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ACTA 

Aos nove dias do mês de Dezembro 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, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

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

Não compareceram os Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa e 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cujas faltas foram consideradas 

justificadas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do Guia 

American Express da Galiza e do Norte de Portugal; 2 – Do Receituário 

do 6.º Concurso Gastronómico com os pratos premiados dos 13 

restaurantes que participaram no tradicional evento de gastronomia 

vimaranense; 3 – Da realização, em Guimarães, entre os dias 18 e 20 de 

Março de 2005, do Congresso dos Gastrónomos do Minho; 4 - Do ofício 

da Administração Regional de Saúde de Braga informando, na sequência 

do parecer desfavorável da Câmara Municipal, que não irão ser alterados 

os horários das farmácias propostos para o ano de 2005; 5 - Da realização 

da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 23 de 

Dezembro de 2004, à hora e local habituais, considerando-se todos os 

membros do Órgão Executivo presentes devidamente convocados. --------- 

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

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 
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1 – Da seguinte informação dos Serviços de Educação: “Transferência de 

verbas para Encargos com Pessoal em Refeitórios e Prolongamento 

de Horário - Acordo de Cooperação do Ensino Pré-Escolar – Ano 

Civil de 2005 – Como é do conhecimento superior, tem vindo a ser 

celebrado anualmente entre a Autarquia, a DREN e a Segurança Social um 

Acordo de Cooperação para pagamento de encargos a pessoal destinado 

ao desenvolvimento de actividades de apoio à família (refeitório e 

Prolongamento de Horário), sendo apenas necessário em cada ano 

proceder à alteração do anexo do referido Acordo. Compilados os dados 

fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas para o ano lectivo 2004/2005, 

informamos que irão ser subsidiadas 76 salas de Jardim-de-infância, 

abrangendo um número total de 1562 alunos para almoço e 1127 alunos 

para Prolongamento de Horário, o que implica em termos de apoios 

financeiros a conceder pela Direcção Regional de Educação do Norte, a 

atribuição de uma verba mensal previsível de €85.491,50 (oitenta e cinco 

mil quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos). Para 

conhecimento em reunião de Câmara, junto se anexa o Mapa com os 

montantes mensais a atribuir a cada uma das entidades (Juntas de 

Freguesia, Associações de Pais, Agrupamentos e Centros Sociais) que estão 

a assumir os respectivos encargos, bem como os pagamentos dos 

retroactivos referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, no 

valor de €24.019,92 (vinte e quatro mil dezanove euros e noventa e dois 

cêntimos) a serem pagos no mês de Janeiro, o que perfaz um valor anual 

de €964.426,42 (novecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e vinte e 

seis euros e quarenta e dois cêntimos). Mais informamos que deverá ser 

comunicado aos vários Agrupamentos as verbas a transferir para cada uma 

das entidades a assumir os encargos.” O Mapa com os montantes mensais 

a atribuir a cada uma das entidades dá-se aqui por reproduzido e fica 
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arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Novembro de 2004, que aprovou a 

alteração número sete ao Plano de Investimentos e Orçamento da Zona de 

Turismo de Guimarães, para o ano 2004, que se dá aqui por reproduzida e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Novembro de 2004, que aprovou a 

alteração número vinte e dois ao Orçamento, Plano de Actividades e Plano 

de Investimentos 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; 4 – Da seguinte informação da Chefe da Divisão Financeira: 

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

procedimento, nos seguintes termos: Bem ou Serviço: Apetrechamento 

informático (produtos multimédia) das escolas primárias do concelho de 

Guimarães; Valor estimado da despesa: €112.638,47 (cento e doze mil 

seiscentos e trinta e oito euros e quarenta e sete cêntimos) + IVA (19%); 

Tipo de Despesa: AA84/0701; Classificação Analítica: 92.1.2.2.03.00; 

Plano: 01.02.04; Procedimento: Concurso Público, nos termos do art.º 

87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente para 

adjudicar: Presidente da Câmara Municipal; Júri: Efectivos: Presidente 

– Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Chefe da Divisão 

Financeira; Vogais: Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe de Secção; João José 

Brás Raposo Lopes, Engenheiro de Sistemas de Informática; Vogais 

Suplentes: Joaquina de Campos Pereira, Assistente Administrativa; Maria 

da Graça Pereira Barbosa, Assistente Administrativa Principal; Nas suas 

faltas e impedimentos a Presidente do Júri é substituída pela Vogal efectiva 

Adelaide Sousa Ribeiro. Audiência prévia: propõe-se que a audiência 

prévia seja realizada pelo júri.”; 5 – Do despacho do Vereador Alberto 

Oliveira, datado de 22 de Novembro de 2004, que concordou com a 
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seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Construção do Canil/Gatil – 1.ª Fase – Repartição de Encargos” – 

No Plano de Actividades para o ano de 2004 consta a execução da obra 

em título, onde foi inscrita a verba de €200.000,00 (duzentos mil euros), 

destinada a suportar a despesa, com a rubrica 05.04.18. Com vista a ser 

adjudicada a empreitada à empresa “Combitur – Construções Imobiliárias 

e Turísticas, Lda”, conforme proposto pela Comissão de Análise de 

Propostas em 2 de Novembro de 2004, pelo preço de €398.988,63 

(trezentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e oito euros e sessenta 

e três cêntimos) + IVA, e atento o plano de pagamentos da respectiva 

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

€17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros) + IVA = €18.375,00 

(dezoito mil trezentos e setenta e cinco euros); Ano de 2005 - €381.488,63 

(trezentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito euros e sessenta 

e três cêntimos) + IVA = €400.563,06 (quatrocentos mil quinhentos e 

sessenta e três euros e seis cêntimos).”; 6 – Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 26 de Novembro de 2004, que adjudicou a 

empreitada “Construção do Canil/Gatil Municipal – 1.ª Fase” ao 

concorrente “Combitur – Construções Imobiliárias e Turísticas, S.A.”, 

pelo valor de €398.988,63 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e 

oitenta e oito euros e sessenta e três cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 180 dias nos termos previstos no Caderno de Encargos; 7 – 

Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 24 de Novembro 

de 2004, que aprovou a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “Pavimentação da E.M. 628 em Airão S. João – 

Repartição de Encargos – No Plano de Actividades para o ano de 2004 

consta a execução da obra em título, onde foi inscrita a verba de 

€1.000.000,00 (um milhão de euros) destinada a suportar a despesa, com a 
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rubrica 09.01.03. Com vista a ser adjudicada a empreitada à empresa “M. 

