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ACTA 

Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice - Presidente da Câmara – António de 

Azevedo e Castro - e Vereadores – 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. ----------------------------------------------------- 

Não compareceu o Presidente da Câmara, 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) – Saudou a inauguração do Centro de 

Saúde Prof. Arnaldo Sampaio – Urgezes, bem como as obras de 

requalificação e ampliação da extensão de Ronfe; b) – Relativamente à 

solução encontrada para o estacionamento junto do Mercado Municipal e 

que foi objecto de deliberação por parte da Câmara Municipal, disse ser 

importante e urgente uma fiscalização mais reforçada de forma a evitar o 

estacionamento em segunda e terceira filas; c) – Perguntou se este ano não 

se iria verificar a mesma situação ocorrida no ano passado relativamente às 

ornamentações de Natal da cidade, situação que se prendeu com as 

estruturas das iluminações e que veio a ser objecto de reclamação por parte 

de um concorrente; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Perguntou 

se a Cooperativa Turipenha estava a equacionar a possibilidade de 

transmitir a gestão do Parque de Campismo da Penha para outra entidade; 

3 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Quis saber qual o destino 
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que iria ser dado ao edifício da Escola de Candoso S. Martinho, uma vez 

que o traçado da auto-estrada A7/IC5 vai destruir o recreio do edifício 

existente, obrigando à construção de um novo estabelecimento de ensino; 

b) – Deu conhecimento das preocupações da população de Candoso S. 

Martinho quanto ao traçado da A7/IC5 que atravessa a freguesia, uma vez 

que os habitantes foram informados que seriam servidos por apenas uma 

passagem aérea para peões; c) – Referindo-se aos acessos condicionados 

ao Parque Industrial de Sezim, sugeriu que se aproveitasse as obras da 

auto-estrada para fazer uma ligação, na freguesia de Nespereira, ao referido 

Parque Industrial; 4 – Vice – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Congratulou-se, igualmente, com a 

inauguração do Centro de Saúde Prof. Arnaldo Sampaio – Urgezes, bem 

como com as obras de requalificação e ampliação da extensão de Ronfe, 

recordando a colaboração da Câmara Municipal no que diz respeito ao 

Centro de Saúde Prof. Arnaldo Sampaio; b) – Relativamente ao trânsito na 

Avenida Conde Margaride disse que o Vereador Costa e Silva daria, a 

seguir, informações mais detalhadas sobre o assunto, recordando, todavia, 

que o estacionamento em segunda e terceira filas na cidade carece de mais 

fiscalização da Polícia; c) – Sobre as ornamentações de Natal disse que a 

questão se prendeu com o concurso promovido ao tempo, acrescentando 

que a Vereadora Francisca Abreu daria, a seguir, um esclarecimento mais 

detalhado; d) – Relativamente à questão levantada sobre a Cooperativa 

Turipenha, esclareceu que foi necessário promover um procedimento para 

contratação dos serviços de gestão do Parque de Campismo, não estando 

nada previsto quanto a qualquer subcontratação por parte da referida 

Cooperativa; e) – Disse que o actual edifício da Escola de Candoso S. 

Martinho será recuperado para actividades de apoio à freguesia; f) – 

Relativamente aos acessos ao Parque Industrial de Sezim disse que no 
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Plano Director Municipal estava prevista uma ligação do referido Parque 

Industrial à Estrada Nacional 105, o que, de futuro, irá resolver o fluxo de 

trânsito naquela zona; 5 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Sobre o 

processo das ornamentações de Natal na cidade explicou o que tinha 

ocorrido no Natal de 2003, concretamente que o adjudicatário não tinha 

retirado parte das estruturas instaladas no ano anterior, tendo, todavia, essa 

situação sido ao tempo resolvida porquanto as referidas estruturas 

acabaram por ser, oportunamente, retiradas; 6 – Vereador Armindo 

Costa e Silva – Disse que as medidas constantes na deliberação de 

Câmara de 23 de Setembro último introduziram melhorias significativas na 

fluidez do trânsito na Avenida Conde Margaride, sendo que a situação 

mais problemática tem a ver com o estacionamento em segunda e terceira 

filas. Por último, disse que iria reforçar o pedido de fiscalização do 

estacionamento abusivo junto da Polícia de Segurança Pública e da Polícia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

O Vice – Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da 

documentação relativa à Agenda 21 para ser distribuída pelas Escolas e 

instituições do Concelho; 2 – Da deslocação do Senhor Presidente da 

Câmara a Angola, para participar na Assembleia-geral da UCCLA – União 

das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas; 3 - Da ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações de Natal na Cidade, no próximo 

dia 26 de Novembro e até ao dia de Reis; 4 – Do agradecimento aos 

Bombeiros Voluntários pelo simulacro realizado no Teleférico da Penha, 

que demonstrou eficácia nos procedimentos; 5 – Do sucesso da realização 

de mais uma edição do “Guimarães Jazz”; 6 – Da seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Parque de 

Estacionamento no Largo Condessa Mumadona – Na sequência dos 
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trabalhos da empreitada de construção do Parque de Estacionamento no 

Largo Condessa Mumadona, há necessidade de aumentar os limites de 

escavação por motivos de segurança. Nesta conformidade, será reduzida a 

largura dos passeios e da via de circulação a Nascente, Norte e Poente do 

Largo, obrigando igualmente ao recuo provisório da área ajardinada 

localizada no topo da Rua Nuno Álvares, salvaguardando o desenho actual 

do mesmo.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de 2004, que concordou com a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Empreitada de “EB1 e Jardim-de-infância de Briteiros 

