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ACTA 

Aos nove dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da 

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

O Presidente da Câmara informou que, pelas 10:30, iriam ser feitas duas 

apresentações, sendo uma relativa à comemoração do Dia da Árvore/Dia 

Mundial da Floresta, no próximo dia 21 de Março, e a outra relativa aos 

custos da recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. ------------------ 

No dia da tomada de posse do novo Presidente da República fez um 

agradecimento ao Presidente da República cessante, Dr. Jorge Sampaio, 

tendo em conta o excelente relacionamento entre o Município de 

Guimarães e a Presidência da República. De seguida, saudou o Presidente 

da República eleito, Dr. Aníbal Cavaco Silva. ------------------------------------ 

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Na sequência da intervenção da 

Vereadora Luísa Oliveira na última reunião de Câmara, disse que acolhia 

com satisfação a informação de que a Câmara Municipal de Guimarães 

estaria a trabalhar na área da economia social tendo já entregue uma 

proposta ao Ministro do Trabalho e da Segurança Social no passado mês 

de Fevereiro, pelo que apresentou um requerimento solicitando o 
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conteúdo integral da referida proposta elaborada pelos serviços 

camarários. Por último, perguntou de que forma o Conselho Local de 

Acção Social pode dar um contributo para a resolução deste problema; 2 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) Referiu o licenciamento de uma 

construção, destinada a habitação, titulada pelo alvará n.º 645/2005, 

localizada na zona envolvente das residências universitárias, dizendo que 

tal localização se integrava numa das zonas de expansão e crescimento 

natural da Universidade do Minho, pelo que se impunha classificar, no 

âmbito do Plano Director Municipal (PDM), o referido terreno como zona 

de equipamento, restringindo-se, assim, a viabilidade de construção e 

equipamentos, defendendo que tal medida era a que melhor salvaguardava 

a defesa do crescimento natural da Universidade do Minho. Referiu, a 

propósito, o anúncio recente da instalação, no Campus de Azurém, do 

Centro de Computação Gráfica, do Pólo de Inovação de Engenharia de 

Polímeros e do Centro de Valorização de Engenharia de Polímeros, 

considerando que estas estruturas evidenciavam preocupações de 

actualização, de excelência e de liderança por parte da Universidade do 

Minho. Finalmente, apresentou um requerimento solicitando informação 

sobre se a aprovação daquelas obras de construção (alvará de n.º 

645/2005) respeitavam o Plano Director Municipal. ---------------------------- 

3 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Leu, em voz alta, um documento cujo 

teor se transcreve em acta: “O Jornal de Notícias trouxe, na passada 

semana, as declarações do Sr. Vereador Júlio Mendes, no qual o Vereador 

explicitava a intenção, por parte da Câmara Municipal, de se executarem 

dois túneis que ligariam a circular sul nascente aos respectivos nós da auto-

estrada. Esta intenção significará um investimento de largos milhões de 

euros e, por isso, fui reler o Plano Plurianual de Actividades para 2006 

confirmando aquilo que já sabia, ou seja, de que tal intenção não estava 
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nele inscrita. Recordo que na reunião de Câmara onde se discutiu e 

aprovou o Plano e Orçamento (PO), os vereadores eleitos pelo PSD, 

dispuseram-se a aprová-lo desde que, entre outros, o Partido Socialista 

assumisse fundamentalmente os seguintes compromissos: a) Realização 

dos Planos Urbanísticos das vilas das Taipas e Ponte no corrente ano de 

2006; b) Realização dos Planos Urbanísticos de Moreira e de Lordelo no 

ano de 2007; c) Realizar o projecto técnico do acesso Taipas – Guimarães 

em 2006 com execução da obra até 2008; d) Realizar o projecto técnico do 

acesso Lordelo – Guimarães com execução da obra até 2009; e) Assumir a 

requalificação e ampliação dos parques de Taipas e de Ponte, ampliando e 

melhorando a ligação entre as duas margens do Ave; f) Assumir a 

despoluição, como aliás foi assumida pelo Vereador Júlio Mendes, da Bacia 

do Ave a montante de Ronfe até 2007, garantindo a qualidade necessária 

ao uso das praias fluviais; Estas intenções de investimento constavam da 

proposta de plano trazida à Câmara pelos vereadores socialistas. Nós 

pretendemos então calendarizá-las, torná-las efectivas ao se assumir, de 

uma forma clara, o compromisso com as populações do norte e do sul do 

Concelho. Fomos então consequentes com o nosso programa eleitoral 

quando declarámos ser nossa convicção a necessidade de, para além da 

aposta na cidade de Guimarães, fomentar duas novas centralidades: - uma 

em torno da vila das Taipas, ligando-a a Ponte, conquistando o rio para as 

populações; - outra em torno das vilas de Moreira de Cónegos e de 

Lordelo, contribuindo para inverter a actual tendência de recessão 

económica instalada particularmente na zona sul do concelho. A nossa 

proposta foi rejeitada, não por ser utópica, nem sequer por contrariar as 

propostas dos vereadores socialistas, mas unicamente pelo habitual 

exercício de poder discricionário da maioria. Só pode ser essa atitude que 

permite ao Sr. Vereador Júlio Mendes considerar sequer a hipótese de 
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executar os dois túneis atrás referidos, não constando no PO, quando a 

maioria a que pertence se recusou a calendarizar as propostas atrás 

referidas, essas sim constantes do documento então aprovado. É essa 

mesma atitude discricionária na definição – ou melhor dizendo, na 

ausência - de prioridades de investimento, que permitiu que dois terços do 

investimento tenha sido sistematicamente aplicado na cidade e apenas um 

terço nas freguesias, alimentado assim, o recorrente surgimento de 

movimentos autonómicos a Norte e Sul do Concelho. Em dezasseis anos 

de governação socialista, o Concelho perdeu uma fatia importante do seu 

território. Quando se publicar a história recente do Concelho de 

Guimarães, ela terá um capítulo dedicado aos acontecimentos e razões que 

motivaram a criação do Concelho de Vizela. O Sr. Presidente e a maioria 

socialista terão um destaque negativo nesse mesmo capítulo! Hoje temos 

sinais que podem conduzir a movimentos de defesa das Taipas a concelho 

e um outro que defende a integração de Moreira no Concelho de Vizela. 

Porque é que estes sinais são tão recorrentes? Será a culpa das oposições? 