Couto Alves, S.A.”, conforme proposto pela Comissão de Análise de 

Propostas em 3 de Novembro de 2004, pelo preço de €642.685,02 

(seiscentos e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco euros e dois 

cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos da respectiva proposta, 

sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2004 - €80.320,60 

(oitenta mil trezentos e vinte euros e sessenta cêntimos) + IVA = 

€84.336,63 (oitenta e quatro mil trezentos e trinta e seis euros e sessenta e 

três cêntimos); Ano de 2005 - €562.364,42 (quinhentos e sessenta e dois 

mil trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos) + IVA 

= €590.482,64 (quinhentos e noventa mil quatrocentos e oitenta e dois 

euros e sessenta e quatro cêntimos)”  ---------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Francisca Abreu. - 

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA 

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2004. DELIBERADO APROVAR 

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 18 DE 

NOVEMBRO DE 2004. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Presidente da Câmara. ------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – NOVO MERCADO MUNICIPAL – 

RECURSO HIERÁRQUICO – Presente o recurso hierárquico 

interposto pelo concorrente “Sociedade de Construções Soares da Costa 

S.A.” no acto público realizado no passado dia 17 de Novembro de 2004, 
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da deliberação da Comissão que indeferiu a sua reclamação quanto à 

admissão da proposta do concorrente “Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda.”, 

tendo as respectivas alegações de recurso sido apresentadas no dia 26 do 

mês de Novembro, constantes do documento que se anexa. Sobre este 

recurso, foi emitida uma informação da Comissão de Análise que 

igualmente se anexa, e que conclui pelo seu indeferimento. O recurso 

hierárquico e a informação da Comissão de Análise dão-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INDEFERIR O 

RECURSO. --------------------------------------------------------------------------- 

FORNECIMENTOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 4/2004 – FORNECIMENTO DE 

1.300.000 LITROS DE GASÓLEO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – Presente a seguinte informação da Secção de 

aprovisionamento, com vista à aprovação da repartição de encargos 

respeitante ao fornecimento identificado em assunto: “Solicita-se 

declaração de cabimento para o fornecimento de 1.300.000 litros de 

gasóleo com vista a ser adjudicado à empresa “Shell Portuguesa, S.A.”, 

contribuinte fiscal n.º 500246963, com sede na Avenida da Liberdade, 249 

– 1250 – 143 – Lisboa, pelo valor de €807.300,00 (oitocentos e sete mil e 

trezentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (19%). Tipo de 

Despesa: AA24/05; Classificação Analítica: 91.5.2.2; Repartição de 

Encargos: Ano de 2005 - €336.375,00 (trezentos e trinta e seis mil 

trezentos e setenta e cinco euros) + IVA (19%) = €400.286,25 

(quatrocentos mil duzentos e oitenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos); 

Ano de 2006 - €403.650,00 (quatrocentos e três mil seiscentos e cinquenta 

euros) + IVA (19%) = €480.343,50 (quatrocentos e oitenta mil trezentos e 

quarenta e três euros e cinquenta cêntimos); Ano de 2007 - €67.275,00 
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(sessenta e sete mil duzentos e setenta e cinco euros) + IVA (19%) = 

€80.057,25 (oitenta mil cinquenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos).” 

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

FORNECIMENTOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 4/2004 – FORNECIMENTO DE 

1.300.000 LITROS DE GASÓLEO – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - Presente o Relatório 

Final respeitante ao concurso público identificado em epígrafe, bem como 

a correspondente minuta do contrato. O Relatório Final propõe que o 

fornecimento em epígrafe seja adjudicado à concorrente “Shell Portuguesa, 

S.A.”, pelo valor de €807.300,00 (oitocentos e sete mil e trezentos euros), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor. O relatório final e a minuta do 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NO PAVILHÃO PRÉ - 

FABRICADO DA ESCOLA – Presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Guardizela dando conhecimento da sua disponibilidade para assumir a 

execução da obra de construção de uma cobertura no Pavilhão pré - 

fabricado da Escola, pelo valor de €2.796,00 (dois mil setecentos e noventa 

e seis euros), de acordo com orçamento elaborado pelo 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. ---------------------------------------------------------------------- 
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CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES – 

EMPRESA MUNICIPAL – REALOJAMENTO DE 10 FAMÍLIAS 

POR RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO, 

TRANSFERÊNCIA E FALECIMENTO – Presente um ofício da 

CASFIG, Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações 

Sociais de Guimarães, Empresa Municipal submetendo à apreciação e 

votação da Câmara Municipal o realojamento de 10 famílias por rescisão 

do contrato de arrendamento, transferência e falecimento, conforme 

proposta aprovada no respectivo Conselho de Administração, em sua 

reunião realizada no dia 26 de Novembro de 2004. A referida proposta dá-

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador 

Domingos Bragança não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROTOCOLO COM O CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE VILA NOVA DE INFANTAS PARA 

O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO DE 

SERZEDO – Presente, para ratificação, o Protocolo celebrado entre a 

Câmara Municipal de Guimarães e o Centro Social e Paroquial de Vila 

Nova de Infantas para a utilização das instalações daquele Centro para o 

funcionamento da Escola Básica do 1.º Ciclo de Serzedo, durante o ano 

lectivo 2004/2005. O referido Protocolo dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DE PLANOS DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJECTO 

EDUCATIVO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS – ANO 
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LECTIVO 2004/2005 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “No âmbito dos apoios a conceder pela Autarquia ao 

desenvolvimento dos Planos Anuais de Actividade de cada um dos 

Agrupamentos de Escolas, foi aprovado em reunião de 19 de Outubro de 

2001, que as verbas a atribuir a cada um dos estabelecimentos de ensino 

seriam em função da respectiva população escolar de acordo com os 

seguintes escalões: até 100 alunos - €269,35 (duzentos e sessenta e nove 

euros e trinta e cinco cêntimos); de 100 a 200 alunos - €359,10 (trezentos e 

cinquenta e nove euros e dez cêntimos); de 200 a 300 alunos - €448,90 

(quatrocentos e quarenta e oito euros e noventa cêntimos); mais de 300 

alunos - €538,70 (quinhentos e trinta e oito euros e setenta cêntimos). 

