduos, que determina que ao valor da taxa de deposição de 
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resíduos sólidos urbanos indiferenciados acresce agora um valor de 2€ por cada tonelada 
quando a deposição é efectuada em Aterro Sanitário, pretendendo a mesma compensar custos 
administrativos de acompanhamento das respectivas actividades e estimular o cumprimento 
dos objectivos nacionais em matéria de gestão de resíduos; 
Considerando que não é patente, e muito menos certo, que a aplicação da Taxa de Gestão de 
Resíduos exerça qualquer tipo de estímulo ao cumprimento dos objectivos nacionais em 
matéria de gestão de resíduos; 
Nestes termos, e  no uso da competência prevista na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a  Câmara Municipal de 
Esposende delibera propor ao Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional, a suspensão temporária da aplicação da Taxa de Gestão de 
Resíduos, mencionada no artigo 58.º do Decreto Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, já que é 
de nosso entendimento que se torna pertinente e necessário aferir inequivocamente sobre a 
constitucionalidade da mesma. 
No caso de verificada a constitucionalidade, mais delibera propor que as verbas resultantes 
da referida taxa sejam utilizadas no apoio financeiro aos respectivos sistemas, na promoção 
da utilização de novas tecnologias no sector dos resíduos sólidos urbanos ou no reforço da 
implementação de campanhas de sensibilização ambiental”. 
Segue-se assinatura. 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO.  
 
04.02 - OBRAS PÚBLICAS:____________________________________________________ 
 
04.02.01 – “EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EN 13 KM 46,30” - 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA.----------------------------------------------------------------------------- 
 
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 aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente.---------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE AS OBRAS EM CAUSA. ----------------- 
 
04.02.02 – “REQUALIFICAÇÃO DO MONTE DO SR. DOS DESAMPARADOS – 
PALMEIRA DE FARO” - RECEPÇÃO PROVISÓRIA.------------------------------------------ 
 
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 aos 
trabalhos realizados no âmbito da empreitada supra referenciada, donde resulta que os mesmos 
se encontram realizados e em condições de serem recebidos provisoriamente.---------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
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DE VISTORIA E RECEBER PROVISÓRIAMENTE AS OBRAS EM CAUSA. ----------------- 
 
04.02.03 – “ARRANJO URBANÍSTICO DA MARGINAL DE ESPOSENDE ENTRE OS 
APRESTOS DE PESCADORES E AS PISCINAS MUNICIPAIS – PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Infra-
Estruturas Municipais desta Câmara, na qual se dá a conhecer o pedido de prorrogação de 
prazo da empreitada supra mencionada, cuja conclusão foi condicionada por razões 
climatéricas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCEDER A 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFORME SOLICITADO COM BASE E PELOS 
FUNDAMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA. -------------- 
 
04.03 - OBRAS PARTICULARES:______________________________________________ 
 
04.03.01 – “PROC.º N.º 13/95 MARIA ALCINA ARAÚJO DE OLIVEIRA PINTO” – 
RECEPÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DA CAUÇÃO BANCÁRIA. ------------ 
 
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 das obras de urbanização referentes ao processo de licenciamento 
de operações urbanísticas supra referenciado, e para cancelamento da caução com posterior 
comunicação à entidade prestadora da garantia bancária.----------------------------------------------- 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR O AUTO 
DE VISTORIA E RECEBER DEFINITIVAMENTE AS OBRAS EM CAUSA, BEM COMO 
AUTORIZAR O CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CAUÇÃO. ------------------------------ 
 
04.03.02 – “PROC.º N.º 395/2000 – CONDOMÍNIO DO PRÉDIO PAULINO & LAGE” – 
OBRAS DE DEMOLIÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi presente em reunião a informação técnica prestada pelos serviços da Divisão de Gestão 
Urbanística desta Câmara, na qual se dá a conhecer um requerimento solicitando autorização 
para os requerentes procederem à demolição das obras ilegalmente edificadas, sem qualquer 
custo para a Câmara Municipal. O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística propõe o 
indeferimento da pretensão, devendo as obras de demolição ser efectuadas pela Câmara 
Municipal, a expensas do infractor e devendo ser ordenada a execução coerciva das obras, 
fixando data para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO. 
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04.03.03 – “PROC.º N.º 633/2004 – HERCÍLIO CARNEIRO DE ALMEIDA CAMPOS” 
– EDIFICAÇÃO EM ESTADO DE RUÍNA. --------------------------------------------------------- 
 
