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ACTA 

Aos sete dias do mês de Dezembro 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 Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes e António José Salgado Almeida. -- 

Não compareceram os Vereadores Carlos Manuel Amaral Vasconcelos e 

Vítor Manuel da Silva Ferreira, cujas faltas foram consideradas justificadas. 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Leu, em voz alta, um documento sobre a 

posição do PSD no que toca ao projecto da nova Lei das Finanças Locais, 

solicitando que o mesmo ficasse registado em acta, pelo que a seguir 

transcreve-se o respectivo teor: “A aprovação de uma nova Lei das 

Finanças Locais (LFL) gerou uma natural expectativa em todos os 

portugueses e, em particular, nos autarcas. Não fugiu o PSD a essa regra. 

Depois de alguma discussão na Assembleia da República, o documento foi 

finalmente aprovado no dia 16 de Novembro, com algumas alterações à 

proposta inicial (poucas…), e encontra-se hoje, ainda, em processo de 

revisão final para entrega para promulgação pelo Sr. Presidente da 

República. As expectativas que esta nova LFL gerou foram naturalmente 

altas. Esperava-se que fossem criados mecanismos efectivos e eficazes para 

controlo financeiro das autarquias e, por outro lado, exigia-se um novo 

fôlego e uma nova agilidade no serviço à comunidade por parte das 

Autarquias Locais, limando algumas deficiências notórias da Lei 42/98. O 
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PSD entende dizer, neste órgão, que o resultado obtido é uma enorme 

desilusão e gera uma profunda preocupação pelos reais objectivos que 

levaram este Governo a aprovar esta nova lei. Esta LFL é, acima de tudo, 

uma lei que sob a capa do rigor embrulha um declarado ataque ao 

poder local e à sua autonomia. É bom, no entanto, que se saiba que a 

nova LFL tem pontos positivos dos quais destacamos: - a existência de 

melhores regras para controlo orçamental e de pessoal; - o envolvimento 

das empresas municipais e outras estruturas na contas consolidadas do 

município; - o envolvimento de um ROC na análise financeira das 

Câmaras Municipais e EPM; - um maior peso da população no Fundo 

Geral Municipal; Entre outras. No entanto, este “papel de embrulho” 

contém um presente que é mau para o poder local e a sua autonomia, e 

que reforça o atávico centralismo português. Esta LFL é, desde logo, 

uma lei cobarde. Esta lei, apresentada com tanta “pompa e 

circunstância”, é uma lei para 2010. Esta LFL contempla tantos “travões” 

que, nos seus aspectos fundamentais, os seus efeitos se farão sentir apenas 

depois das legislativas e autárquicas de 2009. Se a lei é tão positiva como o 

Governo defende, porque não se aplica então desde já? Esta LFL é, ao 

nível do endividamento, uma lei injusta. Independentemente de alguns 

aspectos positivos, esta lei é má estruturalmente e em cada um dos seus 

conjuntos. Ao nível do endividamento, por exemplo, esta lei contempla 

que, ao serem ultrapassados, num determinado ano, os limites de 

endividamento, isso vai implicar uma redução do montante das 

transferências orçamentais devidas, no ano subsequente, pelo Estado. Que 

lógica é afinal esta que escolhe para outros o que não acolhe para si? Do 

nosso ponto de vista a ultrapassagem do limite de endividamento 

deve ser punida com a retenção de verbas e nunca com a supressão 

das verbas devidas ao município nos anos seguintes. Acha o PSD que 
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a retenção de verbas seria um castigo justo e que, a qualquer momento, 