Santa Leocádia” – No Plano de Actividades para o ano de 2004 consta a 

execução da obra em título, onde foi inscrita a verba de €650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil euros), destinada a suportar a despesa, com a 

rubrica 01.02.16. Com vista a ser adjudicada a empreitada à empresa 

“N.V.E. – Engenharias, Lda.”, conforme proposto pela Comissão de 

Análise de Propostas, em 17 de Setembro de 2004, pelo preço de 

€453.491,15 (quatrocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e 

um euros e quinze cêntimos) + IVA, e atento o plano de pagamentos da 

respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2004 

– €30.900,00 (trinta mil e novecentos euros) + IVA = €32.445,00 (trinta e 

dois mil quatrocentos e quarenta e cinco euros); Ano de 2005 – 

€422.591,15 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e noventa e um 

euros e quinze cêntimos) + IVA = €443.720,71 (quatrocentos e quarenta e 

três mil setecentos e vinte euros e setenta e um cêntimos).”; 2 - Do 

despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 2 de Novembro de 

2004, que adjudicou a empreitada “EB1 e Jardim-de-infância de Briteiros 
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Santa Leocádia” a “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), sendo o prazo de execução de 240 dias nos 

termos previstos no Caderno de Encargos; 3 – Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 10 de Novembro de 2004, que concordou com 

a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2004, 

foi aprovado o projecto e determinada a abertura do concurso para 

execução da empreitada “Beneficiação da E.N. 309”. Assim, submete-se 

para aprovação superior a abertura do presente procedimento nos 

seguintes termos: 1 – Empreitada: Beneficiação da E.N. 309; 2 – O 

valor para efeitos de concurso é de €736.768,15 (setecentos e trinta e 

seis mil setecentos e sessenta e oito euros e quinze cêntimos), que não 

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

execução: 150 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 09.01.32; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do art. 48.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: Vereador do Departamento de Obras Municipais; 8 – 

Júri: Comissão designada por despacho de 9 de Maio de 2002 do Senhor 

Vereador Alberto Oliveira; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a 

audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas.”; 4 

– Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Outubro de 

2004, que aprovou a alteração número vinte e um ao Orçamento, Plano de 

Investimentos e Plano de Actividades 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; 5 – Da Acta n.º 8 da Reunião do Conselho 

Municipal de Segurança realizada no passado dia 18 de Outubro de 2004, 
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que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

actas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA E. N. 207 – 4 – Presente 

a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2004, 

foi aprovado o projecto e determinada a abertura do concurso para 

execução da empreitada “Beneficiação da E.N. 207 – 4”. Assim, submete-

se para aprovação superior a abertura do presente procedimento nos 

seguintes termos: 1 – Empreitada: Beneficiação da E.N. 207 – 4; 2 – O 

valor para efeitos de concurso é de €827.871,29 (oitocentos e vinte e 

sete mil oitocentos e setenta e um euros e vinte e nove cêntimos), que não 

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

execução: 150 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 09.01.26; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do art. 48.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 de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência Prévia: 

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

Propostas.” O Caderno de Encargos dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO A PROVAR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

CASTELO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Alberto Oliveira: “A pedido da Junta de Freguesia 

de Oliveira do Castelo proponho que parte da verba transferida para a 

Junta de Freguesia de Oliveira do Castelo em reunião de 19 de Fevereiro 
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de 2004, destinada à realização de obras na área geográfica daquela 

freguesia, no valor de €1.419,60 (mil quatrocentos e dezanove euros e 

sessenta cêntimos), seja aplicada na manutenção de computadores e 

pagamento da renda anual do condomínio.” DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CALDELAS – 

CONDUÇÃO/ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 

PRAÇA EM FRENTE À IGREJA MATRIZ – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Caldelas dando conhecimento da sua disponibilidade 

para assumir a execução da obra de condução/escoamento de águas 

pluviais na Praça em frente à Igreja Matriz, pelo valor de €6.495,85 (seis 

mil quatrocentos e noventa e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), de 

acordo com orçamento elaborado pelos serviços do Departamento de 

Obras Municipais, sendo o prazo de execução da obra de 30 dias. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

PATRIMÓNIO – ESCOLA DE PENSELO – Presente a seguinte 

proposta: “O crescente aumento da população na freguesia de Penselo e as 

exigências do actual sistema de ensino obrigam a que se proceda a uma 

ampliação do edifício escolar existente naquela freguesia, por forma a criar 

melhores condições a nível do ensino pré primário, especial e básico – 1º 

ciclo. Para o efeito é necessário proceder à aquisição de duas parcelas de 

terreno com a área total de 1.445 m2, tendo sido contactados os 

respectivos proprietários com vista à aquisição daqueles terrenos por via 

do direito privado, nos termos do artigo 11º do Código das Expropriações. 

As contrapropostas apresentadas pelos proprietários apresentam valores 
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sobrelevados face ao parecer e aos relatórios de avaliação do perito da lista 

oficial, não tendo, por isso sido possível chegar a acordo quanto à 

negociação pelo que restará o recurso à expropriação por utilidade pública 

das parcelas de terreno a seguir identificadas. ------------------------------------ 

Parcela Proprietário/ 
Residência Área 

Descrição 
Predial 

Inscrição 
Matricial Confrontações 

1 

Manuel António 
Freitas Matos. 
10, Rue du Sund 
du Puy, 63360 
Gerzat - França 

670 m2 
00403/ 
Penselo 

358 
Urbano 

Norte – caminho público; 
Sul – José Fernandes de 
Sousa; Nascente – António 
de Freitas Matos; Poente – 
escola primária. 

2 

José Fernandes 
de Sousa. 
Lugar do Telhado 
– Penselo, 4810 
Guimarães 

775 m2 53.492/ 
Penselo 

253 
Urbano 

Norte – Manuel António 
Freitas Matos; Sul – 
caminho público; Nascente 
– restante propriedade; 
Poente – escola primária. 

As parcelas de terreno em causa inserem-se, de acordo com o Plano 

Director Municipal em vigor, em zona de construção dominante, que 

prevê a sua ocupação com construção. Os encargos previstos com esta 

expropriação são de € 47.247,04 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta e 

sete euros e quatro cêntimos), conforme avaliação efectuada por perito da 

lista oficial. Nestes termos, e no uso das competências conferidas pela 

alínea b), n.º 7, do art. 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, PROPONHO que a 

Câmara Municipal delibere requerer ao membro do Governo competente 

a Declaração de Utilidade Pública e autorização de posse administrativa, 

para efeito de expropriação das mencionadas parcelas de terreno.” 

