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ACTA 

Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatro, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

-------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- 

---------------------------------- INTERVENÇÕES ------------------------------ 

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Fez a apresentação de uma proposta 

para ser agendada em reunião de Câmara, sobre a elaboração de planos de 

urbanização ou de planos de pormenor para as Vilas do Concelho de 

Guimarães, para posterior aprovação desses planos nos termos da lei; b) – 

Fez a entrega de um requerimento solicitando a informação sobre a 

execução do Plano e Orçamento para 2004 relativa ao primeiro trimestre, 

no que diz respeito à Educação; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – 

Fez a entrega de 16 requerimentos solicitando informação sobre os 

procedimentos adoptados na sequência das conclusões, observações e 

recomendações do Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas à 

Gerência de 2000 do Município de Guimarães; 3 – Vereador António 

Salgado Almeida – a) - Manifestou a sua preocupação com a deslocação 

do serviço de consultas urgentes do Centro de Saúde da Amorosa para o 

Centro de Saúde de Urgezes; b) – Referiu a falta de condições de 

habitabilidade de alguns moradores da freguesia de Candoso S. Tiago, 

decorrente das obras da auto-estrada. Discordou, também, da forma como 
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estão a ser realojados os moradores da referida freguesia que, no âmbito 

das ditas obras, têm que abandonar a sua habitação; c) – Perguntou onde 

iriam ser realojadas as 4 famílias que vivem, há vários anos, em barracas 

junto à Variante de Creixomil; 4 – Vereador António Castro – a) – 

Quanto ao realojamento dos moradores de Candoso S. Tiago, disse que, 

inicialmente, não havia acordo por parte daqueles devido à não aceitação 

do regime de renda apoiada, tendo ficado acordado com o Instituto de 

Estradas de Portugal que a Câmara Municipal disponibilizaria terrenos 

para aquele Instituto construir as respectivas habitações, num processo a 

ser acompanhado pela Empresa Municipal CASFIG, EM; 5 – Presidente 

da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre o 

realojamento das 4 famílias, que envolvem 23 pessoas no total, explicou 

como o processo estava a ser conduzido, recordando que as referidas 

famílias deram o seu acordo a este realojamento; b) - Relativamente ao 

serviço de saúde, disse que até ao momento tinha tido uma boa relação 

com o organismo do Poder Central incumbido deste serviço, a quem tem 

transmitido todas as suas preocupações; c) – No que diz respeito ao 

Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas à Gerência de 2000 do 

Município de Guimarães, informou que os respectivos serviços 

procederam, como é habitual, a uma reflexão sobre as observações e 

recomendações respectivas, alterando ou adaptando procedimentos 

sempre que se justificou; d) – Sobre a execução do Plano de Actividades 

para 2004, informou que tem sido privilegiado o investimento em Escolas 

e nas Juntas de Freguesia, acrescentando que a obra que envolvia maior 

investimento era o Centro Cultural Vila Flor; e) – Quanto à proposta 

apresentada pelo Vereador Rui Vítor Costa disse que a equipa do Plano 

Director Municipal iria analisá-la para, posteriormente, ser agendada em 

reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: VOTO DE LOUVOR – ANTÓNIO HOMEM DE 

GOUVEIA – SECRETÁRIO-GERAL DA UNIÃO DAS CIDADES 

CAPITAIS LUSO-AFRO-AMÉRICO-ASIÁTICAS – Presente, para 

aprovação, um Voto de Louvor a António Homem de Gouveia, que 

cessou as funções de Secretário-geral da UCCLA - União das Cidades 

Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De uma 

informação do Posto de Atendimento ao Cidadão dando conhecimento da 

entrada em funcionamento de novos serviços; 2 – De um ofício da 

Embaixada da República da Hungria transmitindo que, após o contacto 

com a família do futebolista Miklos Féher e com a sua autorização, 

aconselham a geminação de Guimarães com a Cidade de Gyor, tendo em 

consideração que o futebolista terá passado nesta Cidade a maior parte do 

seu tempo de vida; 3 – De um ofício da Associação de Municípios do Vale 

do Ave remetido ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente solicitando 

esclarecimentos sobre a actual situação dos resíduos no Vale do Ave; 4 – 

De uma informação da Zona de Turismo de Guimarães relativa à afluência 

aos Postos de Turismo durante o período da Páscoa; 5 – De um ofício do 

FIM WORLD ENDURO CHAMPIONSHIP dando conhecimento da 

sua grande satisfação pela qualidade das provas organizadas em Guimarães 

nos passados dias 20 e 21 de Março, bem como da sua intenção de confiar 

novamente ao Motor Club de Guimarães a organização do próximo 

Campeonato Mundial de Enduro. -------------------------------------------------- 

---------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------- 
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----------------------------------- INFORMAÇÕES ------------------------------- 

I – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 29 de Março de 

2004, que adjudicou a empreitada de “Ampliação da Escola EB1 de 

Caneiros/Fermentões” ao concorrente “N.V.E., Engenharias, Lda”, 

pelo valor de € 365.887,61 (trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e 

oitenta e sete euros e sessenta e um cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 180 dias; II – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 29 de Março de 2004, que adjudicou a empreitada de “Escola 

EB1 de Briteiros Santa Leocádia” ao concorrente “N.V.E., 

Engenharias, Lda”, pelo valor de € 453.491,15 (quatrocentos e cinquenta e 

três mil quatrocentos e noventa e um euros e quinze cêntimos) + IVA, 

sendo o prazo de execução de 240 dias; III - Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 30 de Março de 2004, que adjudicou a 

empreitada de “Desnivelamento do Nó do Castanheiro – 2.ª Fase” ao 

concorrente “M. Couto Alves, S.A.”, pelo valor de € 217.148,55 (duzentos 

e dezassete mil cento e quarenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

+ IVA, sendo o prazo de execução de 75 dias; IV - Do despacho do 

Vereador Alberto Oliveira, datado de 30 de Março de 2004, que adjudicou 

a empreitada de “Águas Pluviais da Bacia Hidrográfica da Encosta da 

Penha (entre P70/P76 e P82/DR)” ao concorrente “Rodrigues & 

Camacho, Lda”, pelo valor de € 512.000,00 (quinhentos e doze mil euros), 

sendo o prazo de execução de 45 dias; V – Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 8 de Abril de 2004, que concordou com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1 – 

Empreitada: “Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de S. 