caso a autarquia resolvesse a sua situação poderia usufruir novamente das 

verbas retidas. A par disso, achamos que o controlo da dívida deveria ser 

semestral e não anual como o será nesta nova lei. Esta LFL é uma lei 

demagógica. Esta nova LFL oferece pouco e à falsa fé. Por exemplo, 

para as freguesias, as receitas do IMI sobre os prédios rústicos são uma 

miragem: quando lá se chega não há nada, ou há muito pouco! Por outro 

lado a possibilidade das Câmaras Municipais terem poderes para ajustarem 

uma margem nos 5% (!) de IRS, além de não respeitar princípios de 

igualdade (que alguns dizem ferida de inconstitucionalidade) visa criar 

dificuldades aos municípios que, do nosso ponto de vista, e no actual 

quadro fiscal, dispõem já de instrumentos suficientes para incentivar 

a competitividade do seu município, à imagem daquilo que o PSD de 

Guimarães, de forma coerente, tem defendido para o nosso Concelho. É 

irónico que aqueles que no PS reconheceram e alardearam, há algum 

tempo atrás, que qualquer euro no poder local era melhor gasto do que no 

poder central, sejam os mesmos que hoje, sem qualquer dificuldade, achem 

agora que o poder local é governado, na generalidade, por incompetentes. 

Esta lei é por isso, além de uma oportunidade perdida, um ataque ao 

poder local, que nós queremos aqui, e de forma clara, condenar.” 2 – 

Vereador José Manuel Antunes – Disse que, face ao Plano de 

Actividades da Câmara Municipal para 2007, as freguesias do Concelho 

ficaram a perder, quer pela falta de investimentos municipais, quer pela 

reduzida dotação de transferência de verbas. Perguntou, a propósito, quais 

os critérios utilizados para a transferência dessas verbas, bem como para as 

intervenções que a Câmara Municipal vai realizar nas freguesias, referindo, 

em concreto, os investimentos importantes que foram prometidos para a 

Freguesia de Creixomil; 3 – Presidente da Câmara – Sobre as 
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intervenções feitas, esclareceu: a) – Quanto às Finanças Locais disse, em 

primeiro lugar, que a reunião do órgão executivo não era a sede própria 

para se fazer uma discussão sobre esta matéria, recordando as 

competências legais deste órgão. Referiu, de seguida, as intervenções já 

feitas sobre o assunto em sede de Assembleia Municipal, que considerou 

ser, nos termos da lei, o lugar apropriado para intervir ou tomar posições 

perante o poder central sobre assuntos de interesse para o Município; b) – 

Sobre os investimentos nas Freguesias, referiu que as transferências de 

verbas para as Juntas de Freguesia têm uma lógica e são precedidas de uma 

programação de forma a permitir que os investimentos prometidos sejam 

concretizados. Nesta conformidade, disse que a Câmara Municipal tudo 

fará para cumprir as suas promessas de investimentos, quer na Freguesia 

de Creixomil, quer nas demais freguesias do Concelho. ------------------------ 

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

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

conhecimento que está a ser promovido um concurso nacional para eleger 

as “7 Maravilhas de Portugal”, tendo sido escolhidos, numa 1ª fase, 77 

monumentos dos 793 monumentos nacionais nomeados como tal pelo 

IPPAR, sendo que 3 destes 77 monumentos estão localizados em 

Guimarães: O Castelo de Guimarães, o Paço dos Duques e os Antigos 

Paços Municipais de Guimarães. Mais é informado que, na 2ª fase deste 

processo, onde foram seleccionados 21 monumentos finalistas, ficou 

incluído o Castelo de Guimarães; 2 – Da carta do IGAPHE dando 

conhecimento que foi decidido ceder ao Município de Guimarães, a título 

gratuito, o terreno onde se encontra construído o Bairro Municipal de 

Urgezes, estando em curso a preparação do processo tendente à celebração 

da competente escritura de cedência do terreno; 3 – Da visita a Guimarães, 

no próximo Sábado, dia 9 de Dezembro, do Primeiro-Ministro de Cabo 
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Verde; 4 - Da visita a Guimarães, no próximo dia 14 de Dezembro, de 

uma delegação de Autarcas Russos e de representantes das respectivas 

empresas municipais de água e saneamento, integrada numa visita 

promovida pelo Banco Mundial. --------------------------------------------------- 