Assim, propomos que, para o ano lectivo 2004/2005, seja atribuída uma 

verba global de €31.871,75 (trinta e um mil oitocentos e setenta e um euros 

e setenta e cinco cêntimos) para apoio aos Planos Anuais de Actividade 

dos 15 Agrupamentos de Escolas do concelho de Guimarães. Em anexo o 

Mapa dos valores atribuídos a cada um dos Agrupamentos.” O mapa dos 

valores atribuídos a cada um dos Agrupamentos dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS 

AGRUPAMENTOS PARA COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E 

MATERIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “De acordo com a alínea 

d) do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, compete à 

Autarquia comparticipar no apoio aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico no domínio da acção social escolar. Com base nos dados 

fornecidos pelos 15 Agrupamentos de Escolas para o corrente ano lectivo 

o número total de alunos carenciados é de 2.971, dos quais 2.069 são do 
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escalão A e 902 do escalão B. Assim, propomos, para o ano lectivo 

2004/2005, a atribuição de uma verba global de €95.760,00 (noventa e 

cinco mil setecentos e sessenta euros) para a comparticipação de livros e 

material escolar aos alunos do 1.º Ciclo de Ensino Básico e Ensino Básico 

Mediatizado. Junto se anexam mapas de pormenor por Agrupamentos.” O 

mapa dos valores atribuídos a cada um dos Agrupamentos dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ALIMENTAÇÃO E GESTÃO EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – ANO CIVIL DE 2005 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, é apresentada anualmente uma proposta de 

atribuição de verbas para alimentação e gestão em refeitórios escolares, 

cuja gestão está a ser assumida por Juntas de Freguesia, Associações de 

Pais, Centros Sociais e Agrupamentos de Escolas. De acordo com o 

Despacho n.º 18147/2004 (2.ª Série) de 30 de Agosto, foi fixado o preço 

de refeição por aluno em €1,30 (um euro e trinta cêntimos) para o escalão 

A e €0,65 (sessenta e cinco cêntimos) para o escalão B. Neste sentido, 

propomos, para o ano civil de 2005 (Janeiro a Julho e Setembro a 

Dezembro) a aprovação de atribuição de verbas para alimentação e gestão 

mensal no valor de €49.877,80 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e 

sete euros e oitenta cêntimos), o que perfaz um total anual de €498.460,40 

(quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta euros e 

quarenta cêntimos). Mais informamos que, relativamente ao mês de 

Janeiro, está incluída a verba de €317,60 (trezentos e dezassete euros e 

sessenta cêntimos) referente a retroactivos de Outubro a Dezembro de 

2004, uma vez que em cada ano lectivo é necessário proceder ao 
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reajustamento do número de alunos carenciados conforme informação dos 

vários Agrupamentos de Escolas. Solicita-se, ainda, que a informação da 

atribuição destas verbas seja comunicado às entidades e aos respectivos 

Agrupamentos de Escolas. Em anexo, apresenta-se o Mapa de Pormenor 

de verbas mensais a atribuir a cada uma das entidades que estão a assumir 

a gestão dos refeitórios.” Pela Chefe da divisão Financeira foi prestada a 

seguinte declaração: “Nos termos de n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se que no orçamento do 

ano de 2005 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €498.460,40 (quatrocentos e noventa e oito mil quatrocentos 

e sessenta euros e quarenta cêntimos) nas rubricas orçamentais 

07.01.04.05.01.02 e 07.01.04.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 

2005.” O mapa de pormenor de verbas mensais a atribuir a cada uma das 

entidades que estão a assumir a gestão dos refeitórios dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – RECTIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 – 

Presente uma informação dos Serviços de Educação propondo a 

suspensão do transporte em táxi, a partir de 2 de Novembro, do aluno 

Marco Filipe da Costa Ribeiro, matriculado na EB 2,3 Abel Salazar, 

considerando as razões apresentadas pelo Agrupamento de Escolas e 

descritas na referida informação. Assim, propõe-se que o transporte seja 

assegurado a partir de 2 de Novembro pelo Centro Social de Brito, 

implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.172,16 

(mil cento e setenta e dois euros e dezasseis cêntimos). Esta despesa está 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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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 Armindo Rafael Melo Castro, conforme solicitação do 

Agrupamento de Escolas EB 2,3 Gil Vicente, 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 €3.620,32 (três mil 

seiscentos e vinte euros e trinta e dois 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 

ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – ANO LECTIVO 

2004/2005 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo a concessão de transporte especial em  carrinha adaptada aos 

alunos Jorge Filipe Costa Rebelo, João Carlos Lopes Salgado, Sara Maria 

Gomes Carvalho e Tiago André Alves Mendes, conforme solicitação do 

Agrupamento de Escolas EB 2,3 Gil Vicente. Assim, propõe-se, para o 

ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte especial em carrinha 

adaptada, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€7.623,00 (sete mil seiscentos e vinte e três euros). Esta despesa está 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

TRANSPORTE ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – ANO 

LECTIVO 2004/2005 - Presente uma informação dos Serviços de 

Educação propondo a concessão de transporte especial em  carrinha 

adaptada às alunas Soraia Patrícia Leite Soares e Miriam Sousa Oliveira, 
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conforme solicitação do Agrupamento de Escolas João de Meira. Assim, 

propõe-se, para o ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte 

especial em carrinha adaptada, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de €7.792,40 (sete mil setecentos e noventa e dois euros 

e quarenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO – DOAÇÃO DE 

DOCUMENTOS À BIBLIOTECA DO COMPLEXO 

MULTIFUNCIONAL DE COUROS – Presente a seguinte 

informação: “No âmbito de uma política de actualização do acervo 

documental da Biblioteca Municipal Raul Brandão e suas extensões e, 

tendo em conta a crescente falta de espaço que neste momento se faz 

sentir, existem inúmeras obras que por estarem desactualizadas ou 

existirem em duplicado terão que ser abatidas. A eliminação de 

documentos faz parte do circuito do documento e é uma prática corrente 

em qualquer Biblioteca de Leitura Pública. Por este facto e porque as obras 

se encontram em bom estado de conservação, coloco à consideração 

superior a possível doação destes documentos à Biblioteca do Complexo 

Multifuncional de Couros onde poderão ainda ser úteis a quem procura 

aquele posto de leitura. Em anexo segue listagem de todos os documentos 

que serão objecto de doação.” A listagem de todos os documentos que 

serão objecto de doação dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – CRIAÇÃO DE NOVOS PÚBLICOS LEITORES DO 