Quem tem tido os instrumentos para os evitar, ou no mínimo para os 

isolar? As oposições não se deixarão encurralar pelos argumentos de quem 

está no poder há dezasseis anos e por quem sempre teve o instrumento, o 

orçamento municipal, capaz de evitar os incêndios. Para além de não o ter 

usado o PO como plano de prevenção, os últimos orçamentos da maioria 

definiram políticas de investimento que funcionaram, objectivamente, 

como rastilhos que vêm alimentando os incêndios. Estamos, sempre 

estivemos, contra o desmembramento do nosso Concelho, mas não somos 

indiferentes aos legítimos anseios das populações da Zona Norte e Sul do 

Concelho. Estamos convictos que no fundo do seu coração as populações 

sentem-se Vimaranenses, mas reclamam o que lhes é devido. Por 

antecipação, temos uma visão para o Concelho que assenta no 
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planeamento e fomento de novas centralidades, complementares à cidade, 

cujo instrumento seria um orçamento Municipal participado, onde se 

indicaria à priori os montantes especificamente destinados a atingir os 

objectivos estratégicos declarados. Estamos conscientes de que não 

ganhamos as eleições, mas isso não significa que a nossa visão esteja 

errada. A seu tempo a população a entenderá e perfilhará. O orçamento 

municipal tem que ir ao encontro dos anseios das populações, por isso tem 

de ser participado, não pode ser discricionário, se queremos transformá-lo 

no instrumento da unidade do Concelho”; 4 – Vereador António 

Salgado Almeida – a) – Recordou a necessidade de se proceder ao 

arranjo urbanístico da zona envolvente ao Bairro da Emboladoura, da 

freguesia de Gondar; b) – Referindo-se ao aumento do tarifário para os 

transportes colectivos urbanos rodoviários de passageiros, concessionados 

pelo Município, denunciou que estarão a ser cobrados mais dois cêntimos 

sobre o valor dos bilhetes das viagens pré compradas; c) – Mostrou-se 

preocupado com a preservação de algumas espécies animais na área 

florestal de Guimarães, denunciando que, recentemente, foi realizada uma 

batida à raposa, no Monte da Senhora dos Montes, na qual foram mortos 

seis exemplares da espécie; 5 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Fez 

uma saudação a todas as mulheres, em particular às mulheres 

vimaranenses, a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se 

comemorou ontem, dia 8 de Março; 6 – Vereador Júlio Mendes – a) – 

Sobre a intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos disse que a Câmara 

Municipal de Guimarães tem estado a trabalhar em sintonia com a 

Universidade do Minho, que disse considerar ser um motor de 

desenvolvimento da economia da região. Disse, ainda, que o crescimento 

da Universidade do Minho não passava necessariamente pelo crescimento 

do actual Campus universitário, podendo centrar-se numa lógica e numa 
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estratégia diferentes. Concluiu, referindo que o ordenamento do território, 

no que respeita aos interesses da Universidade, será sempre analisado com 

a Autarquia; b) – Relativamente à intervenção do Vereador Vítor Ferreira 

disse que a informação veiculada por um órgão de comunicação social a 

propósito das declarações que proferiu no final da última reunião 

camarária, não correspondia àquilo que havia dito. Esclareceu, então, que o 

Plano Director Municipal estava a ser revisto, existindo uma comissão 

especializada que está a estudar a questão das acessibilidades. Por último, e 

relativamente ao compromisso de despoluição do Vale do Ave, esclareceu 

que nunca assumiu qualquer compromisso de despoluição da bacia do 

Ave, visto que tal constitui uma natural consequência dos objectivos 

estratégicos definidos pela VIMÁGUA de cobertura do concelho com 

redes de saneamento com o objectivo de eliminação de cargas poluentes 

para as linhas de água existentes; 7 - Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Disse que o Governo Central está 

informado e documentado sobre a realidade concelhia, mostrando-se 

confiante nas soluções do Ministério do Trabalho e da Segurança Social 

que passarão por uma proposta de resolução de alguns problemas sérios 

desta região; b) – Relativamente à Universidade do Minho, reforçou a ideia 

de que a Câmara Municipal de Guimarães tem sempre trabalhado em 

sintonia com a Universidade a questão do ordenamento do seu território; 

c) – Sobre a intervenção do Vereador Vítor Ferreira, disse que não se 

justificavam tais declarações, recordando os investimentos realizados nas 

Vilas de Moreira de Cónegos e das Taipas, esclarecendo que os 

equipamentos em falta em Moreira de Cónegos são da responsabilidade do 

Governo central; e) – Relativamente  à  batida à raposa, realizada no 

Monte  da  Senhora dos Montes, disse estar completamente de acordo 

com  a  intervenção  do Vereador António Salgado Almeida, esclarecendo,  
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contudo, que esta matéria não estava nas competências da Autarquia. ------ 

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

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

comunicação do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil dando 

conhecimento que, na sequência da reunião que teve lugar no passado dia 

2 de Março com os Exmos. Senhores Secretário de Estado da 

Administração Interna e Secretário de Estado Adjunto da Administração 

Interna, foi alterado o procedimento de actuação no que diz respeito ao 

levantamento de aves mortas na via pública pelo que, a partir desta data, 

tal missão fica a cargo dos militares do SEPNA da GNR em todo o 

território, podendo qualquer informação ser dirigida ao Comando Distrital 

de Operações de Socorro de Braga, que reencaminhará essa mesma 

informação; 2 – De uma informação da Divisão de Acção Social dando 

conhecimento que, no âmbito do Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de 

Dezembro, que tem como objecto instituir uma prestação extraordinária 

de combate à pobreza dos idosos – Complemento Solidário para Idosos – 

a Câmara Municipal de Guimarães, à semelhança daquela que tem vindo a 

ser a sua postura noutros domínios, disponibilizou-se, de imediato, junto 

dos responsáveis distritais da Segurança Social, para colaborar na 

implementação da referida medida, prestando apoio ao nível da 

divulgação/informação junto da população em geral e 

encaminhamento/orientação dos munícipes; 3 – Do ofício da Direcção 

Regional de Educação do Norte dando conhecimento que vão ser 

iniciados os trabalhos de construção da Escola EB 2,3 de Abação, 

prevendo-se que a 1.ª fase esteja concluída em 30 de Agosto de 2006, 

permitindo o início das actividades lectivas de 2006/2007; 4 – Da 

apresentação do IV Congresso Histórico de Guimarães no próximo dia 15 

de Março, no Centro Cultural Vila Flor, com a seguinte constituição: 
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Presidente Honorário do Congresso: Prof. Doutor Freitas do Amaral, 

actualmente a desempenhar as funções de Ministro dos Negócios 

Estrangeiros; Presidente do Congresso: Prof. Doutor Luís de Oliveira 

Ramos, Director da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 

Católica Portuguesa, Braga; Comissão Científica: Presidida pelo Prof. 

Doutor Francisco Ribeiro da Silva, Vice-Reitor da Universidade do Porto; 

Prof. Doutor Viriato Capela, Vice-Reitor da Universidade do Minho; Prof. 

