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ACTA 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 ------------------------ 

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Apontou algumas fragilidades à 

zona classificada de Património Cultural da Humanidade, dizendo que 

parecia haver algum desinteresse, por parte da Autarquia, no Centro 

Histórico. Continuou, referindo que o Largo da Oliveira e a Praça de S. 

Tiago não têm a animação cultural adequada, pela existência do Centro 

Cultural Vila Flor e do Pavilhão Multiusos, considerando que se deve 

apostar na promoção de pequenos espectáculos, de teatro ou musicais, que 

não colidam com os interesses da população residente. Referiu, ainda, a 

falta de sinalização indicativa do Centro Histórico, referindo que os 

turistas têm dificuldades para encontrar a zona classificada. Por último, fez 

ainda um reparo às características do mobiliário urbano existente nesta 

zona para o depósito selectivo de lixo doméstico, sugerindo, em sua 

substituição, a colocação de contentores subterrâneos; b) – Perguntou 

para quando estava prevista a conclusão do arranjo urbanístico do Largo 

da Mumadona; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Criticou as 
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declarações feitas pelo Presidente da Câmara em entrevista concedida ao 

Jornal “Reflexo”, no que diz respeito à Vila das Taipas, concretamente 

quando disse que o essencial estava já feito, contrariando o que havia 

referido há 10 anos, também numa entrevista ao mesmo jornal, quando 

prometeu investir nesta Vila. Continuou, recordando que, nas últimas 

eleições autárquicas, na Vila das Taipas, o Partido Socialista tinha perdido 

as eleições, quer para a Junta de Freguesia quer para a Câmara Municipal, 

considerando que tal derrota devia ser interpretada como sinal de 

descontentamento da população face às injustiças e desigualdades; 3 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Lembrou a necessidade de se 

proceder ao arranjo urbanístico do Bairro da Emboladoura, em Gondar; 

b) – Fez a entrega de uma proposta, para ser agendada na próxima reunião 

de Câmara, relativa à denominação da Pista de Atletismo da Cidade 

Desportiva; 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto à intervenção do Vereador António Salgado 

Almeida recordou que a designação da Pista de Atletismo teve que ver 

com o mérito desportivo dos atletas em causa; b) – Sobre o Bairro da 

Emboladoura, disse que o respectivo arranjo urbanístico será uma 

realidade dentro em breve, recordando, contudo, que este espaço não é 

público mas sim de jurisdição do Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado; c) – Quanto às declarações que 

prestou sobre a Vila das Taipas, explicou o enquadramento da sua 

expressão, acrescentando que se era dito pelo PSD que as freguesias 

lideradas pelo Partido Socialista estavam com tudo o que precisavam e as 

outras não, então não compreendia que a freguesia de Caldelas, que 

sempre foi ganha pelo Partido Socialista, com excepção deste mandato, 

não tenha tido investimento; d) – Relativamente ao Largo da Mumadona, 

disse que a obra estava quase concluída, faltando rematar a área envolvente 
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ao parque de estacionamento subterrâneo. Esclareceu que as obras em 

curso resultam de um processo moroso, exigindo pareceres de diferentes 

entidades, pelo que disse que não adiantaria uma data para a conclusão do 

arranjo urbanístico do Largo da Mumadona; e) – Relativamente ao Centro 

Histórico, apontou os cuidados da Autarquia no cumprimento, por 

exemplo, do regulamento das esplanadas do Largo da Oliveira e da Praça 

de S. Tiago, em nome da harmonia estética que deve caracterizar os 

espaços que encantam cada vez mais turistas. No que diz respeito ao 

mobiliário urbano existente nesta zona para o depósito selectivo de lixo 

doméstico, esclareceu que os equipamentos eram necessários para que o 

lixo não ficasse depositado na rua. Disse, ainda, que a animação cultural no 

Centro Histórico tem que ser contida visto ser uma zona de habitação. 5 – 

Vereador Armindo Costa e Silva – Ainda sobre o Centro Histórico, 

esclareceu que não era viável nesta zona outro tipo de equipamento para 

recolha de lixo doméstico; 6 – Vereador Júlio Mendes – Explicou em 

que iria consistir o Workshop a realizar nos próximos dias 6 e 7 de Julho, 

no Centro Cultural Vila Flor, e no qual a Câmara Municipal de Guimarães 

vai apresentar o projecto de reabilitação da Zona de Couros, que está a ser 

desenvolvido em parceria com a Universidade do Minho. Acrescentou que 

a reabilitação dos edifícios é fundamental para recuperar a ocupação 

funcional em toda a Zona de Couros, prevendo-se a criação de um 

Instituto de Design, podendo vir a surgir, associado àquele Instituto, uma 

escola de especialização tecnológica e um espaço dedicado ao 

funcionamento de cursos de especialização. -------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: a) – Do 

programa das Comemorações do Dia 24 de Junho; b) – Da realização, nos 

próximos dias 6 e 7 de Julho, de um Workshop no Centro Cultural Vila 
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Flor, dedicado ao tema “Cidades e Regiões Inovadoras na Economia do 