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

-------------- INFORMAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL --------------- 

I – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 267 a 276, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 24 de 

Novembro, das seguintes propostas: a) – “Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) – Ano de 2006”; b) “Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Mercado Municipal”; c) “Proposta para abertura de 

Concurso Público Internacional nº 4/06”; d) “Alterações ao Regulamento 

e Tabela de Taxas e Licenças Municipais e à Tabela de Taxas e Encargos 

nas Operações Urbanísticas para vigorar no ano de 2007”; e) “Alteração 

de trânsito – Freguesia de Urgezes”; f) - “Alteração de trânsito” – 

“Freguesia de Candoso S. Tiago”; g) – “Alteração de trânsito – Freguesia 

de Urgezes”; h) “Alteração de trânsito – Freguesia de Lordelo”; i) 

“Alteração de trânsito – Freguesia de Aldão”; j) “Alteração de trânsito – 

Freguesia de Selho S. Jorge”; II – Dos ofícios da Assembleia Municipal 

números 277 a 280, que comunicam aprovação, em sessão realizada no 

passado dia 27 de Novembro, das seguintes propostas: a) “Câmara 

Municipal de Guimarães – Plano Plurianual de Investimentos 2007/2010 – 

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007”; b) “Zona de 

Turismo de Guimarães – Plano Plurianual de Investimentos 2007/2010 – 

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007”; c) “Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, em Liquidação de Guimarães – 

Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007”; d) “Derrama 

sobre a Colecta do IRC de 2007 (a cobrar em 2008)”; e) “Pedido de 
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Autorização à Assembleia Municipal relativa ao Plano de Actividades de 

2007”. III – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 28 

de Novembro de 2006, que aprovou a conta final da empreitada de 

Beneficiação da EN 309, de acordo com a seguinte informação: “1. Por 

despacho do então Vereador com poderes subdelegados, Sr. Alberto 

Oliveira, datado de 5 Abril de 2005, foi a empreitada em epígrafe 

adjudicada à empresa “PAVIA – Pavimentos e Vias, SA” pelo valor de 

€576.249,25 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove 

euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA. 2. O valor final dos trabalhos 

executados foi de €517.455,39 (quinhentos e dezassete mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) + IVA, tendo sido 

efectuados €442.935,39 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e 

trinta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) + IVA do contrato inicial, 

€74.520,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e vinte euros) + IVA, como 

Trabalhos a Mais aprovados conforme se indica: -------------------------------- 

Tipo de Trabalhos Contrato Valor 

Trabalhos a Mais 8/11/2006 €74.520,00 + IVA 

3. Os Trabalhos a Mais aprovados e executados, foram devidos à aplicação 

de micro aglomerado, conforme parecer favorável do projectista e EP. 4. 

Também existiram Trabalhos a Menos no valor de €133.313,86 (cento e 

trinta e três mil, trezentos e treze euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA. 

Os trabalhos que não se executaram foram devidos a medições previstas 

superiores ao que era necessário aplicar, nomeadamente infra-estruturas 

hidráulicas, pavimentações, sinalização vertical e horizontal, muros de 

betão e railes. 5. Assim, fica à consideração superior a aprovação da Conta 

Final no valor de €517.455,39 (quinhentos e dezassete mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) + IVA, do último Auto 

de Trabalhos a Mais no valor de €74.520,00 (setenta e quatro mil, 
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quinhentos e vinte euros) + IVA e do último Auto do Contrato Inicial que 

é simultaneamente o Auto Final da empreitada no valor de €214.566,88 

(duzentos e catorze mil, quinhentos e sessenta e seis euros e oitenta e oito 

cêntimos) + IVA. 6. Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a 

presente empreitada são contratuais. 7. Se for caso disso, poderão estes 

montantes ser objecto de revisão, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 

