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---- Aos NOVE dias do mês de OOUUTTUUBBRROO de DOIS MIL E SETE, nesta cidade de Vila do 
Conde, no edifício do Auditório Municipal, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia 
Municipal de Vila do Conde, expressamente convocada para o efeito, retomando a 
sessão, suspensa, de vinte e sete de Setembro de dois mil e sete, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; 2 – PERÍODO DA 
ORDEM DO DIA; a) Acta da Sessão Ordinária de 19 de Junho de 2007; b) Locação de 
pré-fabricados para o parque escolar do 1.º CEB - ratificação da repartição plurianual 
de encargos; c) Desafectação do domínio público, para o privado municipal, de uma 
parcela de terreno existente na Praceta do Castelo, em Vila Chã; d) Imposto Municipal 
sobre imóveis/2008;e) Derrama/2008; f) Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 
e ao Orçamento; g) Informação da Presidência da Câmara sobre a actividade 
municipal. 3 - PERÍODO DE DEPOIS DA ORDEM DO DIA. ------------------------------- 
---- Encontravam-se presentes o PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  EENNGG..ºº  MMÁÁRRIIOO  AALLMMEEIIDDAA,,  EE  OOSS  

VVEERREEAADDOORREESS;;  DDRR..  PPAACCHHEECCOO  FFEERRRREEIIRRAA,,  DDRR..  VVÍÍTTOORR  CCOOSSTTAA,,  DDRR..  PPEEDDRROO  BBRRÁÁSS  MMAARRQQUUEESS,,  
DDRR..  MMIIGGUUEELL  PPAAIIVVAA  EE  DDRR..  AAFFOONNSSOO  FFEERRRREEIIRRAA. --------------------------------------------------------- 
---- OO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  DDRR..  LLÚÚCCIIOO  FFEERRRREEIIRRAA – solicitou que todos 
os deputados municipais presentes assinassem a folha de presença. Tendo-lhe sido 
comunicada a existência de quórum abriu a sessão. A qual de acordo com os líderes 
dos grupos municipais terá procedimentos excepcionais, dado  ter falecido o deputado 
municipal Jorge Laranja quando usava da palavra na sessão interrompida em 27 de 
Setembro de 2007.------------------------------------------------------------------------------------------
----- Leu a correspondência entretanto recebida e informou que quer a CDU quer o PS 
retiraram os documentos que estavam em discussão aquando da interrupção da última 
sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- De seguida recomeçou os trabalhos.-------------------------------------------------------------
----- DOC. 1, apresentado pela Mesa da Assembleia Municipal, Voto de Pesar:” Na 
sessão do passado dia 27 de Setembro desta Assembleia Municipal, em pleno uso da 
palavra, faleceu o deputado municipal Jorge Manuel Ribeiro Laranja. O seu coração 
traiu-o quando, como brilhante e convicto tribuno, defendia, uma vez mais a firmeza 
das suas convicções. Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto, foi técnico bancário de elevado mérito, tendo presidido ao 
Sindicato dos Bancários do Norte, num mandato determinante para a defesa da 
classe. Cidadão bairrista, atento e participativo na vida da sua terra, deixou a sua 
marca na vida política e associativa de Vila do Conde. Foi Presidente da Assembleia 
de Freguesia de Vila do Conde, Vereador da Câmara Municipal e, enquanto deputado 
desta Assembleia Municipal, cargo que agora desempenhava, todos lhe admirávamos 
o brilhantismo da sua oratória, na convicção das suas intervenções. Político 
esclarecido, estava sempre na primeira linha da defesa das suas causas e dos ideais 
porque se batia. Presidiu às direcções da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários e do Clube Fluvial Vilacondense, destacando-se pela dedicação e entrega 
que caracterizavam a sua personalidade. Deixou-nos um Homem Bom, dedicado, 
culto, de enorme grandeza de carácter e verticalidade. Vila do Conde e todos nós 
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ficamos mais pobres e resta-nos a sua saudade. A Assembleia Municipal de Vila do 
Conde, reunida em sessão de continuação daquela iniciada em 27 de Setembro, 
manifesta o seu profundo pesar pela morte do seu deputado Jorge Manuel Ribeiro 
Laranja e apresenta à família enlutada o seu mais sentido pesar”-----------------------------
----- Este Voto de Pesar foi APROVADO por unanimidade, seguindo-se o cumprimento 
de um minuto de silêncio em memória do deputado municipal Jorge Laranja.--------------
----- DOC. 2, apresentado pelo PS, Voto de Pesar: “Faleceram, recentemente, dois 
vilacondenses que fizeram parte desta Assembleia Municipal e que serviram com 
denodo as Freguesias onde foram eleitos Presidente de Junta. Albino Patrício de 
Sousa faleceu a 28 de Junho, tendo sido Presidente da Junta de Freguesia de 
Mosteiró durante vários mandatos. Bartolomeu Ribeiro da Silva, falecido a 13 de 
Agosto, foi o primeiro Presidente de Junta eleito em Vilar do Pinheiro. Ambos 
contribuíram decisivamente para o progresso das suas Freguesias e do nosso 
Concelho, pelo que a Assembleia Municipal de Vila do Conde, reunida a 27 de 
Setembro de 2007, expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento destes dois 
ilustres vilacondenses e endereça às famílias enlutadas sentidos pêsames.”--------------
----- Este Voto de Pesar foi APROVADO por unanimidade, de seguida cumpriu-se um 
minuto de silêncio.-------------------------------------------------------------------------------------------
----- Encerrou o Período de Antes da Ordem do Dia e de imediato passou ao 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------
----- Por acordo dos líderes dos grupos municipais e aprovado pela assembleia, neste 
período não se discutiram os documentos, apenas se procedeu à votação e os grupos 
municipais que pretendam fazer declarações de voto, apresentá-las-ão no prazo de 
cinco dias, ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta.---------------------------
---- a) AACCTTAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  1199  DDEE  JJUUNNHHOO  DDEE  22000077.------------------------------------
----- Este ponto foi aprovado com 53 VOTOS A FAVOR E 1 ABSTENÇÃO. ------------------------
---- b) LLOOCCAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRRÉÉ--FFAABBRRIICCAADDOOSS  PPAARRAA  OO  PPAARRQQUUEE  EESSCCOOLLAARR  DDOO  11..ºº  CCEEBB  --  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