Conhecimento”, envolvendo entidades nacionais e estrangeiras e liderado 

pela Direcção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano; c) – Das conclusões da última reunião do Concelho Geral da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, onde 

os municípios aprovaram, por unanimidade, a alteração da abrangência 

territorial da NUT III e a identificação comunitária da região do Ave, 

passando os Municípios de Santo Tirso e Trofa a pertencer à Grande Área 

Metropolitana do Porto, no que diz respeito à sua própria NUT, entrando 

na NUT do Ave os Municípios de Esposende, Cabeceiras e Mondim de 

Basto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Junho de 2006, que 

aprovou a alteração número onze 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. --------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2006. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 7 de Junho de 2006, que autorizou o 

depósito do valor de €247,90 (duzentos e quarenta e sete euros e noventa 

cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, correspondente à 
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actualização do valor indemnizatório devido pela expropriação da parcela 

de terreno nº 15, com a área de 854 m2, necessária à construção da via de 

ligação Azurém/Fermentões, nos termos do nº 1 do artigo 24.º do Código 

das Expropriações, de acordo com a seguinte informação da Secção de 

Património: “No âmbito do processo de expropriação de terrenos 

necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a Câmara 

Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 15, com a 

área de 854 m2, propriedade de António da Luz Freitas, para efeitos de 

expropriação litigiosa. Por sentença judicial de 30 de Maio de 2006, foi 

fixado em €10.585,42 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco euros e 

quarenta e dois cêntimos) o valor indemnizatório a atribuir ao 

expropriado, actualizado conforme previsto no n.º 1 do artigo 24º do 

referido Código, desde a data da declaração de utilidade pública da 

expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 

Municipal procedeu já ao depósito do referido valor de €10.585,42 (dez 

mil quinhentos e oitenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), 

aprovado em reuniões de 26 de Junho de 2003 e 23 de Março de 2006, 

resta depositar à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães o valor €247,90 

(duzentos e quarenta e sete euros e noventa cêntimos) correspondente à 

devida actualização, conforme nota discriminada em anexo. Uma vez que 

o mencionado valor tem de ser depositado até ao próximo dia 13 de 

Junho, solicita-se despacho que autorize este procedimento, devendo o 

assunto ser posteriormente submetido à Câmara para ratificação. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na económica 07.01.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 29 de Maio de 2006, que autorizou o 

pagamento do valor actualizado da indemnização relativa à parcela 12A da 

obra “Via de Ligação Azurém/Fermentões”, dado que não houve recurso 

interposto por nenhuma das partes, de acordo com a seguinte informação 

da Secção do Património: “No âmbito do processo de expropriação de 

terrenos necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a 

Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 12A, com a 

área de 541 m2, propriedade de José Manuel Martins Teixeira Gomes, para 

efeitos de expropriação litigiosa. Por sentença judicial de 17 de Maio de 

2006, foi fixado em €7.610,00 (sete mil seiscentos e dez euros) o valor 

indemnizatório a atribuir ao expropriado, actualizado conforme previsto 

no n.º 1 do artigo 24º do referido Código, desde a data da declaração de 

utilidade pública da expropriação, de acordo com a evolução do índice de 

preços no consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a 

Câmara Municipal depositou o referido valor de €7.610,00 (sete mil 

seiscentos e dez euros), aprovado em reuniões de 26 de Junho de 2003 e 

23 de Março de 2006, procedeu-se ao depósito, à ordem do Tribunal 

Judicial de Guimarães, do valor de €182,95 (cento e oitenta e dois euros e 

noventa e cinco cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme 

nota discriminada em anexo, nos termos do despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 29 de Maio de 2006, devendo o assunto ser 

submetido à Câmara para ratificação. À consideração superior”. Esta 
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despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 22 de Maio de 2006, que autorizou o 

