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ACTA 

Ao primeiro dia do mês de Julho 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, 

Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da Silva Vidal e António José Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

falta foi considerada justificada. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Solicitou, em nome dos Vereadores 

do Partido Social Democrata, que ficasse a constar da acta a seguinte 

declaração: “A propósito das comemorações do 24 de Junho o PSD quer 

deixar em acta o seguinte: Tal como no ano transacto, a propósito das 

Comemorações do Dia 24 de Junho, o Partido Social Democrata 

apresentou um conjunto de propostas para atribuição de medalhas. 

Entendemos que a concessão de medalhas honoríficas numa data tão 

importante, para nós e para Portugal, mereceria um tratamento e uma 

atenção muito especiais. Por isso, enviámos um conjunto de propostas 

concretas para que estas pudessem ser analisadas conjuntamente com 

outras e, de forma abrangente, democrática e participada, o órgão Câmara 

Municipal, atempadamente, escolhesse as instituições e as pessoas que 

elevaram, pela sua postura cívica, associativa, artística, enobreceram 

Guimarães e o seu município, para que pudessem ser enviadas, sem 
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qualquer “aresta por limar”, ao plenário deste órgão. Não tiveram as 

nossas propostas, este ano, acolhimento. No entanto o PS transmitiu-nos, 

com manifesto e evitável atraso, a filosofia e os nomes que entenderam 

destacar este ano. Como tive o cuidado de transmitir ao Sr. Presidente da 

CMG, a proposta que nos foi apresentada enfermou de dois pecados 

capitais que comprometeram o nosso envolvimento no processo: 1. A 

proposta de condecorações honoríficas apresentada pelo PS não se 

enquadrava no regulamento aprovado para a concessão de Medalhas 

Honoríficas aprovadas e que constam de Regulamento Municipal. Ora, 

para o PSD, as medalhas a entregar no dia 24 de Junho só podem ser de 

três tipos - medalha de bons serviços, medalha de mérito, medalha da 

Cidade de Guimarães - e não outras, que podem ser entregues em qualquer 

outra altura, sem obnubilar a data em que as medalhas de Guimarães 

sempre foram entregues. 2. De há muito que lutámos para que o 24 de 

Junho tenha a dignidade que merece ao nível nacional. Já muito se fez e 

muito haverá concerteza ainda para fazer. Agora o que claramente 

sabemos é que usar o 24 de Junho para comemorar outras datas é um 

erro e um precedente grave que vai desvalorizar a data que tanto 

temos lutado para dignificar. Comemorar a data libertadora de Abril em 

Junho só pode significar duas coisas: ou má consciência pelas pregressas 

comemorações ou desvalorização do simbolismo que o 24 de Junho tem 

por si próprio sem precisar da muleta de outras datas e acontecimentos. Só 

com descarada desonestidade intelectual se poderá afirmar que a nossa 

posição, expressa claramente na reunião do executivo de 17 de Junho de 

2004, põe em causa o 25 de Abril ou as homenageadas e os 

homenageados. Eles serão certamente os últimos a terem culpa pelo facto 

do PS ser, também aqui, orgulhosamente autista. Agora o que não 

pudemos fazer foi assistir a tudo isto num silêncio cúmplice. Por mais 
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incómodos que possamos ser, continuamos a pensar, sobretudo, em 

Guimarães”; b) – Disse que o falecimento do Dr. Santos Simões deixou 

Guimarães e o país substancialmente mais pobres, uma vez que este ilustre 

vimaranense marcou de, forma sustentada, a vida política, social, cultural, 

associativa e cívica do concelho de Guimarães, na segunda metade do 

século XX e no início do século XXI. Disse considerar que honrar a sua 

memória e valorizar o seu exemplo era tarefa em que todos se devem 

comprometer, pelo que Guimarães tinha a obrigação estrita de se curvar 

perante a memória do homem, do cidadão e do democrata que dedicou 

uma vida inteira ao serviço da comunidade, bem como de assumir a 

responsabilidade de não deixar morrer na memória das gerações futuras o 

exemplo do Dr. Santos Simões. Por último, manifestou o seu apoio à ideia 

defendida pelo Deputado Luís Cirilo, para atribuição do nome do Dr. 