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 tendo 
verificado que a cobertura do edifício iniciou um processo de ruína, o qual foi confirmado pelo 
proprietário e que é visível ao nível do tecto do piso. Assim, a Comissão de Vistoria propõe 
que o proprietário a curto prazo inicie trabalhos de consolidação da cobertura ou de demolição 
total da mesma, do miolo do edifício e consequentemente a estabilização das paredes 
exteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES; COM 
BASE NO AUTO DE VISTORIA, NOTIFICAR O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA 
QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE SESSENTA DIAS, PROCEDA A TRABALHOS DE 
CONSOLIDAÇÃO DA COBERTURA OU, EM ALTERNATIVA, NO MESMO PRAZO, 
PROCEDA À DEMOLIÇÃO TOTAL DA MESMA, SENDO QUE, CASO NÃO PROCEDA 
EM CONFORMIDADE NESSE PRAZO, A CÂMARA MUNICIPAL EFECTUARÁ 
COERCIVAMENTE ESSES TRABALHOS A EXPENSAS DO PROPRIETÁRIO. ------------- 
Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Vereador Dr. Tito e Sá, por 
se considerar impedido. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
05 – EDUCAÇÃO: ___________________________________________________________ 
 
05.01 – PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA – PROPOSTA DE TUTOR PARA OS DOIS ESTÁGIOS PROMOVIDOS 
PARA O D.A.G.. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, relativa ao assunto supra 
mencionado, com o seguinte teor: 
“Nos termos do Decreto-Lei n.º 94/2006, regulamentado pela Portaria n.º 1211/2006, de 
13/11 que adapta à administração loca o regime jurídico que institui o Programa Estágios 
Profissionais na Administração Pública e por Despacho n.º 404/2007, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 7, de 10 de Janeiro de 2007, foi fixado para esta autarquia o 
número de 2 estagiários a recrutar para a 1.ª edição do Programa Estágios Profissionais na 
Administração Local; 
Atendendo a que, nos termos do art.º 6 da referida Portaria, cada estágio decorre sob a 
orientação de um tutor, designado pelo órgão executivo da entidade onde o mesmo decorre, de 
entre os seus funcionários que repute mais apropriados para cada estágio, e que cada tutor 
pode ter a seu cargo, no máximo três estagiários; 
Tendo em conta as áreas funcionais dos estágios promovidos por esta autarquia – arquivo e 
aquisição de bens e serviços – estando as mesmas inseridas no Departamento de 
Administração Geral; 
PROPONHO que o tutor dos dois estagiários seja o Director do Departamento de 
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Administração Geral, Dr. Rui Manuel Moutinho Ferreira.”------------------------------------------- 
Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE E PELOS 
FUNDAMENTOS CONSTANTES DA PROPOSTA, NOMEAR COMO TUTOR DOS 
ESTÁGIÁRIOS EM APREÇO O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DR. RUI MANUEL MOUTINHO FERREIRA. ------------------- 
 
 
05.02 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM REGIME DE OCUPAÇÃO DE 
TEMPOS LIVRES PARA JOVENS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE. 
 
Foi presente em reunião Proposta da senhora Vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, relacionada com 
o assunto em epígrafe, com o seguinte teor: 
 
“Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas em 

Regime de Ocupação de Tempos Livres para Jovens Residentes no Município de Esposende 

que se encontram a frequentar o Ensino Superior vimos propor, para o ano de 2007, a 

atribuição de vinte bolsas de estudo no valor nominal de setecentos e cinquenta euros.”-------- 

Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA E, 
NESSA MEDIDA, ATRIBUIR, NO ANO DE 2007, VINTE BOLSAS DE ESTUDO NO 
VALOR NOMINAL DE SETECENTOS E CINQUENTA EUROS. -------------------------------- 
Votou contra o senhor Vereador Dr. Tito e Sá tendo declarado que o seu sentido de voto se 
deve aos mesmos fundamentos da declaração de voto que apresentou na discussão e votação de 
igual assunto no ano transacto, para a qual faz agora remissão. --------------------------------------- 
 
 
05.03 – ESCOLA E.B.2,3 ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA – ENCONTRO 
NACIONAL DE ESCALADA NOS AÇORES – 05 E 06 DE MAIO – PROPOSTA DE 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Proposta da senhora Vereadora Dr.ª Emília Vilarinho, relacionada com 
o assunto em epígrafe, com o seguinte teor: 
 
“A Câmara Municipal de Esposende tem optado por uma política de desenvolvimento 

integrado, estando atenta aos desafios que se vão colocando, no sentido de contribuir para 

uma melhor qualidade do ensino no concelho. 
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Assim, a intervenção da autarquia, através de um diálogo permanente, pautado pelo bom 

entendimento e estreita colaboração com os estabelecimentos de ensino vê cumpridos alguns 

dos seus objectivos na promoção das actividades no interior da comunidade escolar, bem 

como a interactividade com o meio circundante. 