Faustino – UCHA”; 2 – O valor para efeitos de concurso é de € 

599.839,00 (quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e trinta e 

nove euros), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – 
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Prazo de execução: 300 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 01.02.19; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos do art.º 80.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente ara adjudicar: 

Vereador do Departamento de Obras Municipais: 8 – Júri: Comissão 

designada por despacho de 9 de Maio de 2002, do Vereador do 

Departamento de Obras Municipais, Alberto Oliveira; 9 – Audiência 

Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de 

Análise de Propostas; VI - Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 8 de Abril de 2004, que concordou com a seguinte informação 

do Departamento de Obras Municipais: “1 – Empreitada: Ampliação da 

EB1 e Jardim-de-infância de Donim”; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de € 585.064,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e 

sessenta e quatro euros) que não inclui o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 3 – Prazo de execução. 300 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 01.02.28; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

do art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade 

competente ara adjudicar: Vereador do Departamento de Obras 

Municipais: 8 – Júri: Comissão designada por despacho de 9 de Maio de 

2002, do Vereador do Departamento de Obras Municipais, Alberto 

Oliveira; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja 

realizada pela Comissão de Análise de Propostas; VII – Do despacho do 

Vereador Alberto Oliveira, datado de 19 de Abril de 2004, que concordou 

com a informação do Departamento de Obras Municipais, datada de 15 de 

Abril de 2004, que se anexa, com vista à realização de trabalhos a mais na 

empreitada de: “Rotunda da Av. D. João IV”. A referida informação dá-

se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 
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VIII – Do ofício da Cooperativa Eco-Ave – Sucatas C.I.P.R.L. remetendo, 

para conhecimento, o Relatório Anual do Exercício de 2003, aprovado em 

Assembleia Geral em sessão realizada no passado dia 30 de Março; IX – 

Do ofício da Cooperativa Tempo Livre – Centro Comunitário de 

Desporto e Tempos Livres, CIPRL remetendo, para conhecimento, o 

Relatório de Actividades e Conta de Gerência referente ao ano de 2003, 

aprovado por unanimidade em sessão da Assembleia Geral de 

Cooperantes, realizada no passado dia 26 de Março; X – Do ofício da 

Turipenha – Cooperativa de Turismo de Interesse Público, R. L. 

remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas relativo ao exercício 

de 2003, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado 

dia 25 de Março; XI – Do ofício do Revisor Oficial de Contas da 

VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e 

Vizela, E.I.M. remetendo, nos termos do art.º 14.º, alínea e) da Lei 

58/98, de 18 de Agosto, o parecer sobre a informação financeira do 

período de seis meses, findo em 31 de Dezembro de 2003, que se dá aqui 

por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; XII – 

Do ofício do Revisor Oficial de Contas da CASFIG – Coordenação de 

Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, 

E.M, remetendo, nos termos do art.º 14.º, alínea e) da Lei 58/98, de 18 de 

Agosto, o parecer sobre a informação financeira do período de seis meses, 

findo em 31 de Dezembro de 2003, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; XIII – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 31 de Março de 2004, que aprovou a 

alteração número dois ao Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães, 

para o ano de 2004, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas; XIV – Da seguinte informação do Presidente 

da Câmara: “Auditoria ao Município de Guimarães / Euro 2004 - 
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Procº 2003/1/8/A4/218 – IGF (Inspecção-Geral De Finanças) – 

Relatório Inicial - Tenho a informar a Câmara Municipal que foi 

recebido, no passado dia 5 de Abril, o Projecto de Relatório da IGF - 

Inspecção-Geral de Finanças - relativo à auditoria identificada em epígrafe, 

o qual se encontra disponível, para consulta dos Senhores Vereadores, na 

Secretaria Geral desta Câmara Municipal, não podendo o seu teor, nesta 

fase, ser divulgado fora do âmbito do Órgão Executivo deste Município. 

Nos termos da lei, vai a Câmara Municipal, no prazo concedido para o 

efeito (20 dias úteis), pronunciar-se quanto ao teor do referido Relatório.”  

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se o Presidente da Câmara e a 

Vereadora Ana Vidal. ----------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE 

INFÂNCIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para 

aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos: “1 – Empreitada: Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de 

Prazins Santo Tirso; 2 – O valor para efeitos de concurso é de € 

848.299,00 (oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa e 

nove euros), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – 

Prazo base de execução: 300 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 

01.02.21; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos do art.º 80.º 

do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente 

para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão designada por 

deliberação da Câmara Municipal de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência 
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Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de 

Análise de Propostas.” O Programa de Concurso e Caderno de Encargos 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E 

JARDINS DE INFÂNCIA DE AIRÃO SANTA MARIA E 

SERZEDO - Presente a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: “1 – Empreitada: Ampliação das 

Escolas EB1 e Jardins de Infância de Airão Santa Maria e Serzedo; 2 

– O valor para efeitos de concurso é de € 1.678.272,00 (um milhão 

seiscentos e setenta e oito mil duzentos e setenta e dois euros) que 

não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – Prazo base de 

execução: 300 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 01.02.05. e 01.02.06; 5 

– Procedimento: Concurso Público nos termos do art.º 80.º do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente para 

adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão designada por 

deliberação de Câmara Municipal de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência 

Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de 

Análise de Propostas.” O Programa de Concurso e Caderno de Encargos 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

MONCHIQUE – 2.ª FASE – TRABALHOS A MAIS E 

TRABALHOS A MENOS – Presente a seguinte informação do 
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Departamento de Obras Municipais: “Antes de mais devemos esclarecer 

que as propostas de Trabalhos a Mais apresentadas não têm numeração 

seguida. Como se pode verificar, só constam as propostas números 1, 3 e 

7, dado que as propostas números 2, 4, 5 e 6 foram liminarmente 

recusadas em reunião de obra, não tendo sequer dado entrada na Câmara 

Municipal. Por uma questão de organização interna por parte do 

empreiteiro, não foi alterada a sequência da numeração. Assim passamos a 

fundamentar os Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos que consideramos 

deverem ser aprovados: I - Relativamente à lista de Trabalhos a Mais nº 1 

informamos o seguinte: Os pontos 1 e 2 foram propostos pela equipa 

projectista (doc. 1). Estes pontos visam fazer a extracção dos cheiros dos 

sanitários, assim como melhorar o escoamento das águas pluviais no 

templo. O valor destes Trabalhos a Mais é de € 2.374,07 (dois mil 

trezentos e setenta e quatro euros e sete cêntimos) + IVA; No que diz 

respeito ao ponto 3, a valeta não se deverá efectuar no contexto da 

presente empreitada, dado que está fora do âmbito dos Trabalhos a Mais, 

tal como está estabelecido no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, pelo 

que não foram contabilizados estes trabalhos; Relativamente ao ponto 4, 

existe um despacho do Vereador do Departamento dos Serviços Urbanos 

e Ambiente de 23 de Outubro de 2003 (Doc. 2), no qual se propunha a 

não execução dos pré-fabricados relativos aos ossários. Acontece que o 

empreiteiro já tinha os moldes em ferro executados. Sugere-se que estes 

moldes sejam guardados no próprio cemitério para futura utilização. Assim 

neste ponto teremos Trabalhos a Menos no valor de € 75.834,00 (setenta e 

cinco mil oitocentos e trinta e quatro euros) + IVA correspondente ao 

valor dos ossários e Trabalhos a Mais no valor de € 4.600,00 (quatro mil e 

seiscentos euros) + IVA, correspondentes ao valor dos moldes; O ponto 5 

refere-se a trabalhos de electricidade no cemitério. Na empreitada da 1ª 
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fase estavam previstos estes trabalhos, tendo sido executados. Acontece 