Doutor Luís Reis Torgal, Professor Catedrático do Instituto de História e 

Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; 

Prof. Doutor António Pedro Vicente, Professor Catedrático do 

Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa; Prof. Doutora Maria Norberta Amorim, 

Professora Catedrática; Prof. Doutora Regina Anacleto, Professora 

Associada, com agregação do Instituto de História da Arte da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra; Prof. Doutor Sérgio Campos 

Matos, Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa; Comissão organizadora: Dr. António Magalhães, Presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães; Prof. Doutor Luís de Oliveira Ramos, 

Presidente do Congresso; Prof. Doutor Francisco Ribeiro da Silva, 

Presidente da Comissão Científica do Congresso; Prof. Doutora Maria 

Norberta Amorim, Secretária Geral do Congresso. ----------------------------- 

Pelas 10:30 foram apresentadas duas Comunicações por Técnicos do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, uma sobre o Dia da 

Árvore/Dia Mundial da Floresta, que se comemora no próximo dia 21 de 

Março, e outra relativa ao Estudo elaborado sobre a recolha e o tratamento 

de resíduos sólidos urbanos, contendo índices diversos, no âmbito da 

Agenda 21 Local, bem como os custos inerentes ao serviço prestado. No 

final, o Vereador Armindo Costa e Silva esclareceu alguns dados sobre o 
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referido Estudo, designadamente quanto aos aumentos de custos relativos 

aos serviços prestados. Foi entregue a todos os membros do Órgão 

Executivo o aludido Estudo. -------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Armindo Costa e Silva, datado de 20 de 

Fevereiro de 2006, que aprovou a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Município de Guimarães instalou no 

seu Centro Histórico 5 novos ecopontos para a colocação de vidro, 

plástico/metal e papel e cartão, sendo que esta iniciativa teve como 

objectivo uniformizar os contentores destinados à recolha selectiva, 

idênticos aos instalados em todo o concelho, variando apenas o seu 

tamanho. O objectivo será um melhor reconhecimento por parte da 

população dos materiais a colocar, distinguindo-se com uma maior 

facilidade dos contentores destinados aos resíduos indiferenciados. Caso se 

verifique o sucesso desta iniciativa serão colocados oportunamente estes 

ecopontos em todo o Centro Histórico”; 2 – Do ofício da Cooperativa 

Turipenha remetendo, para conhecimento, o Plano de Actividades e 

Orçamento para o ano de 2006, aprovado em Assembleia Geral realizada 

no passado dia 26 de Janeiro, que se encontra disponível para consulta na 

Secretaria Geral da Câmara Municipal; 3 – Do ofício da Águas do Ave, S. 

A. remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2005, que se 

encontra disponível para consulta na Secretaria Geral da Câmara 

Municipal; 4 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de 

Fevereiro de 2006, que aprovou a alteração número três ao Plano de 

Investimentos, Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal 

de Guimarães, para o ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 5 – Do despacho do Presidente 
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da Câmara, datado de 27 de Fevereiro de 2006, que aprovou a alteração 

número quatro ao Plano de Actividades, Plano de Investimentos e 

Orçamento da Câmara Municipal, para o ano de 2006, que se dá aqui por 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Carlos 

Vasconcelos. ---------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CALDEIRA NO 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PENELA – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “Nos termos da autorização 

concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 19 de Dezembro 

de 2005, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de Souto 

Santa Maria a proceder à aquisição de caldeira, montagem e respectivo 

equipamento no Jardim-de-infância de Penela, sedeado nas instalações do 

Centro Social de Souto Santa Maria, até ao montante de €5.500,00 (cinco 

mil e quinhentos euros) + IVA, sob acompanhamento técnico e 

fiscalização dos serviços do Departamento de Obras Municipais”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

JUNTAS  DE  FREGUESIA  –  TRANSFERÊNCIA  DE  VERBAS 

PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Domingos Bragança: “A Câmara e a Assembleia Municipal 

votaram o Plano e Orçamento que contém uma verba de €455.217,00 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e dezassete euros) a 
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distribuir proporcionalmente, tendo em conta os indicadores das 

transferências do Estado, pelas 69 freguesias do concelho. É essa proposta 

que agora se submete para votação, visando com ela disponibilizar meios 

às freguesias para, em consonância com a Câmara, executarem tarefas na 

área geográfica do seu território. Os montantes agora em questão serão 

pagos até ao final do ano em curso e mediante a correspondente 

verificação da sua execução por parte dos serviços técnicos da Câmara.” --- 

FREGUESIA VALOR 

Abação S. Tomé €7.026,00 

Airão Santa Maria €5.833,00 

Airão S. João €4.798,00 

Aldão €2.799,00 

Arosa €2.845,00 

Atães €8.829,00 

Azurém €14.077,00 

Balazar €3.521,00 

Barco €4.976,00 

Briteiros Santo Estêvão €4.878,00 

Briteiros Santa Leocádia €6.192,00 

Briteiros S. Salvador €6.853,00 

Brito €10.303,00 

Caldelas €8.740,00 

Calvos €3.162,00 

Candoso S. Martinho €6.175,00 

Candoso S. Tiago €4.718,00 

Corvite €2.843,70 

Castelões €3.601,00 

Conde €4.019,00 
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FREGUESIA VALOR 

Costa €9.856,00 

Creixomil €14.490,00 

Donim €4.841,00 

Fermentões €9.783,00 

Figueiredo €2.511,00 

Gandarela €4.334,00 

Gémeos €2.028,00 

Gominhães €2.478,00 

Gonça €8.941,00 

Gondar €6.026,00 

Gondomar €6.020,00 

Guardizela €7.894,00 

Oliveira do Castelo €4.457,00 

S. Paio €3.585,00 

S. Sebastião €3.091,00 

Infantas €7.966,00 

Longos €9.109,00 

Lordelo €11.953,00 

Leitões €4.254,00 

Mascotelos €3.250,00 

Mesão Frio €8.504,00 

Moreira de Cónegos €13.157,00 

Nespereira €7.482,00  

Oleiros €3.995,00 

Penselo €4.956,00 

Pinheiro €3.720,00 

Polvoreira €8.638,00 
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FREGUESIA VALOR 

Ponte €11.270,30 

Prazins Santa Eufémia €4.425,00 

Prazins Santo Tirso €3.302,00 

Rendufe €6.036,00 

Ronfe €10.081,00 

Sande S. Clemente €8.071,00 

Sande S. Lourenço €4.900,00 

Sande S. Martinho €7.527,00 

Sande Vila Nova €5.644,00 

S. Torcato €15.178,00 

S. Faustino €3.917,00 

Selho S. Cristóvão €6.377,00 

Selho S. Jorge €13.216,00 

Selho S. Lourenço €5.113,00 

Serzedelo €10.381,00 

Serzedo €5.308,00 

Silvares €7.273,00 

Souto Santa Maria €5.440,00 

Souto S. Salvador €5.414,00 

Tabuadelo €5.578,00 

Urgezes €12.152,00 

Vermil €5.106,00 

TOTAL 455.217,00 € 
Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03. e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores eleitos nas listas do PSD votaram 
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favoravelmente a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 

apesar de reconhecerem que estas transferências se encontram 

muito aquém das necessidades das autarquias e dos anseios das 

populações que nelas habitam. Estas verbas não fazem justiça às 

autarquias locais, não contrariam o fosso de investimentos entre a cidade e 

o resto do concelho que se vem cavando ao longo dos últimos anos, mas 

são, apesar disso, importantes para uma realização mínima de obra nas 

freguesias. No entanto, independentemente das considerações iniciais, a 

atribuição destas verbas tem critérios objectivos – como sempre deveria 

acontecer! – constituindo menos de 1/7 das verbas destinadas às freguesias 

orçamentadas no Plano e Orçamento para 2006. É inadmissível 

politicamente, e mesmo do ponto de vista da gestão dos dinheiros 

públicos, que mais de 6/7 do dinheiro destinado às freguesias 

(€500.000,00 do Fundo Ambiental + €2.500.000,00 para apoio a obras) 

seja distribuído sem critérios objectivos, que possam ser entendidos 

pela população! Procedendo como procede, o PS joga na 

arbitrariedade e na discriminação em termos da distribuição do 

dinheiro de todos, o que é contra os princípios da mais elementar justiça 

social e do bem comum de Guimarães”. ------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – 