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

TARIFAS – ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS – Presente uma proposta de actualização das 

tarifas de resíduos sólidos urbanos, para vigorar no ano de 2005, conforme 

documento apresentado em anexo, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 
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POR MAIORIA. Votou contra o Vereador António Salgado Almeida. Os 

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

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

na lista do PSD votaram favoravelmente o ponto 5 da agenda, uma 

proposta de aumento do valor das tarifas do lixo, por entenderem ser 

importante a redução do deficit de exploração dos serviços de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). Entendemos ainda que o 

esforço financeiro pedido aos munícipes deve ser compensado por um 

esforço eficaz da Câmara Municipal de Guimarães de melhoria dos 

serviços de recolha e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos, 

nomeadamente, e no nosso entender, na garantia da regularidade e 

alargamento de trajectos dos serviços prestados às freguesias mais 

periféricas.” ----------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBA PARA GESTÃO MENSAL DE REFEITÓRIO DAS EB1 

DE URGEZES/BAIRRO E URGEZES/FRANCISCO SANTOS 

GUIMARÃES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 3 de Novembro de 2004, que concordou com a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, o serviço de refeições e o transporte de alunos das 

EB1 acima mencionadas está, desde o ano lectivo anterior, a ser assumido 

pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de Urgezes”, ao qual foi 

atribuído uma verba mensal. Atendendo a que as condições dos edifícios 

escolares não permitem a confecção de refeições e os alunos terão 

necessariamente de continuar a deslocar-se na hora de almoço para a 

referida instituição, propomos, de Setembro a Dezembro do corrente ano, 

a continuidade da atribuição da verba mensal no valor de €980,00 

(novecentos e oitenta euros), para ajudar a custear as despesas de 
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higienização de espaços, louças, contratação de pessoal e transporte de 

alunos.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, a Autarquia assumiu o transporte 

escolar de jovens que vão integrar os PIEF´S nas Escolas EB 2,3 de 

Fermentões e Secundária da Veiga, com o objectivo de os habilitar com o 

6.º e 9.º ano de escolaridade. Assim, solicita-nos a equipa Móvel 

Multidisciplinar do Vale do Ave (PETI) a atribuição de mais passes 

escolares para 6 jovens que vão agora integrar na Escola EB 2,3 de 

Fermentões e 3 para a Escola Secundária da Veiga. Assim, propõe-se a sua 

concessão, sendo o custo mensal previsível de €259,29 (duzentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e nove cêntimos).” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“A Equipa Móvel Multidisciplinar do Vale do Ave do PETI, em parceria 

com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e a 

CASFIG, EM construíram uma resposta educativa/formativa em 

alternativa ao ensino regular através da medida PIEF. O objectivo é retirar 

do mercado ilegal de trabalho jovens em situação, efectiva ou de risco, de 

exploração de trabalho infantil, proporcionando, assim, uma nova 

oportunidade de conclusão de escolaridade obrigatória. Este PIEF tem 

como particularidades integrar maioritariamente jovens que estão a ser 

acompanhados pelas Técnicas afectas à CASFIG, EM e vai funcionar no 
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Centro de Formação da Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais, no período compreendido entre Novembro de 2004 

e Julho de 2005. Nesse sentido, solicita aquela Equipa a atribuição de 

transporte escolar para os 15 jovens que vão integrar aquele PIEF, pelo 

que se propõe a sua concessão, informando que a verba mensal previsível 

será de €334,50 (trezentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos).” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente um ofício da Escola Secundária Martins Sarmento 

solicitando transporte escolar para a aluna Luciana Raquel Barbosa Pereira, 

matriculada na turma n.º 15 do 12.º ano, para se deslocar às sextas-feiras 

ao lar D. Leonor, onde está a fazer o estágio. Propõe-se a concessão de 

transporte em carreira pública. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a concessão de transporte especial 

em táxi ao aluno Ângelo Miguel Fernandes Lopes, conforme solicitação do 

Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva, considerando o seu estado 

de saúde, descrito na respectiva informação. Assim, propõe-se, para o ano 

lectivo 2004/2005, a concessão de transporte especial em táxi, implicando 

à Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.500,40 (mil 

quinhentos euros e quarenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 23   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

CULTURA – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DAS TERRAS 

CAMILIANAS – Presente a seguinte proposta: “Desde 2000 que a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão tem vindo a promover 

reuniões com o objectivo de constituir a Associação das Terras Camilianas, 

uma instituição cultural sem fins lucrativos, constituída pelas Câmaras 

Municipais cujas terras e gentes estão, de alguma forma, ligadas à vida e 

obra de Camilo Castelo Branco, e ainda por outras pessoas públicas ou 

privadas que possuam património camiliano. Considerando que Guimarães 

está presente na vida e obra do grande escritor português, Camilo Castelo 

Branco, propõe-se a adesão de Câmara Municipal de Guimarães à 

Associação das Terras Camilianas, como sócio fundador.” Os Estatutos 

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

de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE – ESTATUTO 

DE UTILIDADE PÚBLICA – Presente o ofício remetido pelo 

GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE, que mereceu o 

seguinte PARECER: “Constituído formalmente em Junho de 1978, o 

Grupo Desportivo União Torcatense nasceu graças ao impulso, vontade e 

empenho dos habitantes da freguesia de S. Torcato, mantendo actualmente 

uma forte ligação à população. Ao longo dos seus 25 anos de actividade 

desportiva ininterrupta, o Grupo alcançou já títulos distritais, 

designadamente o Campeonato da 1ª Divisão da Associação de Futebol de 

Braga e a Taça da Associação de Futebol de Braga. Actualmente, mercê do 

labor das diversas gerações de dirigentes, o Clube competirá na 3ª Divisão 

Nacional, reforçando o sentimento de entusiasmo, orgulho e identidade 

que suscita nos seus inúmeros simpatizantes. Mas a função social do 

Grupo não se confina à competição e à carreira da equipa sénior. 
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Efectivamente, desde sempre que esta colectividade aposta na formação, 