Santos Simões ao futuro Centro Cultural da cidade de Guimarães, em Vila 

Flor, considerando uma proposta inteiramente justa que, a obter a 

concordância da Câmara Municipal, será concerteza defendida pela 

comunidade e pelo movimento associativo do concelho; c) – Referindo-se 

à Extensão de Saúde de Urgezes, disse que esta unidade de saúde veio 

trazer um conjunto de novas solicitações que merecem toda a atenção e 

intervenção, designadamente ao nível dos transportes públicos. Apontou 

como preocupações, em primeiro lugar, a clara definição de zonas por 

parte dos Transportes Urbanos de Guimarães (TUG) e, em segundo lugar, 

a necessidade de o passe social do idoso abranger esta zona. Continuou, 

apontando a necessidade de os TUG efectuarem o transporte de utentes 

da Extensão de Saúde de Urgezes ao fim de semana, bem como de 

definirem um circuito para os habitantes da Costa, S. Roque. Por último, 

referiu a articulação da restante camionagem com paragens importantes 

como sejam as da Urbanização de Penanrique e da Rua da Maina; 2 – 
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Vereador António Salgado Almeida – a) – Face ao falecimento do Dr. 

Santos Simões, o Vereador António Salgado Almeida pediu que ficasse 

registado em acta que fosse considerada aprovada por unanimidade a 

proposta, votada na última reunião de Câmara, para atribuição do nome de 

Santos Simões à Escola Secundária da Veiga, explicando que a abstenção 

verificada se ficou a dever apenas a uma questão de princípio, que tem por 

base a discordância de atribuição, para aquele efeito, de nomes de pessoas 

ainda em vida; 3 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – No que diz respeito ao transporte dos utentes para a 

Extensão de Saúde de Urgezes disse que a Câmara Municipal fez tudo o 

que estava ao seu alcance, acrescentando que se trabalhar no alargamento 

da extensão do passe social do idoso a esta zona; b) – Sobre a designação 

do Centro Cultural Vila Flor, disse que tinha já reunido com a 

Administração da Sociedade Martins Sarmento no sentido de vir a 

encontrar-se uma forma de perpetuar o nome do Dr. Santos Simões, pelo 

que, nesta fase, disse considerar prematura uma proposta concreta. --------- 

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

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

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE LOUVOR – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO 

– VENCEDOR DA TAÇA A. F. DE BRAGA PELA TERCEIRA 

VEZ – Foi proposto um voto de louvor ao Grupo Desportivo de 

Serzedelo por ter vencido, no passado fim-de-semana, a Taça A. F. de 

Braga. Este Torneio reúne todos os clubes que disputam as provas 

promovidas pela Associação de Futebol de Braga, sendo a terceira vez que 

este Clube vimaranense vence esta competição futebolística, em quatro 

participações finalistas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

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

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa a 

“Prevenção da Floresta contra Incêndios”; 2 – Da estadia na cidade de 

Guimarães de uma delegação da cidade de Kaiserslautern. A propósito, 

deu conhecimento da elaboração, em idioma português, de material 

promocional de Kaiserslautern, na qualidade de cidade anfitriã do 

Campeonato do Mundo de Futebol de 2006 da FIFA, na qual serão 

realizados cinco jogos; 3 - De notícias sobre o EURO 2004 e a 

participação de Guimarães publicadas nas seguintes revistas: “Avis 

Portugal”, publicação quadrimestral (Junho a Setembro de 2004); 