CEDÊNCIA DE MATERIAL – Presente a seguinte proposta: “A Junta 

de Freguesia de Arosa solicitou a esta Câmara Municipal a cedência de 

guias de granito que foram levantadas aquando da execução da obra de 

arranjo envolvente ao Parque de Estacionamento da Mumadona. O 

Departamento de Obras Municipais quantificou as guias que se encontram 

em estaleiro na quantidade de 216 ml e cujo valor é de €10.800,00 (dez mil 

e oitocentos euros). Assim, propõe-se a cedência à Junta de Freguesia de 

Arosa de 216 ml de guias de granito usadas para a execução de um 
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passeios para peões junto da Igreja Paroquial da freguesia”. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE RENDUFE – 

CONSTRUÇÃO DE MUROS – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “A pedido da Junta de Freguesia de 

Rendufe proponho que a Câmara conceda a esta Autarquia a verba de 

€3.142,00 (três mil cento e quarenta e dois euros) destinada à construção 

de muros confinantes com a Rua 1.º de Maio, conforme quantificação de 

custos elaborada pelo Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE DEPÓSITOS À 

ORDEM – Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão 

Financeira: “O Banco BANIF, Banco Internacional do Funchal, S.A., com 

sede na Rua João Tavira, n.º 30, Funchal e representação social na Avenida 

José Malhoa n.º 22, em Lisboa, enviou a esta autarquia um ofício no qual 

se apresentam as condições aprovadas para abertura de uma conta à 

Câmara Municipal de Guimarães, com o propósito de esta iniciar um 

relacionamento comercial com aquela instituição de crédito. A abertura da 

conta de depósitos à ordem, nas condições que são apresentadas no ofício, 

seria efectuada na agência daquele banco em Guimarães, situada no Largo 

do Toural, n.º 106, 1.º andar. As condições propostas para a abertura da 

conta são semelhantes às oferecidas pelas demais entidades bancárias com 

quem a Câmara Municipal de Guimarães detém relações contratuais. Em 

caso de se pretender proceder à abertura de conta nesta instituição 

bancária, deverá ser submetida proposta ao Órgão Executivo para 

cumprimento do disposto no ponto 2.9.10.1.2. do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-
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Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, nas condições constantes do 

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

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO 

APRESENTADA PELA PORTGÁS – SOCIEDADE DE 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. – Presente a seguinte 

informação da responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais: “Na 

sequência da instauração dos processos de execução fiscal n.º 22/2006 e 

apensos, por falta de pagamento de uma taxa de ocupação de via pública, 

foi citada a empresa Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de 

Gás, S.A. para efectuar o pagamento da quantia em dívida. O pagamento 

não foi efectuado e o valor da dívida é de € 291,50 (duzentos e noventa e 

um euros e cinquenta cêntimos). No passado dia 18 de Fevereiro aquela 

empresa enviou uma oposição à execução fiscal, endereçada ao Sr. Juiz de 

Direito do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Nesta oposição 

alega, em suma, que a quantia exequenda não consubstancia uma taxa, mas 

antes um verdadeiro imposto, criado pelo Município de Guimarães. Refere 

que a Câmara Municipal de Guimarães pretende aplicar e cobrar 

montantes alegadamente a título de “taxas” de ocupação do subsolo do 

domínio público municipal, contudo entende que tais tributos não têm 

enquadramento legal e inquinam os respectivos actos de liquidação de 

nulidade. Segundo o alegado pela empresa, ela suportou todos os encargos 

da realização das infra-estruturas necessárias à distribuição de gás natural 

aos munícipes de Guimarães, cabendo-lhe ainda assegurar a manutenção 

da rede de distribuição de gás, bem como suportar os custos de tal 

manutenção. Por seu turno, e segundo a mesma exposição, o Município de 

Guimarães não terá que efectuar quaisquer obras ou outras acções, de 
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modo a permitir a instalação das diversas infra-estruturas que constituem a 

rede de gás, nem suportou, ou suportará qualquer encargo com a 

realização, reforço ou manutenção das mesmas. Assim, refere que não 

consegue vislumbrar qualquer contrapartida que para esta resulte inerente 

ao encargo com a “taxa” ora dada à execução (porque inexiste tal 

contrapartida). Por outro lado, refere que, enquanto concessionária de um 

serviço público de distribuição de gás natural na Zona Norte do País, foi-

lhe atribuído pelo Estado o direito de utilização de terrenos do domínio 

público para instalação da rede de gás, pelo que, ao ser o Estado, e não as 

autarquias, a atribuir à Portgás o direito ao uso de terrenos do domínio 

público, não tem a Câmara Municipal de Guimarães legitimidade ou 

competência para liquidar a esta quaisquer taxas pela ocupação da via 

pública – subsolo municipal. Analisada a oposição apresentada pela 

empresa Portgás, cumpre-nos informar que, apesar do alegado, não lhe 

assiste razão, devendo a Câmara Municipal manter a liquidação da taxa, 

conforme adiante se expõe: À empresa Portgás foi debitada uma taxa de 

ocupação da via pública prevista no ponto 5, alínea a) do art.º 21.º da 

Tabela de Taxas e Licenças Municipais, em vigor no Município de 

Guimarães, e que refere que “tubos, condutas, cabos, condutores e semelhantes - por 

ano e por metro linear: a) cabos subterrâneos condutores de energia eléctrica, de 

telecomunicações, condutas de gás - € 1,82 ”. A Portgás é uma empresa 

concessionária do serviço público de importação de gás natural e do seu 

transporte e fornecimento de gás natural na Região Norte. Na base da 

concessão, bem como no diploma que define a regulação básica do sector 

do gás natural, é muito claro que as concessionárias têm o direito de usar 

bens do domínio público. Todavia, em nenhuma norma desses diplomas 

(ou de outros) se estabelece a isenção do pagamento de taxas municipais, 

pelo que se deverão cobrar a esta empresa as taxas relativas à intervenção e 
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ocupação do domínio público municipal. É este entendimento da doutrina 