6/2004, de 6 de Janeiro, logo que se encontrem publicados no Diário da 

República os respectivos índices definitivos de revisão de preços. 8. O 

adjudicatário apresentou um estudo de Revisão de Preços Provisório, que 

não teve parecer favorável por estes serviços. Foi enviada justificação ao 

adjudicatário com calculo por nós efectuado no valor de €14.231,47 

(catorze mil, duzentos e trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos) + 

IVA, esperando agora que o adjudicatário se pronuncie. De qualquer 

forma, ainda não foram publicados no Diário da República, todos os 

indicies definitivos, pelo que os cálculos de Revisão de Preços efectuados 

até à presente data são provisórios. 9. Para cumprimento do disposto no nº 

1 do art. 220º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, foi elaborada a 

Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 10. De acordo com o n.º 1 

do art. 222.º do mesmo diploma, foi enviada a Conta Final ao 

adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua 

reclamação fundamentada.” IV – Do despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 20 de Novembro de 2006, que aprovou a alteração número 21 

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

Municipal de Guimarães, para o ano de 2006, cuja proposta aqui se dá por 

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

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
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DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006. 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 8 – RICARDO 

OLIVEIRA AMEN TEIXEIRA GOMES – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 31 de Outubro de 2006, que 

concordou 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 nº 1 

do artigo 51º do Código das Expropriações, o processo respeitante à 

parcela de terreno nº 8, com a área de 4.530 m2, propriedade de Ricardo 

Oliveira Ámen Teixeira Gomes e outro(s), para efeitos de expropriação 

litigiosa. Por despacho Judicial de 20 de Outubro de 2006, foi a Câmara 

Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da actualização da 

indemnização, calculado conforme previsto no nº 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 €59.759,00 (cinquenta e nove 

mil setecentos e cinquenta e nove euros), aprovado em reuniões de 26 de 

Junho de 2003 e 23 de Março de 2006, à ordem do respectivo processo, 

deverá ser agora depositado à ordem do mencionado Tribunal de 

Guimarães o valor de €1.903,21 (mil novecentos e três euros e vinte e um 

cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme nota 

discriminada em anexo. Uma vez que o mencionado valor tem de ser 

depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães até ao próximo dia 
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6 de Novembro de 2006, 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 unidade económica 070101. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 

AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: ”Encontram-se a frequentar o 

Centro de Bem Estar de Lomar – Braga, Instituição que dá apoio a 

deficientes profundos, os jovens Fernando Agostinho da Cunha Oliveira, 

Rui Arnaldo Sousa Ribeiro Fernandes, Hugo Cardos Faria e Carlos 

Alberto Anjos Correia, residentes nas freguesias de Tabuadelo, Pinheiro, 

Urgezes e Costa, respectivamente, e para os quais temos vindo a conceder 

anualmente transporte especial em ambulância às Segundas e Sextas-Feiras, 

uma vez que se encontram em regime de semi-internato. Porque se trata 

de jovens profundos e oriundos de famílias carenciadas economicamente, 

proponho a concessão de transporte especial, e que o mesmo seja 

assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães, que se disponibilizam a efectuar o transporte pelo custo/dia de 

€57,12 (cinquenta e sete euros e doze cêntimos), o que perfaz um custo 

anual previsível no valor de €6.283,20 (seis mil duzentos e oitenta e três 

euros e vinte cêntimos)”. Proposta de cabimento nº 5198 aprovado na 

reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RECTIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22 DE SETEMBRO DE 

2005 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Em 

deliberação de Câmara de 22 de Setembro de 2005, foi concedido, por um 
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período de 4 anos, transporte especial em ambulância ao jovem David 