que desde o final da empreitada da 1ª fase (5/4/2002) até ao início da 2ª 

fase (18/8/2003), foram cometidos vários actos de vandalismo, tendo as 

infra-estruturas eléctricas sido as mais danificadas. Assim os presentes 

trabalhos visam reparar os danos causados pelos actos de vandalismo 

praticados. Devido à complexidade do levantamento das infra-estruturas 

eléctricas, só agora foi apresentado levantamento final no valor de € 

20.245,91 (vinte mil duzentos e quarenta e cinco euros e noventa e um 

cêntimos) + IVA e correspondente ao ponto 5 do orçamento do 

empreiteiro; Quanto ao ponto 6, estava previsto na 1ª fase da empreitada 

um tipo de granito nos revestimentos. Na altura o adjudicatário propôs a 

alteração deste granito por outro mais caro, dado que não conseguia o 

fornecimento de toda a quantidade prevista, não apresentando mais-valias 

pela troca. Aquela alteração foi aceite pela equipa projectista. Ao contrário 

do empreiteiro da 1ª fase, o adjudicatário da presente empreitada não 

prescinde da mais valia do valor do granito a que tem direito, cujo valor é 

de € 2.020,89 (dois mil e vinte euros e oitenta e nove cêntimos) + IVA; II 

- A lista de Trabalhos a Mais nº 3 refere-se às fundações de dois muros. 

Dado que o terreno é de muito má qualidade, foi solicitado parecer dos 

projectistas (Doc. 3), tendo eles sido de parecer na execução do reforço 

das fundações. O valor para estes trabalhos será € 6.368,97 (seis mil 

trezentos e sessenta e oito euros e noventa e sete cêntimos) + IVA, nos 

termos das indicações dadas pelos projectistas e conforme proposta 

entretanto apresentada; III - No que diz respeito aos Trabalhos a Mais nº 

7, informamos o seguinte: Tal como é referida na informação apensa 

(Doc. 4), na empreitada da 1ª fase não estavam previstos pontos de água 

potável. Verificou-se então a necessidade de executar as infra-estruturas 

(abastecimento de água) na 1ª fase para não terem que se levantar os 
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pavimentos na empreitada da 2ª fase. Na altura não foi prevista a 

colocação das fontes, dado poderem haver actos de vandalismo entre as 

duas empreitadas, sendo os projectistas de parecer na sua execução nesta 

fase. O seu valor é de € 43.545,60 (quarenta e três mil quinhentos e 

quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos) + IVA (pontos 1 e 3 do 

orçamento do empreiteiro); No tocante ao ponto 2, são necessárias 

limpezas de terrenos, sua fresagem, com extracção de ervas daninhas, para 

se poderem fazer as plantações previstas. Estes trabalhos terão que ser 

executados com um cuidado extremo, dado que já está instalada a rede de 

rega, prevista na 1ª fase. O valor destes trabalhos é de € 6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos euros) + IVA, tendo esta situação decorrido do espaço de 

tempo que decorreu entre a 1ª e 2ª fases da obra; IV - Com o intuito da 

redução de custos nesta empreitada (Trabalhos a Menos nº1), foram 

propostas algumas alterações a materiais previstos inicialmente. Estas 

alterações foram cuidadosamente estudadas pela equipa projectista no 

intuito de salvaguardar o conjunto arquitectónico da empreitada. Assim 

esta redução cifra-se numa Menor Valia de € 20.671,21 (vinte mil 

seiscentos e setenta e um euros e vinte e um cêntimos) + IVA. Assim, 

propõe-se a aprovação da lista de Trabalhos a Mais no valor de € 85.555,44 

(oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e 

quatro cêntimos) + IVA, e da lista de Trabalhos a Menos no valor de € 

96.505,21 (noventa e seis mil quinhentos e cinco euros e vinte e um 

cêntimos) + IVA. Verifica-se, assim, que na contabilização global dos 

Trabalhos a Mais e a Menos da empreitada, existe uma redução de custos 

no valor de € 10.949,77 (dez mil novecentos e quarenta e nove euros e 

setenta e sete cêntimos) + IVA.” Os referidos documentos dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 
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Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD na reunião de 24 de Outubro de 2002, quando 

discutiram a abertura do concurso, propuseram então a sua reformulação 

em 3 fases pois consideraram que: o projecto, nomeadamente pela sua 

qualidade, envolvia gastos elevados; o período de contenção orçamental 

que o país atravessa recomenda a racionalização de recursos; era possível 

repartir encargos para uma 3ªfase, fazendo apenas nesta 2ªfase o 

estritamente necessário à entrada em funcionamento do cemitério de 

Monchique; existem, como é público e notório, inúmeras freguesias no 

concelho com carências imediatas ao nível deste tipo de estruturas. Esta 

posição foi reafirmada a 9 de Janeiro de 2003, aquando da rectificação do 

valor base do concurso, bem como a 26 de Junho de 2003 aquando da 

adjudicação. Os vereadores eleitos nas listas do PSD continuam a defender 

que, neste particular concurso, o caderno de encargos deveria ter sido 

refeito no sentido de nesta 2ªfase ser apenas executado o estritamente 

necessário para a entrada em funcionamento do cemitério de Monchique 

e, paralelamente, o restante dinheiro fosse investido na melhoria, 

ampliação e construção de cemitérios nas freguesias do concelho em que 

há necessidades mais prementes. Dado o PS ter recusado esta nossa 

pretensão, votámos contra então. Hoje, votamos novamente contra, pois 

não foi consignada a proposta por nós entendida como justa e 

equilibrada.” ---------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS - VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 4ª 

FASE – TRABALHOS A MAIS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Quando se iniciaram os trabalhos da 

empreitada em epígrafe, fomos alertados para algumas situações que 

passamos a descrever: 1 - Pelos responsáveis das Termas das Taipas fomos 
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informados (Doc. 1) para a possível alteração do aquífero que abastece as 

termas, caso se procedesse a uma “utilização não controlada de explosivos, 

ou mesmo de um martelo picador mecânico pesado, no desmonte da 

rocha para o reperfilamento do traçado…”. No intuito de salvaguardar 

qualquer risco no aquífero das termas, foi solicitado ao projectista a 

possibilidade da alteração ao traçado, mantendo assim o penedo que 

inicialmente estava previsto demolir. O projectista propôs (Doc. 2) assim a 

passagem sobre o penedo. Para a realização destes trabalhos foram 

efectuadas medições às quais corresponde o orçamento de Trabalhos a 

Mais quantificados em € 1.214,64 (mil duzentos e catorze euros e sessenta 

e quatro cêntimos) + IVA. 2 - A Junta de Freguesia de Caldelas, também 

levantou um problema relacionado com a capacidade de escoamento de 

um ribeiro que passará sob a variante (Doc. 3). Alertados os projectistas 

para esta situação, propõem a alteração das condutas previstas em tubos de 

diâmetro 1m, para box’s culverts (Doc. 4), o que representa Mais Valias 

para sua execução em € 33.177,86 (trinta e três mil cento e setenta e sete 

euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA, conforme orçamento anexo. As 

bocas de talude e aterro duplas que estavam previstas para tubos de 

diâmetro de 1m no mesmo local, deverão ser substituídas por uma boca 

para box’s culverts sem quaisquer Mais Valias. 3 - Quando se iniciaram os 

movimentos de terras, verificou-se que o terreno é de má qualidade, pelo 

que os autores do projecto propõem o reforço da camada drenante (Doc. 