e da jurisprudência mais recente. A Associação Nacional de Municípios 

Portugueses enviou a todas as autarquias um parecer do Dr. Pedro 

Gonçalves, que se pronuncia nesse sentido. Quanto à qualificação como 

taxa deste tributo, o Supremo Tribunal Administrativo proferiu, em três 

processos, acórdãos a qualificar como taxa, por ter natureza sinalagmática, 

o tributo liquidado por um município como contrapartida pela utilização 

do subsolo com tubos e condutas, uma vez que o seu montante se destina 

a pagar uma utilização individualizada do subsolo onde os mesmos foram 

colocados (ver. Acórdãos do STA proferidos nos processos n.ºs 650/04, 

de 17/11/2004, n.º 1206/04, de 27/04/2005 e n.º 1338/04, de 

27/04/2005). Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 208.º do 

Código do Procedimento e do Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, alterado e republicado pela Lei 

n.º 15/2001, de 5 de Junho, deverá submeter-se a oposição agora 

apresentada pela empresa Portgás, no âmbito dos processos de execução 

fiscal n.º 22/2006 e apensos, a deliberação do executivo camarário, 

enquanto órgão de execução fiscal, para que delibere manter a liquidação 

desta taxa no presente processo. À consideração superior”. O Vereador 

César Machado não participou na discussão e na votação da 

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

NOMEAÇÃO DE JUIZES SOCIAIS – LISTAS DE CANDIDATOS 

– Presente a seguinte proposta: “A Lei de Protecção de Crianças e Jovens 

em Risco, Lei n.º147/99, de 1 de Setembro, e a Lei Tutelar Educativa, Lei 

n.º166/99 de 14 de Setembro, prevêem a intervenção de um Tribunal 

composto pelo Juiz de Direito e por dois Juízes Sociais, no debate judicial 

em processo de promoção e protecção de crianças e jovens e nas 

audiências em que esteja em causa a aplicação de uma medida de 
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internamento do menor. O diploma legal que regulamenta o regime de 

recrutamento e funções dos Juízes Sociais, que irão intervir nas acções de 

competências dos Tribunais de Menores, é o Decreto-Lei n.º 156/78, de 

30 de Junho. Os objectivos que se visam alcançar com o regime de 

recrutamento e funções dos Juízes Socais são os de trazer a opinião 

pública até aos tribunais e levar os tribunais até à opinião pública, actuando 

contra a rotina dos Juízes e sensibilizando-os em relação aos valores sociais 

dominantes e suas prioridades, estimulando os cidadãos à formação de 

opiniões correctas a respeito da administração da justiça e ao reforço do 

seu sentimento de legalidade. O exercício deste cargo constitui serviço 

público obrigatório e é considerado para todos os efeitos, como prestado 

na profissão, actividade ou cargo do respectivo titular – art.º 4.º. O que se 

pretende é que o Juiz Social participe nas decisões relativas a crianças e 

jovens em perigo por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento 

integral. Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, 

designadamente, está abandonada ou vive entregue a si própria, sofre maus 

tratos físicos ou é vitima de abusos sexuais; não recebe cuidados ou a 

afeição adequada à sua idade e situação pessoal; é obrigada a actividades ou 

trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação 

pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; está sujeita, de 

forma directa ou indirecta, a comportamentos que afectem gravemente a 

sua segurança ou o seu equilíbrio emocional; assume comportamentos ou 

se entrega a actividades ou consumos que afectam gravemente a sua saúde, 

segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o 

representante legal ou quem tenha a sua guarda de facto, se lhes oponham 

de modo adequado a resolver essa situação. Quando é necessária a 

intervenção dos tribunais nestas situações, é iniciado um processo judicial 

de promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens. O tribunal que 
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irá realizar o debate judicial é composto pelo Juiz de Direito, que preside, e 

por 2 Juízes Sociais – art.º 115.º, da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro. A 

decisão é tomada, após o debate judicial, por maioria de votos, votando 

em primeiro lugar os Juízes Sociais, por ordem crescente de idade, e, no 

fim, o Juiz Presidente – art.º 120.º, da referida Lei. Também segundo o 

art.º 30.º da Lei n.º 166/99 de 14 de Setembro, nas audiências em que 

esteja em causa a aplicação de medida de internamento, o Tribunal é 

constituído pelo juiz do processo, que preside, e por dois Juízes Sociais. 

Os juízes sociais serão nomeados pelo período de 2 anos, com início em 1 

de Outubro, mantendo-se em exercício de funções até à tomada de posse 

dos que os devam substituir, e tomam posse, perante o Presidente do 

Tribunal da Comarca de Guimarães, podendo ser substituídos, nas suas 

faltas e impedimentos, por suplentes. De acordo com o disposto no art.º 

31.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho os Juízes Sociais que hão-

de intervir nas causas da competência dos Tribunais de Menores são 

nomeados de entre os cidadãos residentes na área do município da sede do 

respectivo Tribunal. e, para o Tribunal da Comarca de Guimarães, o 

número de juízes será de 15 efectivos e 15 suplentes. A organização de 

candidaturas compete à Câmara Municipal de Guimarães e, na preparação 

das listas, a autarquia pode socorrer-se da cooperação de entidades 

públicas ou privadas, ligadas por qualquer forma à assistência, formação e 

educação de menores, nomeadamente às associações de pais, aos 

estabelecimentos de ensino, ás associações relativas a sectores 

directamente implicados na assistência, educação e ensino, às associações 

clubes de Jovens e às instituições de protecção à infância e à juventude. 

Posteriormente as listas são votadas pela Assembleia Municipal e remetidas 

ao Conselho Superior de Magistratura e ao Ministério da Justiça. Os 

serviços diligenciaram, junto das entidades supra mencionadas, a recolha 
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de nomes para elaborar a lista de candidatos a submeter a aprovação dos 

dois órgãos do Município, lista que se anexa à presente proposta como 

Anexo I. Assim, para cumprimento do disposto nos artigos 33.º e 36.º do 

supra mencionado Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de Junho, submete-se a 

aprovação do executivo camarário, para posterior ratificação pela 

Assembleia Municipal, a lista dos candidatos a juízes sociais no concelho 

de Guimarães”. A lista dos candidatos a juízes sociais no concelho de 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. ------------------------------ 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EM TÁXI – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de 2006, que concedeu, 

para o ano lectivo 2005/2006, transporte escolar em táxi para a aluna 

Marta Sofia Monteiro Oliveira, residente na freguesia de Urgezes e 

matriculada na EB 2,3 de Fermentões, onde funciona uma Unidade de 

Apoio a Surdos com recursos disponíveis para dar respostas adequadas às 

necessidades educativas especiais da referida aluna, implicando à Autarquia 

um custo anual previsível no valor de €2.420,00 (dois mil quatrocentos e 

vinte euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

CULTURA – ROBÓTICA 2006 – FESTIVAL NACIONAL DE 

ROBÓTICA – Presente a seguinte proposta: “Realiza-se de 28 de Abril a 

1 de Maio próximo, no Multiusos de Guimarães, o Robótica 2006 – VI 

Festival Internacional de Robótica, organizado pelo Departamento de 

Electrónica Industrial da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. 
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Trata-se de um regresso à cidade que acolheu, em 2001, a primeira edição 

de um festival que, desde então, se tornou num sucesso nacional, em boa 

medida resultante das excelentes conferências que proporciona, das 

secções competitivas que integra e de uma grande capacidade de atracção 

de jovens para as demonstrações de robótica previstas em cada programa. 