pagamento do valor actualizado da indemnização relativa à parcela 11 da 

obra “Via de Ligação Azurém/Fermentões”, dado que não houve recurso 

interposto por nenhuma das partes, de acordo com a seguinte informação 

da Secção do Património: “No âmbito do processo de expropriação de 

terrenos necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a 

Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 11, com a 

área de 500 m2, propriedade de José Manuel Martins Teixeira Gomes, para 

efeitos de expropriação litigiosa. Conforme ofício n.º 3368799 foi a 

Câmara Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da 

actualização da indemnização, calculado conforme previsto no n.º 1 do 

artigo 24º do referido Código, desde a data da declaração de utilidade 

pública da expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 

Municipal procedeu ao depósito do valor de €15.220,00 (quinze mil 

duzentos e vinte euros), aprovado em reuniões de 26 de Junho de 2003 e 

23 de Março de 2006, procedeu-se ao depósito, à ordem do Tribunal 

Judicial de Guimarães, do valor €319,12 (trezentos e dezanove euros e 

doze cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme nota 

discriminada em anexo, nos termos do despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 22 de Maio de 2006, devendo o assunto ser 
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submetido à Câmara para ratificação. À consideração superior”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – CONTRATO-PROGRAMA – SERVIÇO DE APOIO E 

ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA ÁREA DA HABITAÇÃO 

DO CONCELHO – CRIAÇÃO DO GABINETE DE APOIO A 

CANDIDAUTRAS A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DE 

IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO – Presente, para 

aprovação, uma proposta de alargamento do objecto do contrato-

programa celebrado com a CASFIG, EM de delegação de competências 

para o ano de 2006, e respectivo reforço de verba, no valor de €9.000,00 

(nove mil euros). Pretende-se, com este alargamento, a criação de um 

Gabinete de Apoio a Candidaturas a Programas de Recuperação de 

Imóveis destinados à Habitação, a funcionar nas instalações da CASFIG, 

EM, de acordo com proposta daquela Empresa Municipal, que se anexa. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade 

económica 05.01.01.01. A referida proposta dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

CULTURA – PRÉMIO DE HISTÓRIA ALBERTO SAMPAIO – 

EDIÇÃO DE 2006 – Presente a seguinte proposta: “Na sequência da 

proposta deliberada em reunião de Câmara em 23 de Março de 1995, 

posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 8 de 

Maio de 1995, a Câmara Municipal concordou em instituir o Prémio de 

História Alberto Sampaio conjuntamente com a Câmara Municipal de 

Famalicão e a Sociedade Martins Sarmento. O Prémio destina-se a 
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galardoar o melhor trabalho apresentado pelos concorrentes no âmbito da 

investigação em História Económica e Social Portuguesa com um prémio 

pecuniário de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), formado por 

comparticipações das Câmaras de Guimarães e Vila Nova de Famalicão, 

com €1.000,00 (mil euros) cada, e da Sociedade Martins Sarmento, com 

€500,00 (quinhentos euros), tal como previsto no regulamento então 

aprovado (anexo). Este ano cabe à Câmara Municipal de Guimarães 

realizar o concurso relativo ao ano de 2006, pelo que nos incumbe divulgar 

o prémio, assegurar o apoio e secretariado e assumir as despesas de 

organização. Para além da participação de €1.000,00 (mil euros) para 

formação do prémio a atribuir, prevêem-se despesas num total estimado 

de €2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta euros), acrescidos de IVA, assim 

distribuídas: 1 – Divulgação – €1.000,00 (mil euros); 2 – Honorários e 

deslocações do Júri – €1.000,00 (mil euros); 3 – Material gráfico – €130,00 

(cento e trinta euros); 4 – Outras despesas – €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros). Por outro lado, informa-se que a Comissão Executiva acordou pela 

manutenção do Júri das últimas edição, formado por: Doutor Amado 

Mendes (Professor Catedrático da Universidade de Coimbra); Doutor José 

Manuel Tengarrinha (Professor Catedrático da Universidade de Lisboa); 

Doutor Norberto A. Ferreira da Cunha (Professor Catedrático da 

Universidade do Minho). Deste modo, proponho a aprovação das 

despesas supra-identificadas, necessárias à satisfação do compromisso 

assumido pelo Município no que toca ao Prémio de História Alberto 

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

unidade económica 02.02.25. O referido Regulamento dá-se aqui por 

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

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

CULTURA  –  ESCOLA EB 2,3 EGAS MONIZ – PARTICIPAÇÃO 
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NO ROBOCUP 2006 – CAMPEONATO DO MUNDO DE 