5) Perante este facto procederam-se às Medições e Orçamentos de 

Trabalhos a Mais cujo valor é de € 37.473,04 (trinta e sete mil quatrocentos 

e setenta e três euros e quatro cêntimos) + IVA; Assim, propõe-se a 

aprovação dos Trabalhos a Mais no valor de € 71.865,54 (setenta e um mil 

oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) + IVA. 

Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados 
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em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GANDARELA – 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DAS AGRAS – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Alberto Oliveira: “Nos termos da autorização 

concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 12 de Dezembro 

de 2003, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de 

Gandarela a executar os trabalhos em título, até ao montante de € 

58.043,00 (cinquenta e oito mil e quarenta e três euros) + IVA, sob 

acompanhamento técnico e fiscalização dos Serviços do Departamento de 

Obras Municipais. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. 

e na unidade económica 07.01.03.05. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA, PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - DIVIDA DE MÁRIO FERREIRA RODRIGUES 

- PROCº JUDICIAL N.º 98/99 DO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DO CÍRCULO DO PORTO – Presente a 

seguinte informação da Secção do Património: “Em 21 de Fevereiro de 

1996, ao circular na rua que liga o Salgueiral à Cruz de Pedra, por baixo do 

viaduto da Circular Urbana de Guimarães, o Sr. Mário Ferreira Rodrigues, 

residente no lugar da Devesa de Cima, freguesia de Candoso S. Tiago, 

deste concelho, sofreu um acidente de viação de que resultaram danos 

patrimoniais e corporais que o impossibilitaram de exercer a sua actividade 

profissional até 21 de Janeiro de 1997. Ao que se conseguiu apurar, tal 

acidente teve origem na acumulação de água de aquedutos, cujo 

escoamento deficitário permitiu o congelamento da mesma durante a noite 

criando, consequentemente, uma zona de perigo para o trânsito no local. 
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Dado que inicialmente a Companhia de Seguros “A Social”, que 

posteriormente se veio a fundir na Companhia de Seguros Allianz Portugal 

S. A.”, detentora da apólice de responsabilidade civil contratada pela 

Câmara Municipal de Guimarães, entendeu não haver responsabilidade no 

sucedido, a Câmara Municipal não procedeu ao pagamento de qualquer 

indemnização ao lesado. Este, não conformado com a situação, decidiu 

recorrer à instauração de um processo judicial no Tribunal Administrativo 

do Círculo do Porto com vista ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, 

tendo então demandado a Câmara Municipal de Guimarães que veio a ser 

condenada a pagar – lhe o valor global de 6.288.452$00 (€ 31.366,67). 

Com a evolução do processo judicial e face ao entendimento do Advogado 

que representou a Câmara Municipal de que a condenação era 

incontornável, foi decidido por despacho de 21 de Junho de 2001, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, ratificado em reunião de Câmara 

realizada em 5 de Julho de 2001, pagar ao sinistrado, Sr. Mário Ferreira 

Rodrigues, a quantia de 4.800.000$00 (€ 23.942,30). O valor pago pela 

Câmara Municipal tinha a anuência do lesado o qual, após ter recebido a 

indemnização, veio retractar-se dizendo que já não concordava com o 

valor indemnizatório inicialmente por ele aceite. Em consequência dessa 

nova tomada de posição, a Câmara Municipal deliberou em 20 de 

Setembro de 2001 aceitar a anulação do acordo. Sucede que por força da 

intervenção tomada no processo Judicial por parte da Companhia de 

Seguros “O Trabalho”, que havia suportado os encargos inerentes ao 

acidente ao abrigo do seguro de acidente em trabalho, a Companhia de 

Seguros da Câmara Municipal de Guimarães teve de intervir no mesmo e, 

consequentemente, acabou por assumir o pagamento de metade do valor 

da indemnização devida a final. Desta forma à Câmara Municipal de 

Guimarães coube apenas pagar ao Sr. Mário Ferreira Rodrigues, a quantia 
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de € 15.000,00 (quinze mil euros). Tendo em conta o valor que a Câmara 

Municipal já tinha entregue em 21 de Junho de 2001, ficou o Sr. Mário na 

situação de devedor, para com a Câmara Municipal, no valor de € 7.242,30 

(sete mil duzentos e quarenta e dois euros e trinta cêntimos), acrescido dos 

juros desde a data do trânsito em julgado da decisão do Tribunal 

Administrativo do Círculo do Porto, que ascenderão em 30 de Maio de 

2004 à quantia de € 351,00 (trezentos e cinquenta e um euros), pelo que a 

importância em débito é de € 7.593,30 (sete mil quinhentos e noventa e 

três euros e trinta cêntimos). Após contacto efectuado pelo Advogado 

Síndico, no sentido de saber da disponibilidade do Sr. Mário em entregar a 

quantia em dívida, foi por este requerido o perdão da dívida ou, em 

alternativa, o pagamento da mesma em prazo dilatado. Por despacho de 27 

de Novembro de 2003, do Sr. Vereador Dr. Armindo Costa e Silva, foi o 

processo administrativo remetido aos Serviços Sociais desta Câmara 

Municipal para averiguação da situação sócio-económica do requerente. 

Face ao relatório da Técnica de Serviço Social, verifica-se que a 

disponibilidade económica do requerente para pagar a divida e juros é de 

apenas € 50,00 (cinquenta euros) mensais, pelo menos até final do próximo 

ano lectivo, altura em que um dos filhos concluirá o ensino superior, 

ficando assim o Sr. Mário Rodrigues com a sua situação económica mais 

estável. Assim, a ser deferido o solicitado pelo requerente, o pagamento da 

dívida deverá ser efectuado em prestações no valor de € 50,00 (cinquenta 

euros) mensais, ininterruptas e sucessivas, com início em Junho de 2004 e 

até ao dia 8 do mês a que disser respeito. A falta de pagamento de qualquer 

uma das prestações implicará o vencimento imediato das restantes, 

podendo, nessa altura, a Câmara Municipal intentar uma acção executiva 

em tribunal para obter a cobrança da dívida. No final do próximo ano 

lectivo deverá ser reanalisada a situação sócio-económica do agregado 
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familiar do Sr. Mário Ferreira Rodrigues com vista à actualização do valor 

das prestações.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

PATRIMÓNIO - ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DO PRÉDIO SITUADO NA RUA N.ª SR.ª DE FÁTIMA, N.º 7, 