No âmbito da associação da Câmara Municipal de Guimarães a este 

evento, a organização vem solicitar os seguintes apoios: - Cedência de 

projector multimédia e tela; - Disponibilização de técnico de som; - 

Disponibilização de um carpinteiro para montagem e manutenção das 

várias pistas para competições robóticas; - Cedência de espaço em 

“outdoors” e produção gráfica dos suportes publicitários; - Organização de 

um jantar de recepção a cerca de 30 convidados; - Subsídio de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros) para assegurar a deslocação de um astronauta da 

Estação Espacial Europeia, afim de realizar palestras integradas no 

programa do Festival. Considerando o relevante interesse público da 

iniciativa em apreço, proponho a disponibilização, à Comissão 

Organizadora do VI Festival Nacional de Robótica, dos apoios logísticos 

atrás identificados, bem como a atribuição, à Universidade do Minho, do 

apoio financeiro referido”. 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, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 10 e 12 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 
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CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então 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 – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

IV SEMANA CULTURAL – Presente a seguinte proposta: “O 

Conselho Executivo da Escola Secundária Martins Sarmento anuncia a 

realização da IV Semana Cultural, que terá lugar de 28 a 31 de Março de 

2006, solicitando à Autarquia um conjunto de apoios que reputam de 

essenciais ao sucesso da iniciativa. Deste modo, e tendo em atenção os 

objectivos e interesse público da Semana Cultural, proponho a 

disponibilização dos seguintes apoios: Palco com 6 x 5 m; Alcatifa para 

cobertura do piso do ginásio; 185 cadeiras; Sistema de som; Tela de 

projecção; Este apoio logístico implica autorização para se prestar horas 

extras a pessoal de apoio, motoristas e técnicos”. DELIBERADO 

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

CULTURA – ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE 

HOLANDA – XXV SEMANA ABERTA – Presente a seguinte 

proposta: “O Conselho Executivo da Escola Secundária Francisco de 

Holanda anuncia a realização da XXV Semana Aberta, sob o tema “25 

Anos de Liberdade e Conhecimento”, que terá lugar de 27 a 31 de Março 

de 2006, solicitando à Autarquia os seguintes apoios: 1 - Para as aulas de 

Educação Física, no Largo da Oliveira – Cedência, montagem e 
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desmontagem de um palco. 2 - Para o espectáculo final (resultante das 

aulas de Educação Física) - Serviço de som e luz; Cedência e colocação 

de linóleo e de 200 cadeiras; Cedência do Museu de Arte Primitiva e 

montagem de pano preto; Colaboração de um electricista, no dia 31 

de Março, dia do espectáculo, das 14h00 às17h00 e das 21h30 ás 

24h00; Cedência de 30 grades de protecção; Vigilância, pela Polícia 

Municipal, do equipamento de som e luz, no dia 31 de Março, das 

19h00 às 20h30 e das 21h00 até ás 24h00. 3 - Utilização de estruturas de 

suporte publicitário - É possível disponibilizar as estruturas para os 

outdoors e para as lonas estreitas. A produção deverá ser assumida 

pela entidade organizadora. A combinar oportunamente a 

localização, o nº de outdoors e de lonas estreitas. 4 – Para a mostra de 

informática - Cedência do Museu de Arte Primitiva de 24 de Março a 

1 de Abril; Funcionamento do Museu das 9h00 até às 23h00, nos dias 

27 a 31 de Março; Montagem e consumos de duas linhas ADSL. 

Estes apoios logísticos implicam a autorização para prestação de 

trabalho extraordinário por pessoal de apoio, motoristas e técnicos. 5 

– Para a sessão a realizar no Grande Auditório do Centro Cultural Vila 

Flor - Subsídio correspondente ao aluguer da sala, para utilização no 

dia 29 de Março, no montante de €1.837,50 (mil oitocentos e trinta e 

sete euros e cinquenta cêntimos). Deste modo, atenta a relevância e 

interesse público da iniciativa em apreço, proponho a atribuição, à Escola 

Secundária Francisco de Holanda, dos apoios logísticos e financeiro supra-

identificados”. 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, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 
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favoravelmente os pontos 10 e 12 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então 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 – CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – 

FESTA DE CARNAVAL NO CENTRO HISTÓRICO DE 

GUIMARÃES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 27 de Fevereiro de 2006, que determinou que o horário 

de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas do 

Centro Histórico fosse alargado das 02h00 para as 03h00 no passado dia 

28 de Fevereiro e que fossem disponibilizados, pelos serviços da Divisão 

de Cultura e Desporto, um projector multimédia e uma tela de projecção, 

um palco/passerelle e 12 grades de protecção, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário, no âmbito da realização de uma Festa de Carnaval 

no Centro Histórico de Guimarães. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – COMISSÃO 

MUNICIPAL DE TURISMO – Presente a seguinte proposta: “Por 



 

 

 
 

ACTA Nº 5   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE MARÇO DE 2006 
 

 

 

 

 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de 2006, e 

nos termos do preceituado no artigo 122.º do Código Administrativo, foi 

nomeada a Comissão Municipal de Turismo. É nosso entendimento que, 

com o novo mandato autárquico, se deve proceder a uma nova eleição da 

Comissão Municipal de Turismo, com a composição que decorre do 

supra-citado artigo: Presidente – Presidente do Município de Guimarães; 

um representante dos Serviços Centrais de Turismo (DGT); Delegado de 

Saúde de Guimarães; um hoteleiro, eleito pelos proprietários dos hotéis 

existentes no concelho; um comerciante estabelecido na zona, designado 

pelo Presidente do Município; um proprietário, também designado pelo 

Presidente do Município. Nestes termos, 1 – designo o Sr. António 

Gonçalves, na qualidade de proprietário de uma unidade hoteleira; 2 – 

designo o Sr. Joaquim Martins, na qualidade de comerciante; 3 – deverá 

fazer-se a eleição do representante dos hoteleiros; 4 – deve solicitar-se à 

Direcção Geral de Turismo a designação do seu representante; 5 – A 

Delegada de Saúde é a Dr.ª Alice de Jesus Dias Marques Pinto. Assim, a 

Comissão Municipal de Turismo passa a ser constituída nos seguintes 

termos: Dr. António Magalhães; Representante dos Serviços Centrais de 

Turismo; Sr. Joaquim Martins; Dr.ª Alice de Jesus Dias Marques Pinto; Sr. 