pelo que mantém em actividade regular jovens de todas as idades, 

organizados de acordo com os vários escalões etários, visando 

proporcionar-lhes a oportunidade de, pelo desporto, adquirirem hábitos 

sociais e objectivos comuns, reforçando-se como alternativa para a 

ocupação dos seus tempos livres. Por estes motivos, entendemos que o 

Grupo Desportivo União Torcatense reúne as condições que justificam 

que lhe venha a ser atribuído o Estatuto de Utilidade Pública.” 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente a acta da 

reunião da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, realizada em 

21 de Outubro de 2004, para análise dos primeiros relatórios apresentados 

pelos bolseiros Maria de Fátima Carvalho Dias, com o trabalho “Santa 

Maria de Gémeos”, e Ana Alice de Castro Martins, com o trabalho “São 

Mamede de Aldão”. A Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação 

analisou os relatórios apresentados de acordo com o Regulamento em 

vigor, tendo decidido por unanimidade considerá-los de boa qualidade, 

relevando que o trabalho está a ser desenvolvido a bom ritmo. 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COOPERATIVA “A 

OFICINA” – PAGAMENTO DE FACTURA DA EDP – Presente a 

seguinte informação: “1. Os serviços do Departamento de Obras 

Municipais solicitaram a análise jurídica de uma informação prestada pelo 

Chefe de Divisão de Cultura e Desporto, relativa ao assunto em epígrafe e 

que se encontra em anexo à presente informação. Da informação prestada 

resulta que o DOM solicitou à EDP uma instalação provisória destinada a 

fornecer energia eléctrica aos espectáculos de ar livre que ocorreram na 

Praça de S. Tiago e que foram organizados, ora directamente pela 



 

 

 
 

ACTA Nº 23   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

autarquia, ora pela Cooperativa A Oficina, ao abrigo do Protocolo de 

Colaboração estabelecido entre a Cooperativa e a Câmara. A EDP enviou 

a esta autarquia a factura do custo total da instalação provisória, emitida 

em nome do Município. Atendendo a que das três iniciativas, duas delas 

foram organizadas pela Cooperativa, levantou-se a dúvida quanto à 

entidade a quem competirá o seu pagamento. Na informação prestada pela 

Divisão de Cultura e Desporto faz-se referência ao n.º 11 do Protocolo de 

Colaboração celebrado, segundo o qual “Na concretização das actividades 

constantes do presente protocolo de colaboração, as entidades contratantes comprometem-

se a colaborar activamente, nomeadamente ao nível do apoio técnico e logístico, e de 

recursos humanos”. E conclui-se que, este tipo de trabalhos (fornecimento de 

energia eléctrica), dada a sua especificidade, complexidade e carácter 

eminentemente logístico, se deveriam enquadrar no citado art.º 11.º do 

Protocolo, e que, dado que só a Câmara dispõe de meios técnicos e 

humanos habilitados a garantir a sua execução em segurança, competiria à 

autarquia pagar a factura, tal como lhe competiu solicitar a instalação 

provisória e completá-la. 2. Após análise da situação cumpre-nos informar 

que: Em sua reunião de 22 de Janeiro de 2004 a Câmara Municipal 

aprovou um Protocolo de Colaboração entre esta autarquia e a 

Cooperativa Oficina. Este protocolo tem como finalidade o 

desenvolvimento de actividades sócio-culturais e de formação, de interesse 

público, no concelho de Guimarães, nas áreas do artesanato, mesteres 

tradicionais, teatro, música, dança e festividades tradicionais, 

designadamente as constantes do art.º 1.º daquele protocolo. Para se poder 

aplicar o disposto no art.º 11.º deste protocolo, é necessário interpretar a 

expressão “apoio técnico e logístico”. Esta expressão é bastante vaga nela se 

podendo enquadrar toda a cooperação a nível tecnológico, de peritos, e a 

nível de apoio com equipamento de som, iluminação, projecção, 
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informático, entre outros, pelo que pode ser discutível que o fornecimento 

de energia eléctrica se compreenda neste tipo de apoio. Atendendo a que a 

situação em apreço é bastante ambígua, pode sempre recorrer-se ao ponto 

14 do Protocolo que refere que “As dúvidas que porventura surjam na 

interpretação e aplicação do presente protocolo de colaboração serão resolvidas por 

deliberação da Câmara”. 3. Assim, e atendendo a que o ofício a requisitar 

aquele serviço junto da EDP foi enviado pelos serviços do Departamento 

de Obras Municipais e que esta autarquia também usufruiu do serviço 

numa iniciativa por si promovida, que a factura está emitida em nome do 

Município de Guimarães, e que existe o protocolo de colaboração entre as 

duas entidades, na qual se poderá incluir esta situação, somos do 

entendimento de que se deverá submeter o assunto a reunião do executivo 

para que este delibere no sentido de ser a autarquia a suportar o 

pagamento desta factura. No entanto, e para evitar situações futuras de 

igual natureza, sugere-se a alteração do supra referido protocolo, no caso 

de vir a ser renovado, no sentido de se incluir, ou expressamente excluir, 

esta situação e outras de idêntica natureza.” DELIBERADO APROVAR 

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

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal. ---------------------------------------- 

CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – REGULARIZAÇÃO FORMAL DA TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS PARA A CASFIG, EM – CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS-PROGRAMA – Presente a seguinte informação da 