NORTE DE PORTUGAL – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 26 de Novembro de 2004, que 
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concordou com a informação da Chefe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação, que se anexa. A referida informação dá-se aqui por 

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

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

CULTURA - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES NO PROCESSO DE CANDIDATURA DE UM 

CONJUNTO DE CASTROS DO NOROESTE PENINSULAR A 

PATRIMÓNIO CULTURAL DA UNESCO – Presente a seguinte 

proposta: “Da Sociedade Martins Sarmento recebemos recentemente uma 

missiva informando que aquela Instituição faz parte do grupo promotor da 

candidatura ao reconhecimento pela UNESCO como património da 

humanidade de uma rede de Castros do noroeste peninsular (Portugal e 

Galiza), cuja formalização está prevista para ano de 2010. Para além da 

SMS, integram esse núcleo a responsável pelo Servicio de Arqueoloxía da 

Dirección Xeral de Património Cultural da Xunta de Galicia, e 

representantes do IPPAR, do Instituto Português de Museus e do Centro 

de Arqueologia Castreja e Estudos Célticos. No passado dia 24 de 

Setembro, realizou-se em Guimarães um primeiro Seminário Semestral, na 

sede da Sociedade, que contou com cerca de 40 participantes, quase todos 

arqueólogos responsáveis pelos trabalhos em povoados que poderão vir a 

integrar a rede candidata à UNESCO. Refere a aludida missiva que, ao 

aderir a esta ideia, a Sociedade Martins Sarmento tem consciência dos 

obstáculos que terão de ser superados, em tempos em que se assiste a uma 

certa banalização das intenções de candidaturas ao galardão da UNESCO, 

sendo certo que é possível construir uma candidatura que reflicta a 

importância histórica, a dimensão e a dignidade da cultura castreja do 

noroeste peninsular e que se revele capaz de contribuir para a valorização 

da nossa identidade regional, que é anterior à formação da nação 
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portuguesa. Assim, o envolvimento activo da Sociedade nesta candidatura 

integra-se na lógica do programa adoptado para a valorização e defesa do 

património arqueológico do nosso concelho e da nossa região, na certeza 

de que a cultura castreja encerra um conjunto de mais-valias científicas, 

culturais, históricas e monumentais que, para além de definirem boa parte 

dos traços identitários da nossa matriz cultural, têm potencialidades de 

produção de riqueza ainda por explorar no quadro da chamada indústria 

do património. Na reunião de dia 24 de Setembro, estiveram no centro do 

debate duas preocupações: a) Definição do modelo orgânico da estrutura 

de suporte da candidatura - Foi sugerida, e genericamente aceite, a criação 

de uma Sociedade para a promoção da candidatura, que funcionará como a 

entidade de coordenação e ligação entre os detentores dos sítios pré-

candidatos, devendo ser constituída pelas seguintes entidades: municípios 

aderentes, instituições responsáveis pela gestão dos sítios, Universidades 

que produzem investigação na área da cultura castreja (Porto e Minho e 

também, eventualmente, Portucalense e Fernando Pessoa), IPPAR, IPA, 

IPM, Ministério do Turismo e organismos galegos correspondentes. b) 

Estabelecimento dos critérios que presidirão à selecção dos sítios a 

candidatar - Estabeleceu-se consenso quanto à ideia de que as estruturas 

locais de gestão do projecto deverão estar dotadas de um quadro próprio 

destinado à investigação, à conservação, à animação e à divulgação dos 

sítios candidatos. Estes deverão reunir um conjunto de requisitos mínimos 

para integrarem a candidatura, nomeadamente terão que se dotar de 

condições adequadas a tornarem-se visitáveis por turistas e outros 

interessados, com meios permanentes de apoio aos visitantes 

(acessibilidade, estrutura de acolhimento, quadro de pessoal, demarcação 

de percursos, documentação de apoio, etc.). A criação de tais condições 

mínimas poderá envolver a necessidade de investimentos significativos. 
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Ficou claro que, em cada caso, deverá ser definido um projecto estratégico 

de gestão relativo às diferentes vertentes da musealização (investigação, 

conservação, animação e divulgação) que respeite as exigências da 

UNESCO. Ponderados os principais problemas entretanto identificados, é 

seguro que a Citânia de Briteiros se encontra numa situação de privilégio. 

Em primeiro lugar, porque não regista problemas de propriedade (a 

Citânia de Briteiros é propriedade municipal sob administração da 

Sociedade Martins Sarmento). Depois, porque já está preparada para 

receber turistas, com condições que serão substancialmente melhoradas a 

partir do final do ano em curso. Por último, porque reúne, ou está em vias 

de reunir a muito curto prazo, condições ímpares de acessibilidade, 

acolhimento de visitantes, investigação, conservação, animação e 

divulgação. Ou seja: a integração de Briteiros nesta candidatura não implica 

investimentos de valorização para além dos que já estão feitos. Por fim, a 

Sociedade Martins Sarmento questiona se a Câmara Municipal de 

Guimarães está interessada em participar neste projecto, referindo que a 

resposta da Autarquia é crucial para todo o processo: sem o suporte da 

Câmara não faz sentido que a Citânia de Briteiros participe no projecto e, 

sem a Citânia de Briteiros, será o próprio projecto no seu todo que deixa 

de fazer qualquer sentido. Pela parte da Sociedade, o sentimento é o de 

que se está em presença de um desafio estimulante, que pode ter 

consequências muito positivas para a Citânia de Briteiros, para o Museu da 

Cultura Castreja, para o Museu Arqueológico da Sociedade Martins 

Sarmento e, portanto, para Guimarães, que assim poderia constituir-se 

como um caso provavelmente único: tornar-se num concelho com dois 

galardões de Património da Humanidade. Em relação ao esforço que será 

previsivelmente exigido à Câmara para se avançar neste processo, ele será 

muito mais de natureza política do que financeira, porque não haverá 
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investimentos a fazer na valorização da Citânia de Briteiros e porque 