ROBÓTICA – Presente a seguinte proposta: “Através da sua equipa de 

futebol robótico, o Grupo de Robótica da Universidade do Minho vem 

apoiando de forma continuada a formação de equipas júnior nas escolas 

Martins Sarmento, Francisco de Holanda e EB 2,3 Egas Moniz, que têm 

obtido boas classificações nas várias competições nacionais e 

internacionais que disputam frequentemente. É o caso da equipa 

EGUINHAS, formada por alunos do 5.º ano com 10 e 11 anos e que, em 

consequência dos resultados recentes, foi seleccionada para participar no 

Robocup 2006. Tratando-se do campeonato mundial de robótica, a 

competição reúne apenas as equipas de topo, o que sublinha a importância 

e alcance da participação de uma equipa de jovens formada numa escola de 

Guimarães. Realizando-se de 14 a 18 de Junho na Alemanha (Bremen), a 

participação da equipa da Escola EB 2,3 Egas Moniz acarreta custos 

significativos de inscrição, deslocação e estadia. Apesar de poder contar 

com alguns apoios conseguidos, designadamente do Grupo de Robótica e 

de empresas, a escola e os pais dos alunos envolvidos não dispõe, ainda, 

dos meios suficientes para a deslocação. Assim, atendendo à relevância da 

participação em eventos desta natureza, enquanto factor de promoção e 

estímulo do gosto pela inovação e tecnologia dos jovens vimaranenses, 

proponho a atribuição, à Escola EB 2,3 Egas Moniz, de um subsídio de 

€1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar nas despesas de 

participação da equipa EGUINHAS no Robocup 2006 – Campeonato do 

Mundo de Robótica”. 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 7, 8 e 14 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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 sistema de controlo 

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

CULTURA – COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – RECEITAS 

DE BILHETEIRA DO ESPECTÁCULO MUSICAL – Presente a 

seguinte proposta: “Tal como publicamente anunciado aquando da 

conferência de imprensa de apresentação, as receitas de bilheteira do 

espectáculo “Portugal Positivo”, integrado nas últimas Comemorações do 

25 de Abril revertem integralmente a favor de quatro instituições do 

Concelho, tendo em comum a vocação e prática na prestação de apoios 

sociais: Associação de Apoio à Criança; Casa do Povo de Briteiros, Centro 

Juvenil de São José e Cercigui. Deste modo, e para além da promoção 

assumida pela Autarquia, foi solicitada àquelas instituições que 

colaborassem na mobilização de espectadores, através da entrega de lotes 

de bilhetes destinados a venda. Para além destes, foram vendidos alguns 

ingressos na bilheteira do Centro Cultural Vila Flor. A receita de bilheteira 

está já na posse da Autarquia, pelo que se torna necessário transferi-la para 
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as referidas instituições, sob a forma de subsídios. Pelo facto de se tratar 

de uma iniciativa sem histórico, entendemos dever propor à Câmara 

Municipal um critério para a distribuição de receita, válido para este caso 

concreto e para os que futuramente vierem a ocorrer. É que, no caso 

vertente, verificou-se uma grande disparidade no número de bilhetes 

vendidos pelas instituições referidas, pelo que uma distribuição equitativa 

da receita ignoraria injustamente o esforço daquelas que mais se 

mobilizaram. Contudo, e por outro lado, não podemos deixar de atender 

aos diferentes contextos socio-económicos em que aquelas instituições se 

inserem, os quais podem justificar, ainda que parcialmente, as diferentes 

capacidades de mobilização verificadas. Deste modo, e considerando de 

forma equilibrada e tão justa quanto possível os argumentos expostos, 

proponho que as receitas de bilheteira do espectáculo mencionado em 

assunto sejam distribuídas de forma que, a cada instituição caibam: - 50% 

do montante por si obtido na venda de bilhetes; - 25% do montante 

remanescente (resultante das vendas efectuadas pelas diferentes 

instituições); - 25% do montante total da venda de bilhetes na bilheteira do 

Centro Cultural. Neste caso concreto, aplicando ao quadro de receitas 

(anexo) o critério proposto, obteríamos os seguintes resultados: 

Associação de Apoio à Criança: €278,125 (80,00 + 121,875 + 76,25); Casa 

do Povo de Briteiros: €218,125 (20,00 + 121,875 + 75,25); Centro Juvenil 

de São José: €348,125 (150,00 + 121,875 + 75,25); Cercigui: €435,625 

(237,50 + 121,875 + 75,25). Assim, arredondando os valores encontrados 

para o euro acima, proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 

Associação de Apoio à Criança: €279,00 (duzentos e setenta e nove euros); 

Casa do Povo de Briteiros: €219,00 (duzentos e dezanove euros); Centro 

Juvenil de São José: €349,00 (trezentos e quarenta e nove euros); Cercigui: 