Chefe da Divisão Financeira: “O Tribunal de Contas, no seu Relatório 

Final decorrente da auditoria ao Município de Guimarães – gerência de 

2000 – considerou que a atribuição do subsídio de 14.275.000$00 à 

CASFIG, EM deveria ter sido precedida de contrato-programa para essa 
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finalidade, ou qualquer outro título adequado, pelo que entendeu que a 

falta deste documento formal constituía uma irregularidade. Recorda-se 

que, em sede de contraditório, foi esclarecido que esta verba constava do 

respectivo Plano de Actividades e Orçamento da CASFIG, EM para o ano 

de 2000, documento que foi aprovado pela Câmara Municipal, em reunião 

do Executivo, onde aquela Empresa Municipal, em texto de apoio ao 

mapa resumo de despesas e receitas, fundamentou a necessidade dessa 

verba para cumprimento das actividades e acções que se propunha realizar 

naquele ano, respectivos montantes e sua justificação. Este procedimento 

foi corrigido, tal como a lei determina, e teve expressão prática em 2002, 

passando tal contrato-programa a integrar o Plano de Actividades e 

Orçamento apresentado anualmente pela CASFIG, EM para aprovação da 

Câmara Municipal. Todavia, julgo que se poderia ainda regularizar esta 

situação no que diz respeito àquela formalidade, aprovando-se a celebração 

de um contrato-programa nesta data, que retroage a 2000, tendo por 

objecto a transferência da aludida verba de 14.275.000$00. Sugere-se que 

igual procedimento seja observado no que respeita ao ano de 2001, cujo 

montante de subsídio atribuído pela Câmara Municipal à CASFIG, EM, 

constante do respectivo Plano de Actividades, foi de 11.000.000$00, e 

mereceu aprovação por deliberação de 21 de Dezembro de 2000. Refira-se, 

ainda, que os Relatórios e Contas desta empresa municipal, respeitantes 

aos anos de 2000 e 2001, mereceram aprovação por parte da Câmara 

Municipal, o que demonstra que a autarquia concordou com a aplicação 

das verbas que então tinha aprovado transferir. A merecer concordância, 

junto em anexo minuta dos contratos-programa a celebrar.” As minutas 

dos contratos-programa a celebrar dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 4/2002 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Sérgio Alberto Rodrigues Vieira de Castro, com a categoria 

profissional de Desenhador. 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 € 250,00 (duzentos e 

cinquenta 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 €250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 

EUROS), SUSPENSA NA SUA EXECUÇÃO PELO PERÍODO 

DE UM ANO, com nove votos a favor e um em branco. -------------------- 

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 10/2003 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Fernando Alberto Silva Leite Melo, com a categoria 

profissional de Auxiliar Administrativo. 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 € 250,00 

(duzentos e cinquenta 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 €250,00 (DUZENTOS E 

CINQUENTA EUROS), SUSPENSA NA SUA EXECUÇÃO PELO 

PERÍODO DE UM ANO, com nove votos a favor e um em branco. ---- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AIRÃO S. JOÃO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Airão S. João, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

toponímia dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 
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livro de actas. A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Oliveira do 

Castelo, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. A designação toponímia dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. A designação toponímica dá-se 

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

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Souto S. Salvador, 

que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. 

A designação toponímia dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. A designação toponímica dá-se aqui por 

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

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PONTE – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Ponte, que mereceu aprovação por parte 

da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação toponímia dá-se aqui 

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

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

BANDEIRAS – BANDEIRA DE PORTUGAL E BANDEIRA DA 

CIDADE - ESCOLA EB 2,3 JOÃO DE MEIRA – Presente um pedido 

de dos alunos do 6.º Ano, Turma E, da Escola EB 2,3 João de Meira 

solicitando a cedência de uma bandeira de Portugal  e da Cidade. Propõe-

se a cedência das bandeiras solicitadas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DE GUARDIZELA – 

REFORÇO DO APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO – Presente a seguinte 

proposta: “Em sua reunião ordinária de 1 de Julho de 2004, e na sequência 

de uma informação dos Serviços de Acção Social desta Câmara Municipal, 

foi deliberado aprovar a concessão de um apoio no valor de € 50,000 

(cinquenta mil euros), a pagar mediante autos de medição de obra, para 

comparticipar as obras de construção do novo edifício promovidas pelo 

Centro Social de Guardizela, e onde serão instalados o Lar, a Creche, o 

A.T.L., o Centro de Dia e Apoio Domiciliário, cuja estimativa orçamental 

importa em € 600.000,00. O valor já concedido àquele Centro Social 

representa uma comparticipação na ordem dos 8% do valor total estimado 

para a obra, pelo que se propõe, agora, a concessão de um reforço desse 

subsídio, do mesmo montante, € 50,000 (cinquenta mil euros), para que 

esta entidade beneficie da comparticipação municipal habitual, cujos 

valores rondam os 20% do valor total estimado para construção da obra. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Guardizela solicitando apoio financeiro da Câmara Municipal 

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

Cemitério e na Sede da Junta de Freguesia, cujo montante importa em € 

725,50 (setecentos e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos). Propõe-se 

a concessão de um apoio no valor de €362,75 (trezentos e sessenta e dois 

euros e setenta e cinco cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 01.03. e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 
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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 725,50€ 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 – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR À CASA 

DO POVO DE FERMENTÕES – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “A Casa do Povo de Fermentões, através de ofício 

datado de 14 de Outubro de 2004, solicita a cedência de cacifos 

substituídos na escola EB1 N.º 10 – Motelo, para apetrechamento do 

Infantário daquela Instituição. Em informação prestada em 4 do corrente 

mês, os Serviços de Educação desta Câmara Municipal referem que o 

equipamento substituído não é necessário para qualquer outro 

estabelecimento de ensino porque, de acordo com os normativos da 

Direcção Regional de Educação do Note, aquele tipo de material não é 

atribuído às escolas EB1, pelo que não vêem qualquer inconveniente em 

que se ceda à Casa do Povo de Fermentões o mobiliário constante do 

quadro seguinte. ----------------------------------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
4 Cacifos metálicos com rodas € 5,00 € 20,00 
10 Cacifos metálicos sem rodas € 5,00 € 50,00 
4 Cacifos metálicos c/prateleiras € 5,00 € 20,00 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 23   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Total €90,00 
 