“Turismohotel”, Junho de 2004 e “Viajar”, segunda quinzena de Maio; 4 – 

Da carta do Ministro Adjunto do Primeiro Ministro agradecendo a todos 

os munícipes de Guimarães, bem como a todas as entidades municipais 

directamente envolvidas, o extraordinário exemplo de dedicação e a 

efectiva capacidade demonstrada na organização do Euro 2004. ------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 21 de Junho de 

2004, que aprovou a conta final da obra de “Desnivelamento do Nó do 

Castanheiro – 2.ª Fase”, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “1 – Por despacho do Senhor 

Vereador Alberto Oliveira, datado de 30 de Março de 2004, foi a 

empreitada em epígrafe adjudicada à firma 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. 2 – O valor final dos trabalhos 

foi de € 216.725,13 (duzentos e dezasseis mil setecentos e vinte e cinco 

euros e treze cêntimos) + IVA, não se tendo verificado a necessidade de 
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execução de trabalhos a mais. 3 – Verificou-se a existência de € 423,42 

(quatrocentos e vinte e três euros e quarenta e dois cêntimos) + IVA de 

Trabalhos a Menos, que correspondem aos valores dos diferentes 

trabalhos, efectivamente medidos em obra, que divergem ligeiramente dos 

medidos em projecto. 4 – Assim, fica à consideração superior a aprovação 

desta conta final no valor de € 216.725,13 (duzentos e dezasseis mil 

setecentos e vinte e cinco euros e treze cêntimos) + IVA e do Auto Final 

anexo no valor de € 167.660,76 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e 

sessenta euros e setenta e seis cêntimos) + IVA. 5 – Se for caso disso, 

poderão estes montantes ser objecto de revisão nos termos do n.º 3 do 

art.º 1.º do Decreto-Lei 348-A/86, de 16 de Outubro, logo que se 

encontrem publicados no Diário da República os respectivos índices 

definitivos de revisão de preços”; 2 - Do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de Junho de 2004, que aprovou a alteração número 

onze ao Plano de Actividades, Plano de Investimentos e Orçamento da 

Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que se dá aqui por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. ---------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2004. DELIBERADO 

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

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOAQUIM 

ANTÓNIO DOS SANTOS SIMÕES – Presente a seguinte proposta: 

“A Câmara Municipal de Guimarães manifesta o seu mais profundo pesar 

pela morte do insigne Vimaranense Joaquim António dos Santos Simões. 

Estamos certos que podemos e devemos associar a este sentimento todo 

um Concelho que lhe será para sempre reconhecido pelo inigualável legado 

que nos deixa o professor, o escritor, o dirigente associativo, o democrata, 
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o Cidadão. Porventura, nenhuma das homenagens que recebeu em vida 

terá feito integral justiça a uma vida tão intensa e apaixonadamente 

dedicada a Guimarães, às suas instituições e aos seus cidadãos. Mas em 

todas elas, felizmente, o Dr. Santos Simões pôde sentir o carinho, o 

respeito, a amizade e a profunda admiração de todos quantos tiveram o 

privilégio de o conhecer e de, com ele, aprenderem o significado da pura 

generosidade e da total dedicação ao bem comum. Nesta hora de 

consternação, endereçamos às instituições com as quais colaborava e, 

muito especialmente, à Família enlutada, as nossas sentidas condolências. 

Expressamos igualmente o firme propósito da Câmara Municipal de 

Guimarães em continuar a pugnar para perpetuar e honrar a vida e a obra 

do Dr. Santos Simões.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 4/2003 - Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado à 

funcionária Fátima Mónica Alves de Nogueira Simões Moreira da Costa, 

com a categoria profissional de Técnica Superior de 2.ª Classe - Arquitecta. 