previsivelmente não deverá haver necessidade de recorrer à adjudicação de 

estudos a entidades externas, uma vez que entre os envolvidos no processo 

há suficiente massa crítica para a produção dos conteúdos científicos e 

informativos que uma candidatura deste tipo implica. Em resposta que 

dirigi à Sociedade Martins Sarmento, enalteci o conteúdo da carta em 

apreço, dado evidenciar a persistência da Sociedade Martins Sarmento em 

preservar, ampliar, tratar e divulgar o riquíssimo espólio arqueológico que 

lhe foi legado, aliando o rigor científico à acuidade e actualidade como 

procura e consegue desenvolver novos projectos de intervenção. 

Efectivamente, não nos surpreende que a iniciativa apresentada — a 

candidatura de uma rede de Castros do noroeste peninsular a Património 

Cultural da Humanidade — se revele consistente, fundamentada e 

consequente. Além disso, a envolvência geográfica e institucional 

pretendida ou já assegurada resultará inevitavelmente em sinergias que 

consolidarão as condições técnicas, científicas e políticas indispensáveis ao 

sucesso da candidatura. Deste modo, e respondendo à questão que nos era 

colocada — se a Câmara Municipal de Guimarães estaria interessada em 

participar neste projecto — assegurei que, na minha perspectiva, não só 

deveria manifestar interesse, como se deveria empenhar activamente na 

sua concretização, sempre em consonância e conjugação de esforços com 

a Sociedade Martins Sarmento. Assim, cumpre-me submeter à aprovação 

do Executivo a participação da Câmara Municipal de Guimarães na 

candidatura de um conjunto de castros do noroeste peninsular a 

Património Cultural da Humanidade, nos termos e moldes supra-

descritos.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

seguinte proposta: “De acordo com o Regulamento de Apoio à Actividade 
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Editorial, a Comissão Consultiva em sua reunião de 21 de Outubro 

propõe, por unanimidade, a aquisição de trinta exemplares do livro 

“Margens e Confluências”, da ESAP – Escola Superior Artística do Porto 

– extensão de Guimarães, ao preço por capa de €10,00 (dez euros) o que 

perfaz um total de €300,00 (trezentos euros), bem como de trinta 

exemplares da obra “O Operariado e Sindicalismo no Vale do Ave”, de 

Augusto Castro Pereira, ao preço por capa de €10,00 (dez euros) o que 

perfaz um valor total de €300,00 (trezentos euros)” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 08.01. e na unidade económica 

07.01.10.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

CULTURA – FESTAS NICOLINAS 2004 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Novembro de 2004, 

que concedeu o seguinte apoio à Comissão de Festas Nicolinas 2004: 

manutenção do prémio Câmara Municipal de Guimarães para o melhor 

carro das Maçãzinhas que consta de um conjunto de material didáctico até 

ao montante de €500,00 (quinhentos euros), o qual reverterá para a Escola 

donde provenham os alunos cujo carro seja classificado em primeiro lugar; 

nomeação de um júri, composto pela Vereadora da Cultura, por um 

elemento da Associação da Casa da Marcha a convidar e por um elemento 

da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu a convidar, para 

classificação dos participantes e a atribuição do prémio; outros apoios – 

escavadora e ferramentas para o Enterro do Pinheiro; cedência de viaturas 

para as maçãzinhas; cedência de uma viatura e colaboração da Polícia 

Municipal na Roubalheira; publicação de edital determinando o 

encerramento ao trânsito, a partir das 21h30 do dia 29 de Novembro, das 

artérias percorridas pelo Pinheiro, bem como proibindo o estacionamento 

na Rua de Santo António, a partir da mesma hora e data, até final do 

desfile. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 
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unidade económica 02.01.05. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 21, 

22, 23, 26, 29, 30 e 32 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

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

Partido Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

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

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

CULTURA – REISADAS 2005 – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “Cantar os Reis constitui uma tradição 

ancestral do nosso povo, com incidência particular nas aldeias, 

intensamente vivida entre os dias 6 e 19 do primeiro mês do ano. Com 

raízes no universo religioso (adoração dos Reis Magos a Jesus), as luzes do 

profano se encarregaram de lhe dar novos matizes. "Reclamar a parte de 

Deus" de porta em porta tem sido motivação e objectivo de todos 



 

 

 
 

ACTA Nº 24   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

quantos, durante aproximadamente 15 dias, calcorreiam os caminhos do 

Concelho, contribuindo decisivamente para manter uma tradição secular 

que imposta salvaguardar. Tem sido este o objectivo da Câmara Municipal, 

ao promover desde há largos anos as Reisadas, para o que contámos com a 

indispensável participação de grupos musicais de Guimarães. As Reisadas, 

para além de preverem circuitos que levam os grupos participantes a 

percorrer muitas artérias da Cidade e a visitar muitas das suas instituições 

sociais, terminam com um concurso de reis, que se desenrola de acordo 

com um regulamento aprovado pela Câmara Municipal. Para além de 

constituir igualmente uma tradição, o concurso de Reis procura igualmente 

incentivar os grupos a participar e a desenvolver as suas capacidades 

musicais, razão pela qual os grupos premiados vêm sendo contemplados 

com prémios em espécie, ou seja, “vales de compra” de instrumentos 

musicais, com montantes diferenciados, em função da classificação obtida. 