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

SUBSÍDIOS – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO À ASSOCIAÇÃO 

DE APOIO À CRIANÇA – Presente a seguinte informação da Secção de 

Património: “A Associação de Apoio à Criança, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com sede provisória na Avª Combatentes da Grande 

Guerra, n.º 2, 2.º Esq.º, desta cidade, através de ofício datado de 8 de 

Novembro de 2004, solicita à Câmara Municipal a cedência de mobiliário 

usado para equipamento do seu Centro de Acolhimento Temporário para 

crianças em risco. Dado existir em armazém mobiliário que foi sendo 

substituído nos serviços da Câmara por não de adequar às actuais 

necessidades, submete-se à consideração superior a cedência do 

equipamento constante do quadro seguinte à Associação de Apoio à 

Criança. ---------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO 
Valor 

Unitário (€) 
VALOR 

TOTAL (€) 
1 cadeira com braços 10,00 10,00 
3 cadeiras fixas estrutura metálica 5,00 15,00 
1 secretária metálica com tampo em madeira 25,00 25,00 
3 secretárias metálicas cores bege e castanha 25,00 75,00 
5 biombos cinzentos estrutura metálica cor vermelha 70,00 350,00 
1 estante metálica baixa, cor castanho escuro 5,00 5,00 
2 estantes altas cor verde 10,00 20,00 
1 estante alta cor castanho claro 40,00 40,00 
1 armário madeira com portas de vidro  100,00 100,00 
2 armários metálicos cor bege com portas de cor laranja 25,00 50,00 
2 armários estantes metálicos cor cinza 20,00 40,00 
2 blocos de gavetas metálicos cor castanho escuro 25,00 50,00 

Total 780,00 
DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

SUBSÍDIOS – ACTUALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2004 DO 

SUBSÍDIO AO LAR DE SANTO ANTÓNIO PARA O 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE APOIO À 

FAMÍLIA E À COMUNIDADE, SITO NA RUA DONÃES – 
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Presente a seguinte informação da Divisão de Acção Social: “Em 1985 a 

Câmara Municipal de Guimarães, o Centro Regional de Segurança Social 

de Braga e o Lar de Santo António, celebraram um protocolo de 

cooperação com a finalidade do desenvolvimento, por parte do Lar de 

Santo António, de actividades de apoio à família, à comunidade e à 3.ª 

idade, através de fornecimento de refeições e banhos à população 

carenciada no equipamento, sito na Rua de Donães, n.º 1, em Guimarães. 

O protocolo obriga as partes a financiar as despesas reais, da seguinte 

forma: Centro Regional de Segurança Social, actual Centro Distrital de 

Solidariedade e Segurança Social de Braga, em 50%; Câmara Municipal de 

Guimarães, em 45% e o fornecimento de água, electricidade e lenha 

proveniente de cortes de árvores da cidade; Lar de Santo António, em 5%. 

O financiamento tem vindo a ser actualizado anualmente de acordo com a 

percentagem definida pela Segurança Social. Em 2004, o CDSSS de Braga 

fez uma actualização de 3,617% da sua comparticipação, com efeitos 

retroactivos a 1 de Janeiro. Assim, de acordo com o protocolo referido, 

proponho que a Câmara, em conformidade com o solicitado pelo Lar de 

Santo António, faça a actualização do valor que está a pagar em 3,617%, 

com efeitos retroactivos a Janeiro do corrente ano.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.02. e na unidade económica 04.07.01. 

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

CULTURA – COMEMORAÇÃO DO 1º DE DEZEMBRO – 

Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “A 

comemoração da Restauração da Independência de Portugal, de 1640, 

constitui, desde há largos anos, uma efeméride historicamente relevante 

que o Grupo Cultural e Recreativo "Os Vinte Arautos de D. Afonso 

Henriques" faz questão de assinalar. Mais recentemente, aquela Associação 

abordou a Autarquia no sentido de estabelecer uma parceria através da 
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qual se pudessem optimizar alguns aspectos relacionados com a 

organização e a logística associadas ao programa, pelo que, nessa 

conformidade, a Câmara Municipal de Guimarães, reconhecendo a 

relevância da data e a importância de manter a sua comemoração, 

mantendo uma tradição já muito popular, passou a organizá-la 

conjuntamente com “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”. Assim, 

na sequência dos contactos mantidos no âmbito da referida parceria, 

cumpre-me submeter à aprovação do Executivo a seguinte proposta: 1º 

DE DEZEMBRO – COMEMORAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DE 

1640 - 1. Data de Realização – 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 

2004; Programa - 22h30 - Hastear das bandeiras (sede d’ "Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques”); 22h45 – Início do desfile pelas ruas da 

cidade, percorrendo, fundamentalmente, as principais artérias do Centro 

Histórico, onde irá sendo cantado o Hino da Restauração, por forma a que 

o final decorra por volta das 24.00 horas. Durante o percurso, vão sendo 

proferidos discursos alusivos à data histórica em apreço, designadamente 

junto à Estátua de D. Afonso Henriques e defronte da Câmara Municipal; 

00h30 - Ceia na Sede do Grupo Cultural e Recreativo "Os Vinte Arautos 

de D. Afonso Henriques". Percurso: Rua Gravador Molarinho (sede do 

Grupo Cultural Recreativo "Os 20 Arautos de D. Afonso Henriques"); 

Rua Rainha D. Maria II (Lançamento da 1º. salva de foguetes); Rua 

Alfredo Guimarães; Rua Egas Moniz; Largo Condessa do Juncal; Largo do 

Toural (Nascente); Rua Stº António (Notícias de Guimarães); Av. General 

Humberto Delgado. Rua Conde D. Henrique (Estátua D. Afonso 

Henriques) – Discurso; (Lançamento da 2ª salva de foguetes); Largo do 

Carmo; Rua de Santa. Maria; Largo Cónego José Maria Gomes (Câmara 

Municipal) - Discurso; Travessa da Sra. Aninhas (Posto da G.N.R.); Rua 

Gravador Molarinho; Praça de S. Tiago (Comércio de Guimarães / Rádio 
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Santiago); Rua Gravador Molarinho (Sede do Grupo Cultural e Recreativo 

"Os 20 Arautos de D. Afonso Henriques"). Despesas previsionais a 

efectuar pela Câmara Municipal: - Cedência e transporte de Cavalos - 

e125,00 euros; Tipografia – € 400,00 (quatrocentos euros); Coroa de Flores 

– €80,00 (oitenta euros). Animação e pirotecnia – € 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta euros) Total = €1.055,00 (mil e cinquenta e cinco euros). 