DDAA  RREEPPAARRTTIIÇÇÃÃOO  PPLLUURRIIAANNUUAALL  DDEE  EENNCCAARRGGOOSS..------------------------------------------------------------
----- Este ponto foi aprovado com 39 VOTOS A FAVOR E 15 ABSTENÇÕES.  --------------------
---- c) DDEESSAAFFEECCTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDOOMMÍÍNNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO,,  PPAARRAA  OO  PPRRIIVVAADDOO  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  DDEE  UUMMAA  

PPAARRCCEELLAA  DDEE  TTEERRRREENNOO  EEXXIISSTTEENNTTEE  NNAA  PPRRAACCEETTAA  DDOO  CCAASSTTEELLOOSS,,  EEMM  VVIILLAA  CCHHÃÃ.-------------------
----------------- Este ponto foi aprovado POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------
---------------- d) IIMMPPOOSSTTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  SSOOBBRREE  IIMMÓÓVVEEIISS//22000088..----------------------------------------
----------------- Este ponto foi aprovado com 39 VOTOS A FAVOR, 14 VOTOS CONTRA e 1 
ABSTENÇÃO   --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- e) DDEERRRRAAMMAA//22000088. -------------------------------------------------------------------------------------
----- Este ponto foi aprovado com 39 VOTOS A FAVOR, 14 VOTOS CONTRA  E 1 
ABSTENÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----- f) RREEVVIISSÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO  PPLLUURRIIAANNUUAALL  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  EE  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO. ---------------
------ Este ponto foi aprovado com 41 VOTOS A FAVOR E 13 ABSTENÇÕES.  ------------------
- 
--------  OO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  DDEEUU  PPOORR  EENNCCEERRRRAADDOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDAA  OORRDDEEMM  
DDOO  DDIIAA,,  e de seguida abriu o PPEERRÍÍOODDOO  DDAA  OORRDDEEMM  DDOO  DDIIAA. Não houve nenhuma 
inscrição, pelo que a sessão foi encerrada pelas vinte e uma horas e cinquenta 
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dr.ª Vítor Carvalho da Silva 
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Dr.ª Ana Luísa Beirão  

 
 
 