Manuel Vieira Lopes Fernandes, portador de paralisia cerebral e motora, 

para se deslocar diariamente da sua residência na Urbanização do 

Salgueiral para a Cercigui, onde frequenta um Curso de Formação em 

Informática/Secretariado, cujo transporte foi assegurado pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, pelo preço/dia no 

valor de €17,40 (dezassete euros e quarenta cêntimos). Dado que no ano 

lectivo em curso a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães apresenta um orçamento de €21,00 (vinte e um euros) /dia, 

solicita-se a rectificação da mesma. Mais informamos que o custo mensal 

previsível será no valor de €441,00 (quatrocentos e quarenta e um euros), o 

que perfaz um custo anual previsível de €4.851,00 (quatro mil oitocentos e 

cinquenta e um euros)”. Esta despesa está cabimentada na proposta nº 

5198, aprovada em reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Encontra-se matriculado na 

Didáxis o aluno José André Ferreira Fraga, com residência na freguesia de 

Selho S. Jorge, que vai frequentar o curso profissional na área de 

Programação de Sistemas Informáticos, pelo que solicita aquele 

Estabelecimento de Ensino a concessão de transporte em carreira pública. 

Atendendo a que o curso vai de encontro às motivações do jovem que não 

só lhe atribuirá a certificação escolar do 12º ano, como a qualificação 

profissional naquela área, propõe-se a sua concessão, e que a autarquia 

assuma os 50% do valor do passe escolar. Mais se informa que a ser 

concedida a pretensão, o transporte vai implicar à autarquia um custo 

mensal previsível de €35 (trinta e cinco euros). Informa-se que a despesa 

está cabimentada na proposta nº 5198 do Plano de Transportes Escolares 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

para o ano lectivo de 2006/2007, aprovada em reunião de Câmara a 22 de 

Junho de 2006.  À consideração superior”  DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES – ALUGUER DE 4 AUTOCARROS PARA 

EFECTUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EB1/JI DE 

LONGOS E SANDE S. LOURENÇO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento Vertical de Escolas das Taipas solicitou a colaboração do 

Município para efectuar o transporte de 210 crianças e 15 adultos, das 

EB1/JI de Longos e Sande S. Lourenço, no dia 11 de Janeiro de 2007 

pelas 11h00 à cidade, inserido na actividade de “cantar de reis”. 

Considerando que em virtude de compromissos já assumidos pela Câmara 

com os transportes e almoços escolares, apenas à possível atender a 

pretensão com um autocarro municipal de 47 lugares. Submete-se à 

aprovação do executivo camarário o aluguer de 4 autocarros, num custo 

estimado de €315,00 (trezentos e quinze euros) com IVA incluído para 

assegurar o transporte solicitado”. De acordo com declaração emitida 

pelos Serviços de Contabilidade, a despesa respectiva será cabimentada em 

Janeiro de 2007 na rubrica orçamental 05.02.02.10. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA O DIA 

13 DE DEZEMBRO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de Escolas do Ave, 

solicitou a colaboração do município através da cedência de um autocarro, 

para efectuar o transporte dos alunos da EB1 de Castelões, no dia 13 de 

Dezembro, ao Pavilhão Multiusos, para assistirem ao Espectáculo Musical 

“A Carochinha apresenta – O Concerto no Ervilhal”. Considerando que se 

trata de um espectáculo musical de relevante interesse pedagógico e 
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cultural, 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 S. TORCATO – Presente uma 

proposta de toponímia para a Freguesia de S. Torcato que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. Os 

documentos respectivos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PINHEIRO – Presente uma 

proposta de toponímia para a Freguesia de Pinheiro que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. Os 

documentos respectivos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. 

TIAGO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago, 

solicitando uma Bandeira da Cidade para ser hasteada na sede da Junta. 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO N.º 366 – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “O Agrupamento n.º 366 do Corpo Nacional de 

Escuteiros, com sede na Avenida da Igreja em Brito, veio solicitar uma 

ajuda financeira para levar a termo a construção da sua Sede Social. 