BAIRRO LEÃO XIII, FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “Por deliberação de Câmara 

tomada em reunião realizada em 8 de Janeiro de 2004, foi aprovado alienar 

à Sr.ª D. Maria da Conceição da Silva Soares o Direito de Superfície do 

prédio situado na Rua N.ª Sr.ª de Fátima, N.º 7, Bairro Leão XIII, 

freguesia de Oliveira, de que aquela era arrendatária. Em carta datada de 13 

de Fevereiro de 2004, subscrita por João Soares de Oliveira, sobrinho da 

inquilina, foi solicitada a anulação da venda do referido direito de 

superfície por razões de ordem financeira, pretendendo contudo, manter a 

situação de inquilina. Porém, em contactos efectuados junto da CASFIG – 

E. M., viemos a saber que a Sr.ª D. Maria da Conceição da Silva Soares 

havia falecido e, conforme Assento n.º 134/2004 ao respectivo Registo de 

Nascimento, verifica-se que tal ocorreu em 8 de Fevereiro de 2004. Assim, 

entendemos que deverá a Câmara Municipal revogar a deliberação de 8 de 

Janeiro de 2004, mantendo-se o fogo sob gestão da CASFIG – E. M.” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

PATRIMÓNIO - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS 

NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “Em sua reunião realizada em 26 de Junho de 2003, 

a Câmara Municipal deliberou requerer ao membro do Governo 

competente a declaração de utilidade pública para efeito de expropriação 

de 32 parcelas de terreno necessárias à construção da via de ligação 

Azurém/Fermentões. O respectivo processo ainda não se encontra 
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concluído na Direcção-Geral das Autarquias Locais por falta do 

reconhecimento de interesse público da construção daquela via em zona 

de Reserva Ecológica Nacional. Entretanto, neste lapso de tempo, 

conseguimos obter as inscrições matriciais das parcelas 1, 5, 6, 7 e 26 e as 

descrições prediais das parcelas 3, 5, 6, 7 e 26 que, entre outras, não 

constaram da referida deliberação. Por outro lado, seria também 

conveniente especificar a classificação prevista no Plano Director 

Municipal para cada uma das parcelas a expropriar uma vez que na dita 

deliberação se menciona o previsto em instrumento de gestão territorial 

para a generalidade das parcelas. Verificou-se também um lapso na 

identificação do proprietário da parcela 3, tendo-se então referido que esta 

era propriedade de Luís Pinheiro quando efectivamente o nome correcto é 

José Pinheiro. Entretanto, conseguiu-se chegar a acordo com o 

proprietário da parcela 6 quanto ao valor indemnizatório pelo que, 

relativamente a esta parcela será necessário expropriar somente o rendeiro. 

Assim, deverá o assunto ser submetido a nova deliberação de Câmara por 

forma a que constem as alterações atrás mencionadas e identificadas no 

quadro anexo.” O referido quadro dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Em relação à votação do ponto 10 desta Ordem de 

Trabalhos foram suscitadas pelos vereadores do PSD algumas questões 

que entendemos por relevantes, a saber: 1. - O Despacho Conjunto 

nº172/2004, de 26 de Março, dos Secretários de Estado Obras Públicas e 

Ordenamento do Território reconhece o interesse público das via de 

acesso Guimarães-Penselo (Mataduços) por se tratar de uma, e passo a 

citar, “necessidade específica de um acesso ao Estádio D. Afonso 
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Henriques aquando do Euro 2004”. Partindo deste pressuposto pergunta-

se se não poderão haver problemas na candidatura da obra já que a 

premissa fundamental do interesse público não se irá verificar? Não estará 

esta obra, por isso, em risco em termos de financiamento? 2. - Porque se 

adjudicou a obra (11.9.03) sem estar aprovado pelos Ministérios 

respectivos o pedido de interesse público? Não terá sido pouco avisado tal 

procedimento? 3. - Como irão ser satisfeitas as indemnizações? Em 

dinheiro? Ou, em alguns casos, através de contrapartidas? Quais 

contrapartidas? A quem? Perante o interesse da obra no sentido de serem 

melhoradas as acessibilidades de Guimarães e perante a garantia, dada pelo 

Senhor Vereador António Castro e pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães, de que do ponto de vista do financiamento e do 

interesse público da obra tudo estava devidamente acautelado, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD optaram por votar favoravelmente ao 

proposto.” ------------------------------------------------------------------------------ 

LOTEAMENTOS – ALTERAÇÃO A LOTEAMENTO 

LICENCIADO – Presente um requerimento de José da Silva Freitas e 

David da Silva Freitas, residentes no Lugar de Pomardufe, freguesia de 

Ponte, que, tendo cedido no Alvará de Loteamento 64/92, no lugar de 

Talhóz, freguesia de Souto S. Salvador, duas parcelas de terreno, 

desmembradas do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob parte do número cento e oito/Souto S. Salvador e inscrito 

na respectiva matriz sob o artigo quatrocentos e oitenta e oito, com a área 

total de 722 m2, sendo uma localizada a Norte e destinada a implantação 

do saneamento e PT, com a área de 271,00 m2 e a confrontar de Norte 

com Estrada Municipal 583, Sul com Lote 19 e Arruamento do 

Loteamento, Nascente com Lote 19 e Antero Augusto Pereira Freitas e 

Poente com Lote 20 e outra localizada a Nascente e destinada a 
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implantação do saneamento, com a área de 451,00 m2 e a confrontar de 

Norte com Lote 27 e Lote 28, Sul com Lote 29 e 30, Nascente com Lotes 

28 e 29 e Arruamento do Loteamento e Poente com Estrada Municipal 

583, solicitam, ao abrigo do n.º 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei 448/91, 

de 29 de Novembro, a reversão da parcela com a área de 451,00 m2, dado 

que o fim para que foi cedida, implantação do saneamento, foi alterado, 

porque na Estrada Municipal 583 passou a existir rede pública de 

saneamento, ao qual foi ligado o saneamento do loteamento. Pelo Chefe 

da Divisão de Gestão Urbanística foi prestada a seguinte informação: 

“Pretende-se, com o presente pedido, a reversão de parte da área cedida ao 

domínio público para saneamento. Dado que no local já existe rede de 

saneamento, julgo não haver inconveniente no requerido. Ainda de acordo 

com o parecer da VIMÁGUA, EIM, de 9 de Março de 2004, deverá ser 

realizada uma escritura de servidão da passagem de acesso ao aqueduto.” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

UM LIVRO “COPIADOR DA TANOARIA DE JOAQUIM DE 

SOUZA MARQUES, GUIMARÃES” DATADO DE 1909 A 1918 – 

Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão de Arquivo: “Na 

sequência do contacto encetado pelo Exmo. Senhor José Gonçalves 

Pereira Soares, é sua intenção doar a esta Câmara Municipal um livro 

“Copiador da Tanoaria de Joaquim de Souza Marques, Guimarães, que 

virá enriquecer o espólio incorporado neste Arquivo.” DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