Com este propósito, a Escola E.B.2,3 António Correia de Oliveira através do seu Clube de 

Escalada Desportiva irá participar no Encontro Nacional de Escalada que terá lugar nos 

próximos dias 5 e 6 de Maio em S. Miguel, Açores. 

Alguns dos alunos que participaram neste evento são oriundos de agregados familiares 

desfavorecidos, pelo que as suas famílias apresentam constrangimentos em suportar os 

referidos encargos com a deslocação.  

Considero primordial a implementação de apoios que promovam a igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e no combate a diversas formas de exclusão social e escolar, 

pelo que proponho a atribuição de quinhentos euros que se destinam apoiar esta iniciativa.”-- 

Segue-se data e assinatura. 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, ATRIBUIR UM SUBSÍDIO DO VALOR DE 
QUINHENTOS EUROS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA E.B. 2,3 ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA PARA OS FINS 
CONSIGNADOS NA MESMA PROPOSTA. ---------------------------------------------------------- 
 
06 – CULTURA: _____________________________________________________________ 
 
06.01 – COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA HENRIQUE 
MEDINA – PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO NA DESPESA COM SOM E LUZ.  
 
Foi presente em reunião proposta da Divisão de Cultura e Turismo com o seguinte teor: 
 
“Na sequência de reunião tida com o Senhor Presidente, recebemos uma representação da 

Escola Secundária Henrique Medina, a propósito das comemorações dos 25 anos desta 

escola. 

Entre os vários pedidos de apoio, uma das solicitações passava pela disponibilização de 

equipamento de luz e som para o dia 6 de Junho, data em realizarão na escola um 
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espectáculos com vários grupos de antigos alunos. Uma vez que não possuímos esse material 

solicitamos orçamento junto de empresas que, habitualmente, trabalham com esta autarquia. 

Assim, vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª autorização para a realização da despesa de 

1.000,00€, acrescido de IVA (ver orçamento anexo), com o aluguer de som e luz. A escola 

secundária assegurará a alimentação dos técnicos envolvidos nesta produção.”------------------ 

Segue-se assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, NESSA MEDIDA, AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS ATÉ 
AO VALOR DE MIL EUROS PARA O FIM CONSIGNADO NA MESMA. --------------------- 
 
06.02 – SOLENIDADES DA SEMANA SANTA EM ESPOSENDE – PROPOSTA DE 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião proposta da Divisão de Cultura e Turismo com o seguinte teor: 
 
“As Solenidades da Semana Santa em Esposende, mais do que uma tradição religiosa, 
representam, nos dias de hoje, um fenómeno de interesse cultural e turístico que ultrapassou o 
âmbito regional. 
A cada ano que passa o programa destas solenidades vai sendo enriquecido com novas 
manifestações que são um autêntico chamariz, não só para as gentes do concelho de 
Esposende, mas também para muitos forasteiros que demandam a cidade de Esposende, 
vindos dos mais variados locais de Portugal e da vizinha Galiza, em Espanha. 
Trata-se, pois, de uma mais-valia cultural e, sobretudo, turística que a autarquia esposendense 
deve incentivar e apoiar. 
Nesse sentido propomos que, a exemplo de anos anteriores, seja atribuído um subsídio no 
valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros) para as Solenidades da Semana 
Santa de Esposende.”---------------------------------------------------------------------------------------- 
Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR UM SUBSÍDIO DE TRÊS MIL SETECENTOS E 
CINQUENTA EUROS À RESPECTIVA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
PARA O FIM CONSIGNADO NA PROPOSTA. ------------------------------------------------------ 
 
 
07 – DESPORTO:____________________________________________________________ 
 
07.01 – VII MEIA MARATONA CIDADE DE ESPOSENDE – 13 DE MAIO – 
PROPOSTA DO VALOR DE INSCRIÇÃO E DOS PRÉMIOS A ATRIBUÍR. -------------- 
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Foi presente em reunião proposta do Coordenador do Desporto da Câmara Municipal 
relacionada com o assunto em epígrafe. 