Referem que já avançaram o arranque desta obra orçada em 300.000,00 

Euros e cuja 1.ª fase (grosso) tem o custo de cerca de 110.000,00 Euros. A 

obra encontra-se já licenciada pelo alvará n.º 1318/05 e está implantada em 
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terreno da Fábrica da Igreja Paroquial de Brito. Os serviços de Divisão de 

Projectos e Planeamento Urbanístico desta Câmara Municipal analisaram o 

projecto e, conforme consta da informação técnica anexa ao processo, a 

estimativa global da obra importa em €338.000,00 (trezentos e trinta e oito 

mil euros). Tendo em conta a importância da nova Sede Social para o 

Agrupamento de Escuteiros de Brito para o trabalho de mérito que 

desenvolve na sua comunidade, e apesar das restrições financeiras do 

Município, proponho a atribuição de um subsídio de valor de €15.000,00 

(quinze mil euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa e José Manuel 

Antunes apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 a 19 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.” ------- 

SUBSÍDIOS – APOIO À COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA 

SENHORA DA LUZ – Presente a seguinte proposta: “A Comissão de 
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Festas da Nossa Senhora da Luz levou a cabo a construção de uma 

arrecadação e WC na zona envolvente à Capela da Senhora da Luz e ao 

Parque da Senhora da Luz, em Creixomil. Trata-se, efectivamente, de um 

obra importante e necessária para um local de lazer mas também de 

recolhimento, contribuindo para uma maior dignidade desses espaços. 

Atendendo a que a obra teve custos avultados e por solicitação da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz, que se encontra com 

dificuldades financeiras para pagar os trabalhos, proponho que lhe seja 

atribuído um apoio no montante de €15.000,00 (quinze mil euros), 

correspondente a 50% do valor da construção, conforme medição 

efectuada 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 

Rui Vítor Costa e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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 Câmara Municipal de 

Guimarães, 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 – APOIO À COMISSÃO DA FÁBRICA IGREJA DE S. 

FAUSTINO – Presente a seguinte proposta: “A Comissão da Fábrica 

Igreja de S. Faustino, está a proceder à construção da Capela Mortuária 

junto da Igreja e Cemitério da Freguesia. O Senhor Presidente da Fábrica 

da Igreja em comunicação feita a esta Câmara manifestou a sua 

preocupação pois correm o risco de ter que parar com a execução da obra, 

uma vez que a mesma se está a tornar dispendiosa para os recursos 

financeiros que a Paróquia possui. Segundo medição efectuada pelo 

Departamento de Obras Municipais relativamente à obra executada, esta 

atinge o montante se €33.075,00 (trinta e três mil e setenta e cinco euros). 

Atendendo, a que as Capelas Mortuárias, na cultura de hoje, são um 

equipamento imprescindível em ter em conta em cada freguesia, proponho 

a atribuição à Comissão da Fábrica da Igreja de S. Faustino de um subsídio 

no valor de € 10.000,00 (dez mil euros), destinado a fazer face às despesas 

com a construção da Capela Mortuária”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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 
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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 – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

GUIMARÃES – RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 

SEDE – Presente a seguinte proposta: “Como é do conhecimento 

público, as escavações motivadas pelas obras de ampliação e recuperação 

da sede da Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG), 

puseram a descoberto um conjunto de achados arqueológicos bastante 

significativo e relevante para melhor entender o desenvolvimento 

urbanístico da cidade de Guimarães, concretamente do seu casco histórico 

classificado como Património Cultural da Humanidade (v. Anexo). É esse 

o entendimento da equipa de arqueólogos que acompanhou os trabalhos, e 

que foi coordenada pelo arqueólogo da Câmara Municipal de Guimarães já 

que, desde a primeira hora, a Autarquia disponibilizou todo o apoio 

necessário à identificação e estudo dos vestígios encontrados. A 

importância dos achados veio a ser confirmada, para além dos arqueólogos 

destacados, pela Direcção Regional do Porto do IPPAR e pelo Museu de 

Alberto Sampaio que, entretanto, se disponibilizou para prestar o auxílio 

necessário à musealização do espólio descoberto (v. Anexo). Isto porque a 

Direcção da ACIG, consciente da importância dos achados e do seu 

interesse sócio-cultural, se dispôs de imediato a proceder às alterações de 

projecto e obra necessárias à salvaguarda e exposição pública dos objectos 

encontrados o que, em nosso entender, constitui um relevante factor de 

enriquecimento patrimonial do Centro Histórico de Guimarães. Sucede 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