Rubrica 02 01 12 12. 2. Atribuição de um subsidio ao Grupo Cultural e 

Recreativo "Os 20 Arautos de D. Afonso Henriques" no valor de 

€1.900,00 (mil e novecentos euros) para custear as despesas inerentes à 

realização da ceia destinada a todos os participantes activos e figurantes. 

Rubrica 02 01 13 08. 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 28, 32 a 35, 37 e 38 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 
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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 – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO PARA OS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO E 27 

A 30 DO MESMO MÊS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro entre os dias 20 a 23 e 27 a 

30 de Dezembro, durante a realização do projecto “Férias Desportivas – 

Natal 2004”, a realizar no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Considerando 

o apoio concedido em anteriores actividades, e não haver inconveniência 

para os serviços a disponibilidade da viatura. Submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 4 de 

Novembro de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da 

Cooperativa Fraterna, foi cedido, durante o mês de Outubro, o transporte 

em viaturas da câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas 

– 169 km. Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário a 

ratificação dos transportes concedidos.” DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO NO DIA 6 DE NOVEMBRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de 

Novembro de 2004, que aprovou a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 
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pela cedência de um autocarro no dia 6 de Novembro para transporte da 

comitiva do Departamento de Futebol Juvenil do Vitória Sport Clube “Os 

Afonsinhos” a Braga. Considerando a importância do futebol juvenil e o 

reconhecido interesse do mesmo. Submete-se à aprovação do executivo 

camarário a ratificação do transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário.” DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL 

DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – Presente um ofício do 

Estabelecimento Prisional Regional de Guimarães solicitando, a exemplo 

de anos anteriores, um apoio destinado a custear as despesas com a Festa 

de Natal que tem como objectivo proporcionar momentos de animação e 

convívio, constando do programa um espectáculo musical, bem como um 

tradicional Jantar de Natal. Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 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 na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 28, 

32 a 35, 37 e 38 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 23   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – 21.º ANIVERSÁRIO – Presente um 

ofício do Centro Cultural e Recreativo de Moreira de Cónegos dando 

conhecimento da realização, no próximo dia 20 de Novembro, do seu 21.º 

aniversário. Assim, solicitam o seguinte apoio da Câmara Municipal: 4 

troféus; 60 medalhas, 10 placas comemorativas. Os Serviços de Desporto 

informam que o valor do solicitado ronda os €380,00 (trezentos e oitenta 

euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €250,00 (duzentos 

e cinquenta euros). 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 na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 28, 32 a 35, 37 e 38 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 
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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 – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – CENTRO DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS – Presente um ofício do Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgezes” solicitando a cedência de escaparates para colocação 

de 10 computadores, bem como de uma régua para 40 cabides. Os 

serviços do Departamento de Obras Municipais informam que o custo do 

material solicitado importa em €1.927,17 (mil novecentos e vinte e sete 

euros e dezassete cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de €1.000,00 (mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e 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 28, 32 a 35, 37 e 38 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 
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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 – GRUPO FOLCLÓRICO DA CORREDOURA – “O 

LINHO NO CAMPO E NA ARCA” – Presente um ofício do Grupo 

Folclórico da Corredoura dando conhecimento da publicação do Livro “O 

Linho no Campo e na Arca”, com 144 páginas, capa dura e sobrecapa, 

com uma edição de apenas 500 exemplares, no valor total de €19.795,00 

(dezanove mil setecentos e noventa e cinco euros). “O Linho no Campo e 

na Arca” é um livro que faz referência bem destacada, no texto e na 

ilustração, a iniciativas da Câmara no campo das tradições linheiras, como 

o “Cortejo do Linho”, organizado no âmbito do programa das 

Gualterianas, bem como ao projecto da “Oficina”, que visa criar condições 

para a certificação dos tradicionais “Bordados de Guimarães”. Referem, 

ainda, que a publicação deste trabalho, além de revelar documentalmente a 

excelência dos linhos de Guimarães ao longo da história, fixa para a 
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memória futura os costumes, usos e tradições linheiras do nosso concelho, 

faz um levantamento do património físico e imaterial ainda passível de ser 

preservado museologicamente e aponta pistas para o relançamento desta 

actividade milenar em termos de artesanato, dando-lhe visibilidade cultural 

e rentabilidade económica. Terminam, dizendo que o lançamento do livro 

constituirá um apreciável contributo para a preservação das tradições 

etnográficas ligadas à vida campestre e ao mundo rural no concelho de 

Guimarães. Considerando a relevância do trabalho para o registo, 

preservação e valorização das mais antigas tradições das gentes de 

Guimarães, propõe-se a atribuição de um subsídio de €2.000,00 (dois mil 

euros) contra a oferta à Câmara de 50 (cinquenta) exemplares da obra “O 

Linho no Campo e na Arca”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 08.01. e na unidade económica 07.01.10.02. 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 28, 32 a 35, 37 e 38 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 
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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 TROVAS AO VENTO – 