António Gonçalves; representante dos hoteleiros”. DELIBERADO, 

POR ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. - 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – 

TRANSPORTES EM TÁXI, RESPECTIVAMENTE PARA AS 

FREGUESIAS DE AROSA, LEITÕES E S. PAIO DE 

FIGUEIREDO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a pretensão formulada pelas 
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Juntas de Freguesia de Arosa, Leitões e S. Paio de Figueiredo para 

atribuição de um lugar de táxi nas mesmas. Considerando as dificuldades 

sentidas naquelas freguesias com os horários praticados pelos operadores 

de transporte colectivo interurbano, designadamente fora das horas de 

ponta e fins-de-semana. Considerando a localização periférica daquelas 

localidades relativamente aos vários serviços, nomeadamente dos cuidados 

médicos. Considerando a existências de vaga nos contingentes das 

freguesias referidas. Submete-se a aprovação do órgão executivo a abertura 

de concurso para a atribuição de três licenças de transportes públicos de 

aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros – transportes em 

táxi, para os lugares vagos nas freguesias de Arosa, Leitões e S. Paio de 

Figueiredo, em regime de estacionamento fixo”. O Programa de Concurso 

dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA RAUL 

BRANDÃO – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO - 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Decorrente dos condicionalismos de trânsito motivados pelas 

obras de construção do Parque de Estacionamento no Largo Condessa 

Mumadona, freguesia de Oliveira do Castelo, foi implementado o sentido 

único Sul-Norte (ascendente) na Rua Raul Brandão, no troço 

compreendido entre a Rua Dr. Carlos Malheiro Dias e a Rua D. Cristóvão 

S. Boaventura, perdendo prioridade no entroncamento com esta. 

Verificado o bom funcionamento da mesma, designadamente na fluidez 

do tráfego e aumento da capacidade de estacionamento, propomos à 

Exma. Câmara a aprovação em regime definitivo desta postura”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 
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TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna 

foi cedido, durante o mês de Fevereiro, o transporte em viaturas da 

Câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas – 536 Km. 

Assim, submete-se à aprovação de executivo camarário a ratificação dos 

transportes concedidos”. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES – CITÂNIA – ASSOCIAÇÃO JUVENIL – 

CEDÊNCIA DE VIATURA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 23 de Fevereiro de 2006, que cedeu à 

Citânia – Associação Juvenil uma viatura, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na 

sequência das deliberações realizadas em anos anteriores nas quais a 

Câmara Municipal assumiu com a Associação Juvenil Citânia o serviço de 

divulgação do “Desfile Carnavalesco”, integrado nas actividades 

carnavalescas de Briteiros S. Salvador, submete-se à apreciação da Câmara 

igual apoio para o corrente ano, reconhecido o interesse cultural da 

mesma”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EGAS 

MONIZ – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

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

dia 22 de Fevereiro para efectuar o transporte de 50 alunos do 

Agrupamento de Escolas Egas Moniz à Pista de Atletismo Gémeos 

Castro, das 09h15 às 13h00, aquando da participação no corta-mato 

distrital. Considerando não haver inconveniente para os serviços a 
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disponibilidade da viatura em causa, submete-se à ratificação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

1 de Março de 2006, que cedeu ao Agrupamento de Escolas Professor 

Abel Salazar um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – 

Ronfe, pela cedência de um autocarro no dia 7 de Março para efectuar o 

transporte de 70 crianças da EB1 e Jardim-de-infância de Casais, Brito, ao 

Centro Cultural Vila Flor. Considerando que se trata de uma actuação na 

sequência da Acção de Formação para professores com a temática 

“Formas Animadas – Construção e Animação”, e não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à 

ratificação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Março de 

2006, que cedeu à Escola Secundária Martins Sarmento um autocarro, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um 

autocarro no dia 3 de Março para efectuar o transporte de cerca de 100 

alunos da Escola Secundária/3.º Ciclo Martins Sarmento à Pista de 

Atletismo Gémeos Castro. Considerando que se trata de uma actividade de 

ciclocross, organizada pela turma do 10.º ano do Curso Tecnológico de 
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Desporto e integrada no projecto curricular da mesma, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à ratificação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO D. AFONSO HENRIQUES 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques pela 

cedência de um autocarro no dia 29 de Março para efectuar o transporte 

dos alunos do 4.º ano da EB1 e Jardim-de-infância de Teixugueiras, 

Silvares, à sede do Agrupamento. Considerando que se trata de uma visita 

de estudo e a importância das mesmas no desenvolvimento escolar dos 

alunos e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

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

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

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

próximo dia 19 de Abril para efectuar o transporte de cerca de 60 alunos 

da Escola Secundária Martins Sarmento. Considerando que se trata de uma 

visita de estudo de grande interesse pedagógico e não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à 

aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de 
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Briteiros Santo Estêvão, 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE INFANTAS – 

SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILHARIAS NA SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “A pedido da Junta de Freguesia de Infantas, proponho que a 

Câmara Municipal de Guimarães conceda a esta Autarquia a verba de 

€4.997,99 (quatro mil novecentos e noventa e sete euros e noventa e nove 

cêntimos) para apoio nas obras de substituição de caixilharia no edifício 

sede da referida Junta de Freguesia, conforme quantificação de custos 

elaborada pelo Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – CICLO 

DE CONFERÊNCIAS SOBRE “CRIANÇAS EM RISCO” – 

Presente um ofício da Associação de Apoio à Criança solicitando um 

apoio da Câmara Municipal no valor de €907,50 (novecentos e sete euros e 

cinquenta cêntimos), destinado a custear as despesas com a utilização do 

pequeno auditório do Centro Cultural Vila Flor para a realização de uma 

conferência que será proferida pelo Sr. Dr. Laborinho Lúcio, no âmbito do 

Ciclo de Conferências sobre “Crianças em Risco”, no próximo dia 17 de 

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

unidade económica 04.07.01. O Vereador César Machado não 

participou na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS –  COOPERATIVA TURIPENHA – CAMPEONATO 
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NACIONAL DE DOWN-HILL E CROSS-COUNTRY 2006 – 

Presente a seguinte proposta: “Através de missiva recentemente enviada, 

refere a Turipenha que, na perspectiva do desenvolvimento, promoção e 

divulgação do Teleférico de Guimarães e do Parque de Campismo da 

Penha, procura aquela Cooperativa promover iniciativas abrangentes e 

continuadas que, por outro lado, se revistam de interesse para o Concelho. 