€436,00 (quatrocentos e trinta e seis euros)”. Esta despesa está 
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cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

O quadro de receitas dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Vereador César Machado não participou na 

discussão e na votação da proposta. 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 7, 8 e 14 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

CMG, tal como foi 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 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente, para 

aprovação, o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 

2006/2007. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

económica 02.02.10. O Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 

2006/2007 dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 
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TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 7 de Junho de 2006, que autorizou a 

cedência de transporte, em viaturas da Câmara, à Cooperativa Fraterna, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna foi cedido, durante o 

mês de Maio, o transporte em viaturas da Câmara para distribuição de 

alimentos a famílias carenciadas – 507 Km e passeios convívio – 1500 Km. 

Assim, submete-se à aprovação do Executivo camarário a ratificação dos 

transportes concedidos”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. ------------------------------------------- 

TRANSPORTES – FÉRIAS DESPORTIVAS 2006 – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Tempo Livre – Centro Comunitário 

de Desporto e Tempos Livre, CIPRL, solicitou a colaboração do 

Município pela cedência de um autocarro para os dias 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 

14, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29 e 31 de Agosto, durante a realização do 

projecto “Férias Desportivas – Verão 2006”, a realizar no Pavilhão 

Multiusos de Guimarães. Considerando o apoio concedido em anteriores 

actividades, e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade 

da viatura. Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CORVITE – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Corvite, que mereceu aprovação 

por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação toponímia 
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dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Candoso S. 

Martinho, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – FESTAS DA VILA – Presente a seguinte proposta: 

“Presente um ofício da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos 

apresentando a próxima edição das Festas da Vila e solicitando apoio 

financeiro, justificado pelos custos do programa delineado, que inclui a 

comemoração da elevação a vila. Apesar de não estarem previstas no 

subsídio global recentemente deliberado para festas, uma vez que nunca 

tiveram qualquer apoio financeiro da Autarquia, proponho a atribuição, a 

título excepcional, de um subsídio de €500,00 (quinhentos euros) à Junta 

de Freguesia de Moreira de Cónegos, destinado a comparticipar nos custos 

de realização das Festas da Vila”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

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 na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 7, 8 e 14 da 

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

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 



 

 

 
 

ACTA Nº 13   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JUNHO DE 2006 
 

 

 

 

 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

ACAMPAMENTO JUNTO À EB1 DE GUARDIZELA – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de 

Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações de um acampamento junto à EB1 

de Guardizela, nos passados dias 10 e 11 de Junho. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DA JUVENTUDE – FREGUESIA DE S. 

TORCATO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 2 de Junho de 2006, que concedeu autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa da 

Juventude, organizada pela Junta de Freguesia nos passados dias 10 e 11 de 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO 1019 – CORPO NACIONAL DE 

ESCUTAS – ACAMPAMENTO DE ANIVERSÁRIO – 

FREGUESIA DE PINHEIRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 31 de Maio de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

do acampamento comemorativo do 35.º aniversário do Agrupamento 1019 
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do Corpo Nacional de Escutas de Pinheiro, realizado entre os passados 

dias 9 e 11 de Junho. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Junho de 2006, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

festas do Santíssimo Sacramento, a realizar entre os próximos dias 22 e 25 

de Junho, com a colocação de um contador para a potência de 20,7 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA E S. PEDRO – VILA DE 

CALDELAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Caldelas 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas da Vila e S. Pedro, a realizar entre os dias 9 de 

Junho e 4 de Julho, com a colocação de 10 contadores. Propõe-se que a 

referida ligação seja efectuada entre os próximos dias 28 de Junho e 4 de 

Julho, com a colocação de 6 contadores para 41,4 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – GRUPO 

FOLCLÓRICO – XX FESTIVAL DE FOLCLORE – Presente um 

ofício da Casa do Povo de Creixomil solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações do XX Festival de Folclore, 

a realizar nos próximos dias 7 e 8 de Julho, com a colocação de um 

contador para 20,7 Kva. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

FREGUESIA DE INFANTAS – Presente um pedido de um membro 

da Comissão de Festas de Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Infantas, 
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solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 5 e 9 

de Julho, com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 

do Rosário, freguesia de Souto S. Salvador, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 3 e 7 de Agosto, com a colocação 

de um contador para 41,4 Kva. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE SÃO BARTOLOMEU – FREGUESIA 

DE SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão da Festa de São 

Bartolomeu, freguesia de Serzedelo, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da referida festa, a realizar 

nos próximos dias 26 e 27 de Agosto, com a colocação de 2 contadores 

para 41,4 Kva. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 