O Relatório Final referido, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas, propõe a aplicação da pena disciplinar de 

multa, graduada em € 500,00 (quinhentos euros), suspensa na sua execução 

pelo período de um ano. DELIBERADO, POR MAIORIA E 

ESCRUTÍNIO SECRETO, APROVAR, APLICANDO A PENA 

DISCIPLINAR DE MULTA, GRADUADA EM €500,00 

(QUINHENTOS EUROS), SUSPENSA NA SUA EXECUÇÃO 

PELO PERÍODO DE UM ANO, com nove votos a favor e um em 

branco. ---------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

AZURÉM SEDE N.º 1 E AZURÉM/PEGADA – PROTOCOLO A 
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ESTABELECER COM A COOPERATIVA FRATERNA – 

CENTRO COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA – Presente a seguinte proposta: 

“Perante a manifestação de indisponibilidade do Conselho Executivo do 

Agrupamento de Escolas Egas Moniz em assumir a gestão dos refeitórios 

e prolongamento de horário dos estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e Jardim-de-infância de Azurém Sede n.º 1 e 

Azurém/Pegada e no sentido de dar continuidade à prestação daqueles 

serviços à respectiva comunidade educativa, propõe-se o estabelecimento 

de um Protocolo entre a Câmara Municipal de Guimarães e a 

FRATERNA – Centro Comunitário de Solidariedade Social, Cooperativa 

de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, conforme minuta em 

anexo. A referida minuta dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. O Presidente da Câmara não participou 

na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro 

Jordão e Ana Vidal, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

Vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 4 da agenda 

da reunião de Câmara de 1 de Julho de 2004 pelas seguintes razões: 1 – É 

pública e conhecida a posição política do PSD de Guimarães e dos seus 

autarcas relativamente às Régie-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 das funções a 

desempenhar.” ------------------------------------------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – 

ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Com base nos mapas 2/STE e 3/STE recebidos 

dos vários estabelecimentos de ensino com a previsão do número de 

alunos que irão beneficiar de transporte escolar no próximo ano lectivo, 

procedeu-se à elaboração do Plano de Transportes Escolares. Assim, junto 

se anexa o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2004/2005 

para aprovação em reunião de Câmara, conforme previsto na alínea a) do 

n.º 1 do art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro.” O Plano 

de Transportes Escolares dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AMIGOS DA ESCOLA DE 

ANCIDE – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 31 de Maio de 2004, que concedeu à Associação de 

Pais e Encarregados de Educação e Amigos da Escola de Ancide, 63 

medalhas e 12 pequenos troféus destinados à Festa de Fim de Ano, 

realizada no passado dia 26 de Junho, sendo o seu custo na ordem dos € 

80,00 (oitenta euros). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE ABAÇÃO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Abação 

aprovou as seguintes alterações na toponímia existente: 35 – Rua da Escola 

passa a designar-se apenas no troço compreendido entre o entroncamento 

das Ruas de S. Tomé e S. Cristóvão e a Rua da Devesa Escura de Cima. 60 

– Rua Devesa Escura de Cima passa a designar-se no troço compreendido 
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entre a Rua da Escola e o limite de freguesia com Calvos.” A designação 

toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

BANDEIRAS – CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ – BANDEIRA 

DE PORTUGAL E BANDEIRA DA CIDADE – Presente um ofício 

do Centro Juvenil de S. José solicitando a cedência de três bandeiras, uma 

de Portugal, uma da Cidade e uma da União Europeia. Propõe-se a 

concessão de duas bandeiras, uma de Portugal e uma da Cidade. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO 

– ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL – Presente um ofício 

da Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago solicitando apoio da Câmara 

Municipal para a aquisição de 6 postes de iluminação para o Campo de 

Jogos, cujo orçamento se estima em € 5.820,00 (cinco mil oitocentos e 

vinte euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 5.500,00 

(cinco mil e quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03. e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

CLEMENTE – RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Sande S. Clemente solicitando apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a execução de 3 

ramais de ligação da água (Cemitério, Capela Mortuária e Casa do Panco), 

no valor de € 1.088,25 (mil e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos). 