COOPERATIVAS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE - 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E A TEMPO LIVRE 

– Presente um ofício da Cooperativa Tempo Livre solicitando uma 
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alteração da redacção do ponto 4.4.2. do Protocolo de Colaboração 

celebrado com a Câmara Municipal em reunião de 22 de Janeiro de 2004, 

sendo que a referida alteração diz respeito ao pagamento das horas 

extraordinárias, por parte da Autarquia, aos funcionários municipais em 

actividades realizadas em parceria com a Cooperativa Tempo Livre, ou 

quando digam respeito à utilização por parte dos clubes desportivos 

vimaranenses, aos fins-de-semana, nas suas provas oficiais. Sobre este 

pedido foi emitido um parecer jurídico favorável à alteração pretendida, 

atendendo a que clarifica as situações em que a Câmara assumirá o 

pagamento das horas extraordinárias, realizadas pelos funcionários da 

autarquia a exercer funções nos equipamentos desportivos, quando os 

eventos sejam realizados pelos clubes desportivos do concelho de 

Guimarães, no âmbito da política de promoção desportiva levada a efeito 

pela autarquia. Assim, o ponto 4.4.2 do mencionado protocolo, passaria a 

ter a seguinte redacção: “A Câmara Municipal assumirá ainda os encargos 

resultantes do trabalho extraordinário realizado por tais funcionários, 

desde que o mesmo tenha sido motivado por actividades realizadas em 

parceria com a Câmara, ao abrigo do nº 3.2 do presente Protocolo de 

Colaboração, ou digam respeito à utilização por parte dos clubes 

desportivos vimaranenses, aos fins-de-semana, nas sua provas oficiais.” O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação do 

assunto. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se 

os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 13 da agenda da reunião 

de Câmara de 22 de Abril de 2004, tal como o fizeram a 1 de Abril de 

2004, pelas seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a posição política 

do PSD de Guimarães e dos seus autarcas relativamente às Régie-
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Cooperativas que têm vindo a ser criadas pela Câmara Municipal de 

Guimarães. Do nosso ponto de vista trata-se de estruturas que, no 

essencial, são criadas com vista a tornear regras de rigor e de transparência 

que o Estado e a Administração Pública fixam para si próprios, com o 

objectivo de fugir ao controlo político da Assembleia Municipal. 2 – 

Reconhece-se, no entanto, a importância do protocolo ao qual se pretende 

dar um conjunto de respostas adequadas.” --------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – MODA GUIMARÃES 

2004 – Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: 

“A Zona de Turismo de Guimarães irá organizar a 6.ª Edição da Moda 

Guimarães. Este ano o evento decorrerá em dois tempos distintos sendo 

um desfile no dia 18 de Junho no Pavilhão Multiusos e outro nos dias 23 e 

24 no Largo João Franco no mês de Julho. O evento deste ano vai apostar 

no sector da Indústria Têxtil do Concelho, em conjunto com alguns dos 

principais Estilistas Nacionais e de Guimarães. Para esta iniciativa o 

organização necessita da colaboração da Câmara Municipal no que se 

refere a: 1 – apoio logístico que inclui recursos humanos, designadamente 

trabalho extraordinário para electricistas, carpinteiros, pessoal para limpeza 

e para apoio na montagem e desmontagem da passerelle no recinto; 2 – 

cedência de passerelle e cadeiras da Câmara; 3 – limpeza do recinto; 4 – 

apoio no que se refere a baixadas eléctricas e presença de um electricista; 5 

– apoio da Polícia Municipal no evento do Centro Histórico; 6 – materiais 

diversos para construção dos cenários em madeira; 7 – colaboração de 

técnicos dos serviços de Turismo da Câmara Municipal, designadamente 

com horas extraordinárias para apoio na organização e na assistência 

técnica no decorrer do evento.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

ZONA  DE  TURISMO  DE  GUIMARÃES  – FEIRA DO COMER 
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2004 – Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: 

“A Zona de Turismo de Guimarães, em colaboração com a Cooperativa 

Tempo Livre, vai promover a 6.ª Edição da “Feira do Comer”. Este ano, o 

evento irá ter lugar de 12 a 27 de Junho, no “Parque de Acolhimento do 

Euro 2004” – Parque do Pavilhão Multiusos. Para esta iniciativa a 

organização necessita da colaboração da Câmara Municipal de Guimarães, 

nomeadamente: 1 – Apoio do Departamento de Obras Municipais: - 

execução e colocação dos negativos para a vedação do recinto e de alguns 

suportes para lonas publicitárias; - execução de estrados novos para as 

cozinhas e reparação de alguns matérias; - transporte das cozinhas para o 

recinto; - apoio no que se refere a baixadas eléctricas; - apoio logístico que 

inclui recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário para 

electricistas, carpinteiros, serralheiros, pessoal para limpeza e pessoal para 

apoio na montagem, desmontagem e transporte de cozinhas. 2 – Apoio do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente com a limpeza do recinto, 

recolha de lixo, colocação de baldes e contentores, assim como de grades 

para vedação, vasos e placas de sinalização. 3 – Apoio logístico da Divisão 

de Cultura e Desporto que inclui recursos humanos, designadamente 

trabalho extraordinário para a montagem do palco e apoio da montagem 

das cozinhas, reportagem fotográfica do evento, montagem de 

equipamentos de som e iluminação para os espectáculos e operação dos 

mesmos durante o evento; 4 - Apoio da Vimágua, EIM no que se refere à 

execução de uma conduta de drenagem de águas residuais, bem como uma 

ligação à rede de abastecimento de água, a construção de uma base para 

módulos sanitários no recinto. 5 – Colaboração de técnicos dos Serviços 

de Turismo da Câmara Municipal de Guimarães, designadamente com 

horas extraordinárias na angariação de patrocinadores para apoio na 

organização, na divulgação e na assistência técnica no decorrer do evento.” 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

EDUCAÇÃO – PLANO INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Está a decorrer, desde o dia 22 de Setembro de 

2003, na Escola Secundária D. Afonso Henriques em Vila das Aves, e por 

um período de dois anos lectivos, um Plano Integrado de 

Educação/Formação para jovens que pretendam concluir o 9.º ano de 

escolaridade. A Autarquia está já a assumir desde aquela data o transporte 

de dois jovens, pelo que vem aquela equipa solicitar-nos a atribuição de 

mais um passe para a jovem Mariana Sofia Machado da Silva, residente em 

Selho S. Cristóvão, que vai agora ingressar nesse curso. Assim, propõe-se a 

sua concessão. Mais se informa que o custo mensal desse transporte será 

de € 56,00 (cinquenta e seis euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

EDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

– ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA – PARCERIA 

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA/MUNICÍPIOS – 

Presente um ofício da Associação Bandeira Azul da Europa referindo que, 

no seguimento do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, vêm 

propor aos municípios onde se desenrola o Programa Eco-Escolas, a 

parceria 2004. Referem, ainda, que este compromisso ABAE/Município 

visa dar continuidade ao trabalho desenvolvido em cada concelho no 

âmbito da educação ambiental, que se aprofundará esta ano com o 

lançamento, no mês de Maio, de um novo projecto – o ECO XXI, que 

visa distinguir e premiar as autarquias mais empenhadas na promoção da 

qualidade ambiental do seu concelho. O projecto ECO – XXI que se 

encontra neste momento em fase de ultimação, será apresentado a todas as 
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autarquias parceiras, tendo já sido alvo de intenso e proveitoso debate 

durante o último Encontro Eco-Escolas. É inquestionável que a questão 

ambiental é hoje de crucial importância para a nossa sociedade, quer no 

que respeita ao equilíbrio ecológico e económico, quer no que respeita à 

nossa qualidade de vida, quer ainda pelas consequências sobre os recursos 

e a qualidade ambiental que deixaremos em herança aos vindouros. A 

formação dos cidadãos para esta problemática é fundamental e constitui 

parte da solução. Pelo que se propõe o estabelecimento da parceria. Em 

anexo junta-se o documento parceria ABAE/Câmara Municipal de 

Guimarães onde constam as condições da colaboração, bem como a 

listagem das escolas inscritas no Programa Eco-Escolas neste Município 

no ano lectivo 2003/2004. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. O documento de 

parceria ABAE/Câmara Municipal de Guimarães dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

TRÂNSITO – PLANO DE TRANSPORTES E 

ACESSIBILIDADES PARA O “EURO 2004” – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando a realização do Euro 2004, com jogos no Estádio D. 

Afonso Henriques nos dias 14 e 22 de Junho; Considerando os meios 

técnicos e logísticos a instalar durante o evento; Considerando o previsível 

aumento do número de turistas na Cidade pela convergência de adeptos e 

acompanhantes das equipas participantes, nomeadamente da Dinamarca, 

Itália e Bulgária; Considerando a oportunidade dos visitantes descobrirem 

Guimarães, os seus espaços culturais e o seu património, num ambiente 

saudável e seguro; Considerando a necessidade de assegurar as melhores 

condições de segurança na Cidade e Centro Histórico, em particular; 
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Propõe-se a adopção do Plano de Transportes e Acessibilidades para o 

EURO 2004, que se anexa.” O Plano de Transportes e Acessibilidades 

para o EURO 2004 dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

BANDEIRAS – BANDEIRA DA CIDADE – ASSOCIAÇÃO DE 

PARAQUEDISTAS DE GUIMARÃES – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Março de 2004, que 

cedeu à Associação de Paraquedistas de Guimarães uma Bandeira da 

Cidade. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO PARA TRANSPORTE DE 50 CRIANÇAS NOS 

DIAS 7 E 14 DE ABRIL – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 7 de Abril de 2004, que concordou com a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“A Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social 

solicitou a cedência do autocarro nos dias 7 e 14 de Abril para uma 

deslocação a Santiago de Compostela, com 50 crianças dos Bairros de 

Gondar e Atouguia, no âmbito do programa Ser Criança. Assim, submete-

se à aprovação do Executivo camarário o transporte solicitado, bem como 

a prestação de trabalho extraordinário.” DELIBERADO RATIFICAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO 

– RAMAL DE ÁGUA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Candoso S. Tiago solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a 

custear as despesas com a execução de um ramal de água no Parque 

Desportivo da freguesia, no montante de € 456,20 (quatrocentos e 
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cinquenta e seis euros e vinte cêntimos). Propõe-se a concessão de um 

apoio de 50% do referido valor. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram 

favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos apesar de continuarem a 

acreditar que o incremento das ligações às redes de água e saneamento no 

concelho de Guimarães deve ser feito de forma transversal e sustentada e 

não casual e pontualmente. Os preços envolvidos são uma vez mais 

claramente elevados: mais de 450€ para execução do ramal de água! Que 

dizer das famílias que passam por esta situação…Continuamos e 

continuaremos a defender uma verdadeira campanha de sensibilização das 

populações e, de forma concomitante, a redução dos custos de ligação às 

redes de água e saneamento, como foi por nós proposto em 10 de 

Outubro de 2002 e chumbado pelos vereadores eleitos nas listas do PS.” -- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA - CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Polvoreira solicitando um 

apoio financeiro da Câmara Municipal para a conclusão das obras que 

estão a decorrer no Centro de Dia. Os Serviços do Departamento de 

Obras Municipais informam que o valor das obras agora concluídas por 

soma dos autos elaborados é de € 99.819,68 (noventa e nove mil 

oitocentos e dezanove euros e sessenta e oito cêntimos). Mais informam 

que o custo total das obras ascenderá a € 238.650,00 (duzentos e trinta e 

oito mil seiscentos e cinquenta euros). Propõe-se a concessão de um apoio 

no valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros) ao Centro Social da Paróquia 

de Polvoreira. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e 
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na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 22, 25 e 27 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos 

nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi 

por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a 

atribuição de subsídios.”-------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

CALDELAS – CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO, 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM A ÁREA DE 1.370,40 

M2, SITUADA NO LUGAR DE CONDE DE AGROLONGO - 

FREGUESIA DE CALDELAS – Presente a seguinte proposta: “A 

Fábrica da Igreja Paroquial de Caldelas solicita a cedência de uma parcela 

de terreno, propriedade do município, com a área de 1.370,40 m2, situada 
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no lugar de Conde de Agrolongo, da freguesia de Caldelas, com o valor 

atribuído de € 101.564,45 (cento e um mil quinhentos e sessenta e quatro 

euros e quarenta e cinco cêntimos), conforme avaliação técnica efectuada 

em 18 de Fevereiro de 2004. Pretende a referida instituição levar a efeito, 

naquele local, a construção de um centro paroquial com o objectivo de 

colmatar a falta de espaços próprios para acolhimento e formação de 

jovens, desenvolver actividades específicas da paróquia e proporcionar à 

comunidade a utilização do espaço para iniciativas de âmbito cultural e 

social. Considerando que, ao abrigo na alínea b), n.º 4, do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal poderá apoiar ou 

comparticipar no apoio a actividades de natureza social, cultural, 

desportiva, recreativa ou outra, proponho que a Câmara delibere aprovar a 

doação da identificada parcela de terreno à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Caldelas, para construção do centro paroquial, não lhe podendo ser dado 

fim distinto, sob pena de reversão.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – TRANSPORTE DOS ADEPTOS DO VITÓRIA 