Considerados estes objectivos, propomo-nos modificar o regulamento 

existente, alargando o leque de prémios a todos os grupos participantes 

que, assim, poderiam aspirar a um dos três primeiros prémios ou, em 

qualquer caso, a um prémio de participação. Nesta conformidade, propõe-

se: 1. Aprovar o seguinte programa e orçamento: a) Programa - 8 de 

Janeiro, Sábado - A partir das 14h30: Cantar dos Reis em Instituições de 

Solidariedade Social e Estabelecimento Prisional Regional de Guimarães; 

20H30 - Concentração dos Grupos participantes no Largo do Toural; 

21h00 - Cantar / Concurso de Reis; 24h00 - Ceia de Reis. b) Orçamento - 

Prémios: €1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta euros); Divulgação: 

€500,00 (quinhentos euros); Ceia de Reis: €1.500,00 (mil e quinhentos 

euros); Tipografia: €500,00 (quinhentos euros); Pirotecnia: €750,00 

(setecentos e cinquenta euros); Vários: €100,00 (cem euros); Total: 

€5.000,00 (cinco mil euros). 2 - Aprovar o Regulamento anexo. O referido 
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Regulamento dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 21, 

22, 23, 26, 29, 30 e 32 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

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

Partido Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

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

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

CULTURA - ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP 2005 

(CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS 

ELECTRÓNICOS) - REALIZAÇÃO, EM GUIMARÃES, DAS 

FINAIS PORTUGUESA E ESPANHOLA – Presente a seguinte 

proposta da Vereadora Francisca Abreu: “Em 28 de Outubro de 2000 teve 

lugar o primeiro evento relacionado com desportos electrónicos com 
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apoio da Câmara Municipal de Guimarães. Promovido pelo "Fraglíder", 

sedeado em Guimarães, a iniciativa demonstrou uma inequívoca 

capacidade de atracção de numerosos interessados, quer se tratassem de 

participantes ou de espectadores. Em 2003 foi aprovada uma deliberação 

que viabilizava a realização, no Auditório da Universidade do Minho, da 

final portuguesa do "Electronic Sports World Cup 2004", que veio a 

confirmar aquela capacidade, pelo elevado interesse que suscita em muitos 

jovens e na generalidade da comunicação social, tendo envolvido 400 

participantes, 6000 espectadores (flutuantes), o apoio de várias entidades 

da área das novas tecnologias e comunicações, e uma ampla cobertura 

mediática, quer através dos meios tradicionais, quer da Internet, plataforma 

por onde foram transmitidos directamente todos os jogos. Assim, conclui-

se que a aposta da Câmara Municipal se justificou plenamente, atingindo 

os dois objectivos a que se propunha: viabilizar a realização, em 

Guimarães, de um evento com enorme aceitação junto de camadas mais 

jovens, e garantir uma presença institucional que garantisse a divulgação 

turística de Guimarães. Sublinhe-se, a título de exemplo, que o sítio do 

evento na Internet, que disponibilizava informação detalhada e imagens de 

Guimarães, regista, em média, cerca de 650.000 visitas mensais. O 

"Electronic Sports World Cup" é um evento anual de âmbito mundial com 

final realizada em Paris, que reúne participantes de 50 países e conta com o 

apoio oficial do Governo Francês. A final mundial de 2005 contará com a 

participação de 14 jogadores portugueses, a seleccionar na sequência de 10 

classificativas a decorrer de Janeiro a Junho de 2005 em cidades como 

Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa, Faro ou Coimbra, culminando com a 

final nacional a decorrer em Guimarães, como ora se propõe. Entretanto, 

foi constituída e sedeada em Guimarães a Associação de E-Sports, que 

congrega centenas de jogadores e entusiastas portugueses dos desportos 
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electrónicos, entre os quais os elementos que, no ano transacto, 

organizaram com a Autarquia o ESWC ‘2004. É justamente tal Associação 

que se propõe realizar, novamente em Guimarães, a final portuguesa do 

ESWC ‘2005. Além disso, garantiu já a possibilidade, caso se venham a 

reunir as condições financeiras e logísticas para tal, de realizar, em 

simultâneo, a final espanhola do mesmo evento. A ponderação desta 

proposta, associada à experiência colhida na edição de 2004, aconselha, 

contudo, a introdução de algumas alterações. Efectivamente, a exiguidade 

do Auditório da Universidade do Minho em muitos dos jogos realizados 

no ano transacto, que seria agravada caso se confirme a presença de 

jogadores, acompanhantes, jornalistas e espectadores espanhóis, 

aconselhava, por si só, uma mudança de local. Acresce que seria de todo 

em todo ajustado potenciar e rentabilizar o impacto que teria a realização 

das finais portuguesa e espanhola em Guimarães, associando-lhe a 

realização de uma feira / exposição de novas tecnologias associadas à 

informação, informática e comunicação, prestando-se, desta forma, um 

serviço com amplo interesse comercial e público. Assim, não só o local 

apropriado para a realização destes eventos nos parece ser, 

inquestionavelmente, o Pavilhão Multiusos, como haveria todo o interesse 

em associar à sua organização a Cooperativa Tempo Livre, que já 

manifestou o seu acordo, dado reunir as condições técnicas e logísticas 

necessárias e experiência e vocação na realização de feiras. Assim, propõe-

se: 1. A realização, em Guimarães, das finais portuguesa e espanhola do 

"Electronic Sports World Cup ‘2005", nos seguintes moldes: Data: 10-11-

12 de Junho 2005; Local: Multiusos de Guimarães. A realização do evento 

Nacional, a decorrer de Janeiro a Maio no território nacional, será 

acompanhado pela imprensa e programas da especialidade e a Final 

Nacional contará também, a exemplo da edição 2004, com a presença das 
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televisões nacionais e a transmissão via Internet para todo o mundo em 

"Live Vídeo". Publico/Visitas previstos - Final Nacional Guimarães +/- 

7.500 (Publico flutuante); Qualificadores Nacionais +/- 800 (Publico 

flutuante p/evento); Visitas mensais site (Internet) +/-920.000; Final 

Mundial +/- 35.000 (Publico flutuante). A Câmara Municipal de 

Guimarães, estará representada e referenciada em todos os qualificadores 

nacionais, no site oficial da ESWC 2005 Portugal e na Final Mundial como 

"Main Sponsor". 2. A participação da Câmara Municipal de Guimarães, 

através da aprovação de um subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros) à 