PROMOÇÃO CULTURAL – Presente um ofício do Grupo de Música 

Tradicional “Trovas ao Vento” referindo que estão constituídos como 

Associação de Promoção Cultural desde 1997, sendo que no presente ano 

se constituiu também como Associação juvenil no Instituto Português da 

Juventude. Os principais objectivos deste grupo são a promoção e a 

divulgação da música tradicional portuguesa. O seu mais recente trabalho 

discográfico é composto por 12 temas, sendo 8 inéditos e 4 recolhas 

tradicionais. Assim, solicitam os seguintes apoios da Câmara Municipal: a 

compra de 800 exemplares discográficos pelo preço de €10,00 (dez euros) 

cada; a aquisição de um espectáculo de apresentação do novo trabalho 

discográfico. “Trovas ao Vento” uma Associação juvenil legalmente 

constituída, sedeada em Airão Santa Maria, que se dedica à promoção e 

divulgação da música de raiz popular. Para além da recolha, o grupo 

compõe temas inéditos assentes na matriz da música popular portuguesa. 

A qualidade e seriedade que o grupo imprime ao trabalho que desenvolve 

são garantia do melhor tributo à cultura portuguesa de raiz popular. Assim, 

propõe-se a aquisição de 250 exemplares do novo CD do grupo “Trovas 

ao Vento” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 

unidade económica 02.01.15. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS     –     AGRUPAMENTO     N.º     703    DO    CORPO 
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NACIONAL DE ESCUTAS DE INFANTAS – PRESÉPIO 

MOVIMENTADO – Presente um ofício do Agrupamento n.º 703 do 

Corpo Nacional de Escutas de Infantas informando que, a exemplo de 

anos anteriores, vão levar a cabo a montagem de um Presépio 

Movimentado, pelo que solicitam um apoio financeiro da Câmara 

Municipal para a realização do evento. Propõe-se a atribuição de um 

subsídio no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 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 na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 28, 32 a 35, 37 e 38 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 
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atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

CARNAVAL DE PONTA DO CAMPO – PEVIDÉM – Presente um 

ofício da Associação Cultural e Recreativa do Carnaval de Ponta do 

Campo solicitando, a exemplo de anos anteriores, um subsídio destinado a 

custear os festejos em título. De acordo com informação da Junta de 

Freguesia, a referida Associação pretende reavivar a tradição do Entrudo, 

tão marcante das nossas vivências. Mais informam que a iniciativa cativa 

muitas centenas de pessoas. Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio 

de €750,00 (setecentos e cinquenta euros). 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 na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 28, 

32 a 35, 37 e 38 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 
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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 - FESTAS NATALÍCIAS – FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA - Presente um ofício da Junta de 

freguesia de Briteiros Santa Leocádia solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas Natalícias, a 

realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 

2005, com a potência de 20,7 Kwa. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO PADROEIRO E DO MENINO – 

FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Briteiros Santo Estêvão solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas do Padroeiro e do Menino, a realizar entre os próximos dias 15 

de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, com a colocação de 3 

quadros de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL E ANO NOVO – 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 Natal e Ano 

Novo, a realizar entre os próximos dias 7 de Dezembro de 2004 e 10 de 

Janeiro de 2005, com a colocação de 1 contador de 41,4 Kva. Propõe-se 

que a ligação à rede de iluminação pública seja feita entre os dias 15 de 

Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL – FREGUESIA DE S. 

FAUSTINO – Presente um ofício da Comissão de Festas em Honra de 

Nossa Senhora das Candeias solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, a realizar entre 

os próximos dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, com a 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DO MENINO JESUS - 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO N.º 662 – 

FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Presente um ofício do 

Agrupamento n.º 662 do Corpo Nacional de Escutas solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa em Honra do Menino Jesus, a realizar entre os próximos dias 10 

de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. Propõe-se que a ligação seja 

feita entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 

2005. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------ 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

QUADRA NATALÍCIA E FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA 

DA LUZ – FREGUESIA DE CREIXOMIL - Presente um ofício da 

Irmandade de Nossa Senhora da Luz solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da quadra natalícia, a 

realizar de 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, bem como da 

Festividade de Nossa Senhora da Luz, a realizar de 23 de Janeiro a 3 de 

Fevereiro de 2005, com a colocação de 1 quadro de 30 A. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÃO NATALÍCIA – FREGUESIA DE 

RONFE – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Ronfe solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 
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de Natal na Avenida Monsenhor Horácio de Araújo (em frente à Igreja), 

entre os próximos dias 1 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005., 

com a colocação de uma baixada com a potência de 3x60 amperes. 

Propõe-se que a ligação seja feita entre os próximos dias 15 de Dezembro 

de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÃO NATALÍCIA – JUNTA DE 

FREGUESIA DE RONFE - Presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Ronfe solicitando, a pedido dos comerciantes, autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações natalícias do espaço 

comercial, com a colocação de 1 contador de 3x60 amperes, entre os 

próximos dias 1 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. Propõe-se 

que a ligação seja feita entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 

de Janeiro de 2005. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL E ANO NOVO – FREGUESIA 

DE BRITO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Brito 

solicitando, a pedido da Comissão de Festas em Honra do Menino Jesus, 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal e Ano Novo, com a colocação de 3 quadros de 3x60 A. 

Propõe-se que a ligação seja feita entre os próximos dias 15 de Dezembro 

de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO SENHOR DO PADRÃO – FREGUESIA 

DE GANDARELA – Presente um ofício do Junta de Freguesia de 

Gandarela solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa do Senhor do Padrão, a realizar entre 

os próximos dias 24 e 26 de Dezembro, com a colocação de dois quadros 
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eléctricos com a potência de 60x3 amperes. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS 

CANDEIAS – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – Presente um ofício 

da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Candeias 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da referida festa, a realizar entre os próximos dias 22 de 

Janeiro de 7 de Fevereiro de 2005, com a colocação de 2 contadores de 

3x60 amperes. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:10 HORAS O VICE – PRESIDENTE DA CÂMARA 

DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA 

CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