Propõe-se a concessão de um apoio de 50% do referido valor. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram 
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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! 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 DE GUARDIZELA – PEDIDO 

DE APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVO 

EDIFÍCIO – Presente um ofício do Centro Social de Guardizela dando 

conhecimento da construção de um edifício onde serão instaladas as 

seguintes valências: Lar; Creche; A.T.L.; Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário, considerando esta obra fundamental para a população, 

permitindo-lhe melhor qualidade de vida, pelo que solicitam o apoio 

possível da Câmara Municipal. Em visita efectuada ao Centro Social de 

Guardizela, o Coordenador dos Serviços de Acção Social da Câmara 

Municipal de Guimarães informa que a referida instituição está a construir 

um edifício para instalar um Equipamento Social, com as seguintes 

valências: Creche para 35 utentes; ATL para 30 + 30 utentes; Centro de 

Dia para 10 utentes; Mini Lar para 10 utentes e Serviço de Apoio 

Domiciliário para idosos. Informa, ainda, que o Centro Social de 

Guardizela solicitou o apoio ao Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social de Braga para o Equipamento Social tendo obtido 

parecer prévio favorável, estando o referido Centro a diligenciar no sentido 

de prestar apoio financeiro, mas que será reduzido. Conclui referindo a 
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importância e necessidade das valências que o Equipamento Social 

contempla, conforme estudo da Delegação de Guimarães do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Braga, pelo que sugere o 

deferimento do apoio financeiro solicitado para a construção do novo 

edifício, cuja estimativa orçamental importa em €600.000,00. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), a 

pagar mediante autos de medição da obra. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – JARDIM-DE-INFÂNCIA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – Presente um ofício da Fábrica da Igreja de Briteiros Santo 

Estêvão solicitando o reforço da verba atribuída anualmente pela Câmara 

Municipal de Guimarães, actualmente de € 249,40 (duzentos e quarenta e 

nove euros e quarenta cêntimos), destinada ao pagamento de energia 

eléctrica relativa ao Jardim-de-infância que funciona numa das salas do 

Salão Paroquial, em virtude do aumento do consumo de energia com a 

instalação de alguns equipamentos (computador com impressora, televisão, 

vídeo, entre outros). Os Serviços do Departamento de Obras Municipais 

informam que os consumos previstos estimam-se em cerca de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros)/ano. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA – 

DISPENSA DE SERVIÇO – PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO 

DESPORTIVO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 25 de Junho de 2004, que autorizou a dispensa do 

serviço do Fiscal Municipal Ricardo Nuno Carvalho dos Santos, entre os 

dias 28 de Julho e 2 de Julho, para participação, como técnico-adjunto da 
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Associação de Andebol de Braga no Torneio Inter-Selecções Regionais 

organizado pela Federação de Andebol de Portugal, a fim de apurar o 

Campeão Nacional em Iniciados. O pedido foi apreciado pelo Gabinete 

Jurídico, que concluiu que, na ausência de disposições legais que permitam 

justificar a ausência do funcionário, esta só poderá ser autorizada caso se 

considere que essa participação constitui uma forma de apoio a actividades 

de interesse municipal de natureza desportiva, nos termos da alínea b) do 

n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FEIRA FRANCA E CORRIDA DE CAVALOS – 

FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE – Presente um 

ofício da Comissão de Agricultores de Ronfe solicitando apoio da Câmara 

Municipal para a realização da Feira do Gado e Corrida de Cavalos, no 

âmbito das Festas de S. Tiago. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA DE €250,00 

(DUZENTOS E CINQUENTA EUROS). Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente o 

ponto 14 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 PSD lamentam a 

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi por nós 

proposto em reunião da CMG 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 
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cidadãos com reconhecida idoneidade e competência nesta área) e 

chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG 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 – FESTA DE S. JOÃO BAPTISTA – FREGUESIA DE 

AIRÃO S. JOÃO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 20 de Maio de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública de mais um contador de 3x60 amperes para a realização 

das Festas de S. João, freguesia de Airão S. João. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO DO RIO DE 