Associação de E-Sports, destinado a garantir os direitos de organização do 

evento, bem como de outro apoio logístico a detalhar em Protocolo de 

Colaboração a estabelecer. Nos termos do Protocolo de Colaboração a 

estabelecer, a Autarquia poderá vir a ser ressarcida deste montante, total ou 

parcialmente. 3. A organização conjunta das finais portuguesa e espanhola 

do ESWC ‘2005 e de uma feira / exposição de novas tecnologias 

associadas à informação, informática e comunicação, com a Associação de 

E-Sports e com a Cooperativa Tempo Livre, nos moldes constantes do 

Protocolo de Colaboração cuja minuta se anexa, para aprovação.” A 

minuta do Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 21, 

22, 23, 26, 29, 30 e 32 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 
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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.” ------------------------------------------------------------- 

ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – CLUBE 

DESPORTIVO DE PONTE - Presente o ofício remetido pelo CLUBE 

DESPORTIVO DE PONTE, que mereceu o seguinte PARECER: “O 

Clube Desportivo de Ponte foi fundado em 1957, tendo como objecto 

central proporcionar aos seus associados e residentes da Freguesia de 

Ponte a possibilidade de desenvolverem actividades na área do Desporto, 

sendo mais vocacionada para a formação do que para a competição. Mais 

do que um clube desportivo, o Desportivo de Ponte estabeleceu uma 

prática de contacto e colaboração inter-geracional, com vista à coesão 

social e à prevenção de actividades de risco, designadamente entre os mais 

jovens. Deste modo, sempre sob o signo da actividade desportiva, o Clube 

contribui para continuar e consolidar uma valiosa tradição associativa do 

Concelho, constituindo-se como prolongamento natural do meio familiar, 

através da promoção e valorização de objectivos comuns e de acções 

colectivas. Assim, sob a égide do Clube Desportivo, não só é facilitada a 

prática e a formação desportivas, como se concorre para a formação cívica 
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dos seus associados e para a coesão social dos habitantes da Freguesia. Por 

estes motivos, entendemos que o Clube Desportivo de Ponte reúne as 

condições que justificam que lhe venha a ser atribuído o Estatuto de 

Utilidade Pública.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE DONIM – Presente uma proposta 

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

da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação toponímica dá-se 

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

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

SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – Presente um ofício da Paróquia de Nossa Senhora da 

Oliveira solicitando à Câmara Municipal o arranjo exterior do Centro 

Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira. Os serviços do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente informam que, de acordo 

com o Projecto de Arranjos Exteriores do Centro Pastoral da Paróquia de 

Nossa Senhora da Oliveira, o custo dos trabalhos em causa é de €378,00 

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

unidade orgânica 05. e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 21, 22, 23, 26, 29, 30 e 32 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 
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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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR 

ABEL SALAZAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 11 de Novembro de 2004, que concordou com a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um autocarro no 

dia 12 de Novembro para o transporte de 42 alunos e 4 professores do 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Ronfe, aos Estúdios da 

RTP, em Sintra, para participarem no concurso SMS. Considerando tratar-

se de um concurso que exercita sobre conhecimento e cultura. 

Considerando que se trata de uma oportunidade de divulgação do 

concelho e não haver inconveniência para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo camarário a 

ratificação do transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho 

extraordinário e os custos inerentes à deslocação (gasóleo e portagens).” 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE – VIATURA PARA DIVULGAÇÃO DE COLHEITAS 



 

 

 
 

ACTA Nº 24   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

DE SANGUE – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das deliberações realizadas 

nos anos anteriores, nas quais a Câmara Municipal assumiu com a 

Associação de dadores Benévolos de Sangue (Guimarães) o serviço de 

divulgação de Dádiva de Sangue, submete-se à apreciação da Câmara igual 

apoio para o ano de 2005, reconhecido o interesse público da mesma.” 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – 

Presente um ofício da Associação de Reformados e Pensionistas de 

Guimarães solicitando apoio financeiro da Câmara Municipal para a 

realização da Festa de Natal dos seus associados no próximo dia 18 de 

Dezembro, na Universidade do Minho. 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 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

“Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 21, 22, 23, 26, 29, 30 e 32 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 
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candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

nas lista do Partido Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de 

Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de 

controlo interno para a atribuição de subsídios.” -------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente um ofício da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas solicitando 

à Câmara Municipal um apoio destinado a custear as despesas com o 

piquete que esteve de serviço no passado dia 20 de Outubro, aquando da 

intempérie que se abateu sobre o concelho. As referidas despesas 

importam em €93,85 (noventa e três euros e oitenta e cinco cêntimos). 

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

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 21, 

22, 23, 26, 29, 30 e 32 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 
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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 – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO À ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS DA ESCOLA DE SANTA LUZIA – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “A Associação de Pais da Escola de 

Santa Luzia solicita a cedência de um armário e de uma secretária para 

apetrechamento das suas instalações a funcionar na Escola EB1 de Santa 

Luzia – Quintã, freguesia de Azurém. Dado existir em armazém o 

mobiliário pretendido, que foi sendo substituído nos serviços da Câmara 

por não se adequar às actuais necessidades, submete-se à consideração 

superior a sua cedência à Associação de Pais da Escola de Santa Luzia. Ao 

referido material foi atribuído o valor constante do quadro seguinte: -------- 

DESIGNAÇÃO VALOR TOTAL 

Uma secretária estrutura metálica 
com tampo em madeira, seis gavetas, 
cor beje 

€ 25,00 

Um armário metálico duas portas, 
com prateleiras, cor beje 

€ 35,00 

Total € 60,00 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

FRANCISCO DE HOLANDA – Presente um ofício do Clube da 
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Escola Secundária de Francisco de Holanda solicitando um subsídio da 

Câmara Municipal com vista a custear as despesas com a participação nos 

Campeonatos que disputam. Propõe-se a concessão de um apoio de 

€500,00 (quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 21, 22, 23, 26, 29, 30 e 32 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO “OS UNIDOS DO CANO” 

– 8.º TORNEIO FUTEBOL VETERANOS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de 
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Novembro de 2004, que concedeu ao Grupo Desportivo “Os Unidos do 