Fica arquivada cópia da proposta 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 E, NESSA MEDIDA, FIXAR O VALOR DE INSCRIÇÃO E DOS PRÉMIOS A 
ATRIBUIR CONFORME QUADRO ANEXO À MESMA PROPOSTA E QUE PASSA A 
FAZER PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE ACTA. -------------------------------------------- 
 
08 – ASSUNTOS DIVERSOS: __________________________________________________ 
 
08.01 – “MUSEU CAFÉ” – APÚLIA – PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO 
DE ENCERRAMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi presente em reunião Informação do Sector dos Horários dos Estabelecimentos, com o 
seguinte teor: 
 

“O presente processo de horário foi requerido em 24 de Janeiro de 2006, por Saul Paulo Real 
Pereira para um estabelecimento denominado ``MUSEU CAFÉ´´ e está inserido no grupo 2 do 
actual Regulamento. 
Em 2007-03-13, o requerente apresentou os pareceres da GNR, ACICE e Junta de Freguesia 
de Apúlia, solicitando alargamento de horário de encerramento para as 04:00 horas na época 
balnear e nos restantes meses, só aos fins de semana e vésperas de feriado.  
Face ao parecer da GNR e de acordo com nº 10 do Artº 3º do mesmo Regulamento a pretensão 
deverá ser indeferida.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
Segue-se assinatura. 
A informação supra mereceu despacho do senhor Director do Departamento de Administração 
Geral, com o seguinte teor: 
“Face aos elementos apresentados e tendo presente o Regulamento Municipal em vigor, é 
nosso entender que a Câmara Municipal se deve pronunciar no sentido do indeferimento do 
pedido.” 
Segue-se data e assinatura. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, FACE AO PARECER 
NEGATIVO DA GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA, NÃO AUTORIZAR O 
ESTABELECIMENTO EM CAUSA A PROCEDER À ALTERAÇÃO DO SEU HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO CONFORME PRETENDIDO, BEM COMO DELIBEROU 
COMUNICAR AO RESPECTIVO PROPRIETÁRIO A INTENÇÃO DE INDEFERIMENTO 
CONCEDENDO-LHE DEZ DIAS ÚTEIS PARA SE PRONUNCIAR SOBRE ESSA 
INTENÇÃO, SENDO QUE, FINDO ESSE PRAZO E CASO NÃO SEJAM 
APRESENTADAS RAZÕES PONDEROSAS, O PEDIDO SERÁ INDEFERIDO. -------------- 
Absteve-se a senhora Vereadora Dra. Berta Viana. ----------------------------------------------------- 
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---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 da reunião o senhor Presidente procedeu ainda à entrega a todos os 
restantes membros da Câmara Municipal do Relatório do Grau de Observância do Estatuto do 
Direito de Oposição, documentos de que todos tomaram conhecimento e que fica arquiva junto 
aos documentos da presente reunião. ---------------------------------------------------------------------- 
 
EXTRA-AGENDA: 
 
---ANTES DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO, PELO SENHOR PRESIDENTE FOI 
POSTO À CONSIDERAÇÃO DO EXECUTIVO, A ADMISSÃO PARA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO, O SEGUINTE ASSUNTO:__________________________________________ 
 
1 – OFERTA PECUNIÁRIA AO PÁROCO DE ESPOSENDE AQUANDO DA VISITA 
PASCAL AOS PAÇOS DO MUNICÍPIO. --------------------------------------------------------------- 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 
INCLUSÃO NA REUNIÃO DO ASSUNTO PROPOSTO. ------------------------------------------- 
 
De seguida foi colocado à discussão e votação o assunto incluído na Ordem de Trabalhos em 
Extra Agenda, tendo-se verificado a seguinte votação: 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE APROVAR A 
PROPOSTA E, ASSIM, ATRIBUIR UMA OFERTA PECUNIÁRIA PELO VALOR DE 
DUZENTOS EUROS AO PÁROCO DE ESPOSENDE AQUANDO DA VISITA PASCAL 
AOS PAÇOS DO MUNICÍPIO. --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---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 doze horas e quinze 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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