SELHO – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Junho de 2004, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas em Honra de S. João do Rio de Selho, a realizar na freguesia de 

Creixomil nos próximos dias 23 e 24 de Junho, com a colocação de 1 

quadro de 3x60. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE 

PENSELO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 11 de Junho de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. João, realizadas na 

freguesia de Penselo entre os passados dias 20 e 24 de Junho, com a 

colocação de um contador com a potência de 41,4 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DA AJUDA – FREGUESIA  
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DE GONDOMAR – Presente um ofício da Comissão de Festas da 

Senhora da Ajuda, freguesia de Gondomar, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da referida festa, a 

realizar entre os próximos dias 7 e 9 de Agosto. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Ronfe solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de S. Tiago, a realizar entre os próximos dias 21 e 25 de Julho, 

com a colocação de 5 quadros de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTIAGO – FREGUESIA DE 

LORDELO – Presente um ofício da Comissão de Festas de Santiago, 

freguesia de Lordelo, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da referida festa, a realizar entre os 

próximos dias 23 e 25 de Julho, com a colocação de 3 contadores de 60 

amperes cada. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVAL FOLCLÓRICO DO RANCHO 

INFANTIL – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 

28 de Maio de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações do Festival Folclórico do Rancho Infantil, realizado na 

freguesia de Briteiros Santo Estevão nos passados dias 19 e 20 de Junho, 

com a colocação de 1 contador de 41,4 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
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FOLCLORE - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente um 

ofício do Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

do XXVIII Festival Internacional de Folclore, a realizar no próximo dia 24 

de Julho, com a colocação de 1 contador de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO 883 DO CNE DE BRITEIROS 

SANTA LEOCÁDIA – ACAMPAMENTO – Presente um ofício do 

Agrupamento 883 do CNE de Briteiros Santa Leocádia solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública do Acampamento de 

Escuteiros, a realizar entre os próximos dias 7 e 11 de Julho, com a 

colocação de 1 contador de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 316 – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO 

– Presente um ofício do Agrupamento 316 do Corpo Nacional de Escutas, 

freguesia de Sande S. Martinho, solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública do acampamento que irão realizar juntamente com 

outros Agrupamentos do concelho, nos próximos dias 18 e 19 de 

Setembro, com a colocação de 1 contador de 60 W. Solicitam, ainda, a 

cedência de um palco pequeno. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÃO NA PRAIA FLUVIAL – 

FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Junho de 2004, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública de dois holofotes 

instalados na Praia Fluvial, freguesia de Airão Santa Maria. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BARTOLOMEU – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. 

Bartolomeu solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa de S. Bartolomeu, a realizar entre os 

próximos dias 26 e 28 de Agosto, com a colocação de 2 quadros de 2x60 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE INFANTAS – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, freguesia de 

Infantas, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 9 

e 11 de Julho, com a colocação de 2 contadores com a potência de 41,4 

Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO – 

FREGUESIA DE CALDELAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 15 de Junho de 2004, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. 

Pedro, a realizar na freguesia de Caldelas, com a colocação de 4 contadores 

de 41,4 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVAL DE CANTARES – S. MIGUEL-O-ANJO 

– FREGUESIA DE VERMIL – Presente um pedido da Junta de 

Freguesia de Vermil solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do Festival de Cantares, a realizar 

em S. Miguel-o-Anjo, no próximo dia 11 de Julho, com  a  colocação de 

um  contador  com  a  potência de  3x30  Kva.  DELIBERADO,   POR  
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UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA AO DIVINO SALVADOR 

DE PINHEIRO – FREGUESIA DE PINHEIRO – Presente um 

ofício da Comissão de Festas em Honra ao Divino Salvador de Pinheiro, 

freguesia de Pinheiro, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 22 e 25 de Julho, com a colocação de 1 contador de 41,4 

Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:25 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