SPORT CLUBE – Presente a seguinte proposta do Presidente da Câmara 

Municipal: “O Vitória Sport Clube, associação desportiva representativa da 

Cidade e Município, com participação há 46 épocas consecutivas no 1.º 

escalão do Futebol Português, disputou nas últimas semanas jogos 

decisivos para a sua manutenção na Superliga, que mobilizaram milhares 

dos seus sócios e adeptos, que procuraram apoiar directamente a sua 

equipa de Futebol nas suas deslocações a Alverca em 2 de Abril e a Paços 

de Ferreira em 18 do mesmo mês. Foi meu entendimento que a Câmara 

Municipal devia participar nessa mobilização da Cidade e Município, pelo 

que correspondendo a apelos dirigidos por vários desses adeptos, assumi 
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por despacho o pagamento do aluguer de três autocarros de transporte de 

passageiros para a deslocação a Alverca, através de contrato com a 

empresa “Auto Viação Landim” no valor global de € 1.950,00 (mil 

novecentos e cinquenta euros) e de cinco autocarros para a deslocação a 

Paços de Ferreira, através de contrato com a empresa “Arriva Portugal” no 

valor de € 1.000,00 (mil euros). Pelas razões expostas, proponho à Câmara 

Municipal a ratificação dos despachos proferidos.” DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 

PROVA DE CICLISMO PARA JOVENS ATLETAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Março de 

2004, que concedeu o seguinte apoio à Associação de Ciclismo do Minho 

para a realização de uma prova de ciclismo aberta a jovens atletas: 

alojamento para 16 pessoas durante um dia numa Residencial num valor 

aproximado de € 560,00 (quinhentos e sessenta euros); cedência de 

estrutura para partida da prova; cedência das grades (100 m) para o dia 9 

de Abril; colaboração da Polícia Municipal para a zona da partida e 

chegada; oferta de 15 troféus numa valor aproximado de € 375,00 

(trezentos e setenta e cinco euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos 

na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 18 

a 21 e 23 a 26 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do Partido 

Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 
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atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a 

atribuição de subsídios.”-------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – XIII JORNADAS DA 

JUVENTUDE E DO TEATRO – XI GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO DE SERZEDO – Presente um ofício da Associação para 

o Desenvolvimento das Comunidades Locais dando conhecimento que, 

no âmbito das XIII Jornadas da Juventude e do Teatro, irão realizar o XI 

Grande Prémio de Atletismo de Serzedo no próximo dia 1 de Maio, com 

início às 09h00 no Largo da Igreja de S. Miguel de Serzedo, em 

colaboração com o Corpo Nacional de Escutas de Serzedo, com a 

Associação de Pais da EB1 de Serzedo e com um grupo informal de 

cidadãos da mesma freguesia. Esperando que esta prova se constitua como 

uma jornada de festa e de sensibilização para a prática desportiva no 

quotidiano das populações, contam com a participação de cerca de 350 

atletas. Como o Regulamento prevê a entrega de uma medalha de 

participação a todos os atletas e taças para os três primeiros de cada 
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escalão etário, solicitam a oferta de 16 taças/troféus para entregar aos 

vencedores masculinos e femininos dos 8 escalões previstos no referido 

Regulamento. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – JUVENTUDE DE RONFE – TORNEIO COSTA 

BRAVA – Presente um ofício da Juventude de Ronfe dando 

conhecimento que a equipa de futebol de iniciados vai participar no 

torneio Costa Brava em Lloret del Mar, Barcelona, pelo que solicitam um 

apoio da Câmara Municipal para o transporte dos atletas, sendo o seu 

custo no valor de € 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta euros). 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 18 a 21 e 23 a 26 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 
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considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a 

atribuição de subsídios.”-------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL – 30.º 

ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL – FREGUESIA DE AIRÃO 

SANTA MARIA – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 31 de Março de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das comemorações do 25 de Abril, entre os próximos 

dias 23 e 25 de Abril, com a potência de 41,4. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA 

LUZ – FREGUESIA DE CREIXOMIL - Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Abril de 2004, que 

concedeu o seguinte apoio para a realização das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Luz, freguesia de Creixomil, entre os passados dias 16 e 

18 de Abril: preparação do terreno envolvente aos cruzeiros da capela e 

monte para a realização da feira do gado; 10 vedações iguais às dos anos 

anteriores. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA 

LUZ – FREGUESIA DE CREIXOMIL - Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Abril de 2004, que 

concedeu o seguinte apoio para a realização das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Luz, freguesia de Creixomil, entre os passados dias 16 e 

18 de Abril: máquina para a preparação do campo destinado à colocação 

de divertimentos; niveladora para uma intervenção na zona onde vai 

decorrer a corrida de cavalos (Rua de Eiras); equipa de reforço para o corte 

e limpeza das zonas circundantes à Capela e Monte da Senhora da Luz. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

SUBSÍDIOS  –  FESTA  DE  NOSSA  SENHORA  DO ROSÁRIO – 
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FREGUESIA DE PRAZINS SANTA EUFÉMIA – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Nossa Senhora do Rosário, a realizar na freguesia de Prazins 

Santa Eufémia entre os próximos dias 11 e 17 de Maio, com a colocação 

de 4 contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - 

FREGUESIA DE POLVOREIRA – Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Polvoreira, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas a realizar nos próximos dias 22 e 23 de 

Maio, com a colocação de um contador trifásico de 60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente um ofício da 

Comunidade Paroquial de Fermentões solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Nossa 

Senhora do Rosário, a realizar na freguesia de Fermentões entre os 

próximos dias 25 e 30 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 60 

amperes. Solicitam, ainda, a cedência de um palco e de um tolde. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO PADROEIRO – FREGUESIA DE 

SELHO S. CRISTÓVÃO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Selho S. Cristóvão solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas do Padroeiro, a realizar 

na freguesia de Selho S. Cristóvão entre os próximos dias 21 e 23 de Maio, 

com  a  colocação  de  3  quadros eléctricos de 60. DELIBERADO, POR 
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UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – 

FREGUESIA DE SANDE S. CLEMENTE – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lurdes, freguesia de Sande S 

Clemente, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas a realizar entre os próximos 

dias 18 e 22 de Agosto, com a colocação de 3 contadores com a potência 

de 41.4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 11.º 

FESTIVAL DE FOLCLORE – Presente um ofício do Grupo Folclórico 

de Polvoreira solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações do 11.º Festival de Folclore, a realizar entre os 

próximos dias 3 e 5 de Setembro, com a colocação de 1 contador de 30 

amperes trifásico. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO DE CALVOS – FREGUESIA 

DE LORDELO – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. João 

de Calvos, freguesia de Lordelo, solicitando apoio monetário para as 

referidas festas, que decorrerão entre os próximos dias 19 e 24 de Junho. 

Solicitam, ainda a cedência de um palco, bem como autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das referidas festas. Propõe-se a 

cedência de um palco, se disponível, bem como autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das referidas festas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE ABAÇÃO – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, freguesia de 
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Abação, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 2 

e 8 de Agosto, com a colocação de 1 contador de 70 amperes. Solicitam, 

ainda, a cedência de um palco, com cobertura, para os dias 6, 7 e 8 do 

mesmo mês. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE 

SANDE VILA NOVA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Sande Vila Nova solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas do Corpo de Deus, a realizar entre 

os próximos dias 4 e 10 de Junho, com a colocação de 3 quadros de 3x60 

A. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS 11:00 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

LAVROU A PRESENTE ACTA. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