Cano” um troféu destinado ao 8.º Torneio de Futebol Veteranos, no 

passado dia 26 de Novembro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – 2005 – 

FREGUESIA DE MASCOTELOS – Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Santo Amaro, freguesia de Mascotelos, solicitando apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a realização das 

Festas de Santo Amaro, entre os próximos dias 14 e 16 de Janeiro. Propõe-

se a concessão de um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), a 

pagar à Junta de Freguesia respectiva. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – 2005 – 

FREGUESIA DE MASCOTELOS - Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Santo Amaro solicitando à Câmara Municipal a atribuição de 

um troféu destinado ao Concurso Pecuário, integrado na Feira Franca de 

Gado Bovino de Santo Amaro, Mascotelos, no próximo dia 15 de Janeiro 

de 2005. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – FREGUESIA DE 

MASCOTELOS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Mascotelos solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de Santo Amaro, a realizar entre os 

próximos dias 14 e 16 de Janeiro, com a colocação de 2 contadores de 60 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL – MASCOTELOS – Presente um  



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 24   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ofício da Junta de Freguesia de Mascotelos solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2004 e 9 de 

Janeiro de 2005, com a colocação de um contador de 60 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 – FESTA DE NATAL – CAPELA DE SANTO 

ANTÓNIO – FREGUESIA DE AZURÉM - Presente um ofício da 

Comissão de Culto da Capela de Santo António d’Arcela solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 3 de Dezembro de 

2004 e 20 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 – IRMANDADE DE NOSSA 

SENHORA DA MADRE-DE-DEUS – FREGUESIA DE AZURÉM 

– Presente um ofício da Irmandade de Nossa Senhora da Madre-de-Deus, 

freguesia de Azurém, solicitando autorização para ligação à rede de 

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

os próximos dias 13 de Dezembro de 2004 e 6 de Janeiro de 2005, com a 

colocação de 1 contador de 19,6 Kva. 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 EM HONRA DO MENINO – FREGUESIA 

DE SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Souto Santa Maria solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra do Menino, 
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a realizar entre os próximos dias 17 de Dezembro de 2004 e 3 de Janeiro 

de 2005, com a colocação de 2 contadores de 60 A. DELIBERADO, 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO MENINO JESUS – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra do Menino Jesus solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

Honra do Menino Jesus, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro 

de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, com a colocação de 1 contador de 30x60 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVIDADES DE NATAL – FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE – Presente um ofício da Comissão das 

festividades de Natal, freguesia de Sande S. Clemente, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festividades de Natal, com a colocação de 1 contador com a potência 

de 3x60. 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 – FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Sande S. 

Martinho solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da Festa de Natal, com a colocação de 1 contador de 

60 W. Propõe-se que a ligação seja feita entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO MENINO 2004 - FRATERNIDADE 

NUNO ÁLVARES – FREGUESIA DE S. TORCATO - Presente um 
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ofício da Fraternidade Nuno Álvares, Associação dos Antigos Filiados no 

Corpo Nacional de Escutas, núcleo n.º 5, freguesia de S. Torcato, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Igreja Paroquial, no âmbito da Quadra Natalícia e da 

Festa do Menino Jesus, entre os próximos dias 15 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 - CORPO NACIONAL DE 

ESCUTAS – AGRUPAMENTO 566 – FREGUESIA DE 

CREIXOMIL – Presente um ofício do Agrupamento 566 do Corpo 

Nacional de Escutas, freguesia de Creixomil, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações natalícias da Igreja 

Paroquial de Creixomil, com a colocação de um contador. 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 – FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. Jorge 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações natalícias a colocar na Praça Francisco de Inácio, entre os 

próximos dias 10 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, com a 

colocação de 1 quadro 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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 546 – PEVIDÉM - FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE – Presente um pedido do Agrupamento 546 do Corpo Nacional 

de Escutas, Pevidém, solicitando autorização para ligação à rede de 
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iluminação pública do presépio montado no Jardim da Igreja de S. Jorge. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL EM HONRA DO MENINO 

JESUS – FREGUESIA DE VERMIL – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Vermil solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal em Honra do 

Menino Jesus, com a colocação de 1 contador 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 – FESTAS DO MENINO – FREGUESIA DE 

BRITEIROS S. SALVADOR – Presente um ofício da Comissão de 

Festas do Menino Jesus, freguesia de Briteiros S. Salvador, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas do Menino, a realizar entre os próximos dias 17 de Dezembro 

de 2004 e 9 de Janeiro de 2005, com a colocação de dois contadores 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 – FESTAS DO MENINO – FREGUESIA DE 

CANDOSO S. TIAGO – Presente um ofício da Comissão de Festas do 

Menino, freguesia de Candoso S. Tiago, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 11 de Dezembro de 2004 e 6 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 – FESTAS DE NATAL E DO MENINO – DONIM -  
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Presente um ofício da Comissão de Festas de Natal e do Menino, freguesia 

de Donim, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os 

próximos dias 18 de Dezembro de 2004 e 9 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 – FREGUESIA DE PENSELO 

– Presente um ofício do Centro Social da Paróquia de Penselo solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, com a colocação de 1 contador de 50 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 – FESTA DE NATAL – FREGUESIA DE LORDELO 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Lordelo solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal a colocar na Avenida Prof. Luís Machado, com a 

colocação de 2 contadores. 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 – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE SILVARES 

– Presente um ofício da Comissão das Festas de Natal, freguesia de 

Silvares, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da referida festa, com a colocação de 1 contador de 

30x30. 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. ----------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE PRAZINS 

SANTO TIRSO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Prazins 

Santo Tirso solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de Natal, entre os próximos dias 18 

de Dezembro de 2004 e 6 de Janeiro de 2005, com a potência de 2x30 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Presente um ofício da Comunidade Paroquial de 

Fermentões solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa de Natal, com a colocação de 1 

contador de 50 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 – FESTAS EM HONRA DE SANTO AMARO – 

FREGUESIA DE AROSA – Presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Arosa solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas em Honra de Santo Amaro, a realizar entre 

os próximos dias 13 e 16 de Janeiro de 2005, com a colocação de 2 

contadores de 60 amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:20 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 