Feita a avaliação da jornada de Down-Hill e Cross-Country realizada no 

ano transacto com o patrocínio e o apoio desta Câmara, concluem que se 

trata de uma iniciativa que concorre para aqueles objectivos, pelo que se 

propõe dar-lhe continuidade. Sublinham que se tratam de modalidades 

“amigas” da natureza, uma vez que dispensam quaisquer veículos 

motorizados, recorrendo exclusivamente a bicicletas apropriadas. Para 

além de garantir a participação de atletas de todo o País e uma cobertura 

televisiva com algum impacto, a prova realizada em 2005 veio consolidar a 

Penha como um local privilegiado para os amantes destas modalidades 

que, com grande frequência, utilizam o Teleférico para as suas deslocações 

de subida. Por outro lado, e além da já aludida cobertura televisiva, a prova 

será noticiada em revistas da especialidade, amplificando assim a 

divulgação da Penha, do Teleférico, e das suas várias potencialidades. A 

Cooperativa refere ainda que será solicitado o apoio de outras entidades 

que, em 2005, colaboraram nesta iniciativa, designadamente a Irmandade 

de Nossa Senhora do Carmo da Penha, a ARCAP – Academia Recreativa 

Cultural Amigos de Ponte e a Zona de Turismo de Guimarães. Deste 

modo, e para que seja possível viabilizar uma nova jornada desta iniciativa, 

solicitam da Câmara Municipal de Guimarães os seguintes apoios: - Apoio 

para a localização e contactos com os proprietários de alguns terrenos por 

onde passarão as provas; - Apoio para pedido da presença de Bombeiros, 

PSP, GNR e Polícia Municipal; - Disponibilização de 2 viaturas de caixa 
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aberta para transporte das bicicletas; - Autorização para a utilização, entre 

14 e 16 de Julho dos seguintes espaços públicos: Praça fronteira à estação 

do Teleférico – Largo das Hortas; Condicionamento de trânsito das 

adjacentes à Rua do Rei. - Disponibilização de 100 grades; - 

Disponibilização de caixotes para o lixo e respectiva limpeza de 14 a 16 de 

Julho; - Comparticipação financeira de €5.000,00 (cinco mil euros) para 

ajudar a fazer face aos custos inerentes à organização deste evento. 

Atendendo ao interesse de que se reveste a iniciativa em apreço, proponho 

a atribuição, à Cooperativa Turipenha, dos apoios logísticos e financeiro 

supra identificados”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica04.07.01. O Vereador Júlio Mendes não 

participou na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 27 e 30 a 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 PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal  de  Contas  nº 6/2003  ter considerado  como  “pouco fiável”  o 
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sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA ECO-AVE – SUCATAS C.I.P.R.L. 

– CEDÊNCIA DE VIATURA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 21 de Fevereiro de 2006, que cedeu à 

Cooperativa Eco-Ave a viatura de matrícula 20 – 92 – JX entre os 

passados dias 20 e 27 de Fevereiro, em horário pós-laboral, na sequência 

de uma avaria registada na viatura daquela Cooperativa adstrita à recolha 

selectiva. O Vereador Armindo Costa e Silva não participou na 

discussão e na votação da proposta. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CORAL DE AZURÉM – 54.º 

ANIVERSÁRIO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 2 de Março de 2006, que cedeu ao Grupo Coral de 

Azurém 10 K’Line, no valor de €53,40 (cinquenta e três euros e quarenta 

cêntimos), bem como cinco expositores destinados à exposição “Um 

Percurso a Cantar”, inserida nas comemorações do seu 54.º Aniversário, 

entre os próximos dias 18 e 24 de Março. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Futebol 

Popular de Guimarães é responsável, desde há largos anos, pela 

organização dos vários campeonatos concelhios de futebol popular. Todos 

os seus campeonatos são organizados de uma forma profissional, apesar 

dos seus parcos meios, dando a devida dignidade a todos os seus eventos. 

Ao contrário do que sucede noutros campeonatos, aos clubes são 

solicitadas quantias pouco significativas para poderem participar, pelo que 

os torneios da AFPG movimentam largas centenas de atletas, em vários 

escalões etários. Anualmente, esta Autarquia concede um apoio financeiro, 
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que é canalizado para o pagamento das arbitragens dos jogos dos 

campeonatos da 1ª e 2ª Divisão, Juniores, Taça Cidade Berço, Super Taça e 

Troféus para os clubes e atletas que mais se evidenciem ao longo da época. 

Deste modo, e à semelhança dos anos transactos, proponho a atribuição, à 

Associação de Futebol Popular de Guimarães, de um subsídio €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), devendo a dita Associação enviar oportunamente 

documento comprovativo das despesas efectuadas”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 e 30 a 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 PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então 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 – CLUBE DE CAÇADORES DAS TAIPAS – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A pedido do Clube 

de Caçadores das Taipas proponho que a Câmara conceda a esta 

colectividades a verba de €7.476,00 (sete mil quatrocentos e setenta e seis 

euros), destinada à pavimentação do espaço entre o Campo de Futebol e 
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os balneários do clube, conforme quantificação de custos elaborada pelo 

Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 e 30 a 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 PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então 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 SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS 

MORADORES DA EMBOLADOURA – GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO DE GONDAR/PEVIDÉM – Presente um ofício da 

Associação Solidariedade Social dos Moradores da Emboladoura, freguesia 

de Gondar, dando conhecimento da realização, no próximo dia 25 de 

Março, do Grande Prémio de Atletismo de Gondar/Pevidém, solicitando, 

para o efeito, um apoio destinado a custear as despesas com o referido 

evento. 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 
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POR UNANIMIDADE. “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 27 e 30 a 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 PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então 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 – ARCAP – ACADEMIA RECREATIVA E 

CULTURAL AMIGOS DE PONTE – III EDIÇÃO DO PASSEIO 

DE BTT “TRILHOS MONTANHOSOS DO AVE” – Presente um 

ofício da Academia Recreativa e Cultural Amigos de Ponte solicitando a 

atribuição de 20 troféus para a III Edição do Passeio de BTT “Trilhos 

Montanhosos do Ave”, no próximo dia 2 de Abril. Propõe-se a concessão 

de 3 troféus. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DA BOA MORTE – 

FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – Presente um ofício 

da Comissão de Festas da Senhora da Boa Morte, freguesia de Briteiros S. 

Salvador, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação publica 

das ornamentações das referidas festas entre os próximos dias 30 de Março 

e 3 de Abril, com a colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. Propõe-se a 
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colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO BOM 

DESPACHO – FREGUESIA DE GOMINHÃES - Presente um ofício 

da Irmandade de Nossa Senhora do Bom Despacho, freguesia de 

Gominhães, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora do 

Bom Despacho, a realizar entre os próximos dias 17 e 24 de Abril, com a 

colocação de 2 contadores de 41,40 Kva. Propõe-se que a referida ligação 

seja efectuada entre os próximos dias 19 e 23 de Abril, com a colocação de 

2 contadores para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO APROVAR 

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

----------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- 

Pelas onze horas e vinte e cinco minutos, no período estabelecido para 

intervenção do público, o Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão 

Sr. Domingos Ribeiro que recordou a necessidade de electrificação do 

Parque da Cidade Desportiva, em Creixomil, referindo, também, a 

importância de ali ser instalado um parque infantil. Sobre esta intervenção 

o Presidente da Câmara esclareceu que a electrificação está prevista para 

breve. Quanto ao parque infantil, disse que se iria estudar a situação. ------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 