que as implicações directas e indirectas dos achados arqueológicos e da sua 

musealização provocaram um acréscimo significativo de custos, na ordem 

dos €526.000,00 (v. Anexo), pelo que vem a Direcção da ACIG solicitar 

um complemento do subsídio já deliberado pela Autarquia para as obras 

de recuperação e ampliação do edifício (€200.000,00), votado antes das 

descobertas reveladas com as escavações decorrentes de tais obras. Assim, 

considerando o interesse arqueológico e histórico dos achados, o 

acréscimo de custos resultante do seu estudo e preservação, e a 

determinação da ACIG em musealizar aquele espólio, tornando-o acessível 

ao público, proponho a atribuição, à Associação Comercial e Industrial de 

Guimarães, de um subsídio de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos actualizados da recuperação e 

ampliação do seu edifício sede. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa e 

José Manuel Antunes apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 a 

19 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 
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auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, a obrigatoriedade de 

funcionamento das actividades lectivas em regime normal, implicou que a 

Autarquia assegurasse o fornecimento de refeições a um grupo de 60 

alunos do 1.º Ciclo da EB1/JI Valinha/Polvoreira. Neste sentido, foi 

contactado o Centro Social da Paróquia de Polvoreira que se 

disponibilizou a assegurar o fornecimento de refeições àqueles alunos nas 

suas instalações, tendo para o efeito sido celebrado um protocolo entre a 

Autarquia e o referido Centro Social. Recentemente a Instituição vem, 

através de ofício, solicitar a concessão de apoio financeiro, no valor de 

€32.048,62 (trinta e dois mil quarenta e oito euros e sessenta e dois 

cêntimos), sendo que €29.299,77 (vinte e nove mil duzentos e noventa e 

nove euros e setenta e sete cêntimos) se destinam à execução de obras de 

melhoramento da cozinha e aquisição de equipamentos, e €2.748,85 (dois 

mil setecentos e quarenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos) à 

aquisição de utensílios de refeitório. Perante o exposto, os Serviços 

entendem, e à semelhança de outras Instituições que se disponibilizam a 

prestar este tipo de serviço, ser de proceder à aquisição dos utensílios de 

refeitório, dado o número significativo de alunos que estão a usufruir do 

refeitório. Relativamente ao apoio financeiro para obras, considera-se que 

não se justifica esse investimento, dado que á mais vantajoso ver da 

viabilidade de execução de obras na cozinha e refeitório existentes, por 

forma permitir que as refeições sejam confeccionadas e servidas no 

próprio estabelecimento de ensino, com todas os benefícios que daí advêm 

para a comunidade escolar, e evitando-se a deslocação diária em autocarro 
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dos alunos no horário de almoço”. Propõe-se atribuição da verba de 

€1.374,42 (mil trezentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois 

cêntimos), correspondente a 50% do valor constante no orçamento 

apresentado pela Instituição. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa e 

José Manuel Antunes apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 a 

19 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 – CASA DO POVO DE RONFE – EXPOSIÇÃO DO 

PRESÉPIO – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da Casa 

do Povo de Ronfe anunciando que, com o propósito de assegurar a 

continuidade da iniciativa, se propõe a respectiva Direcção passar a 

organizar a exposição do Presépio, este ano subordinada ao tema “Vida de 

Jesus desde a Anunciação do Anjo a Maria até ao Fim da Sua Vida 

Pública”. Assim, proponho a atribuição, à Casa do Povo de Ronfe, de um 
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subsídio de €150,00 (cento e cinquenta euros), destinado a comparticipar 

nos custos de organização da citada exposição.” 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 e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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. “ ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL 

DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – Presente a seguinte 

proposta: “Presente um ofício da Directora do Estabelecimento Prisional 

Regional de Guimarães solicitando um apoio da Câmara Municipal de 

Guimarães para que possam organizar a Festa de Natal, com o propósito 

de proporcionar a todos alguns momentos de animação e convívio, sob o 

signo da época natalícia. Assim, proponho a atribuição, ao 

Estabelecimento Prisional Regional de Guimarães, de um subsídio de 
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€250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos 

custos de organização da Festa de Natal de 2006.” 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 e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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 CULTURAL CARNAVALESCA DE 

NESPEREIRA – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da 

Associação Cultural Carnavalesca de Nespereira, solicitando um apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães para, em complemento das verbas 

angariadas através de um conjunto de actividades de carácter recreativo, 

ajudar a custear uma iniciativa que mobiliza muitos voluntários e atrai já 

um público considerável. Assim, proponho a atribuição, à Associação 

Cultural Carnavalesca de Nespereira, de um subsídio de € 500,00 
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(quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização 

do Desfile de Carnaval de 2007.” De acordo com informação dos Serviços 

de Contabilidade, esta despesa será cabimentada em Janeiro de 2007, na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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.” ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

CARNAVAL DE PONTA DO CAMPO – PEVIDÉM – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Associação Cultural e Recreativa 

do Carnaval de Ponta do Campo – Pevidém solicitando um apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães para, em complemento dos donativos 

angariados e a angariar, ajudar a custear o desfile carnavalesco e a queima 

do “boneco”. Assim, proponho a atribuição, à Associação Cultural e 
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Recreativa do Carnaval de Ponta do Campo, de um subsídio de € 500,00 

(quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização 

do Desfile de Carnaval de 2007. De acordo com informação dos Serviços 

de Contabilidade, esta despesa será cabimentada em Janeiro de 2007, na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa e José Manuel Antunes apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 a 19 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.” ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE CORVITE 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Corvite, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 

2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Briteiros Santa Leocádia, solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, a 

realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 

2007, com a colocação de 1 contador de 20,7 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE OLEIROS 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Oleiros, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 

2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE ABAÇÃO 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Abação, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 

2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 20,7 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – IRMANDADE DE NOSSA 

SENHORA DA MADRE-DE-DEUS – FREGUESIA DE AZURÉM 

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

solicitando autorização para ligação à rede pública da iluminação da 

Capela, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de 

Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE SOUTO 

SANTA MARIA – Presente um ofício da Comissão de Festas de Souto 
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Santa Maria, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa de Natal, a realizar entre os próximos 

dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 

1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE DONIM – 

Presente um ofício da Comissão de Festas de Donim, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 

2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE 

INFANTAS – Presente um ofício da Comissão de Festas de Infantas, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 2 

contadores de 41,4 KVA cada. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – CENTRO SOCIAL DA 

PARÓQUIA DE PENSELO – FREGUESIA DE PENSELO – 

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

autorização para ligação à rede pública da iluminação da fachada da Igreja, 

entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE FERMENTÕES – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de 
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Fermentões, solicitando autorização para ligação à rede pública da 

iluminação da fachada da Igreja, entre os próximos dias 15 de Dezembro 

de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – CORPO NACIONAL DE 

ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 566 – FREGUESIA DE 

CREIXOMIL – Presente um ofício do Corpo Nacional de Escutas 

solicitando autorização para ligação à rede pública da iluminação da Igreja 

e terrenos adjacentes, entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 

de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO MENINO – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra do Menino, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa do 

Menino, a realizar na freguesia de Souto S. Salvador, entre os próximos 

dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 

1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE ATÃES – FREGUESIA DE ATÃES – 

Presente um ofício da Comissão de Festas de Atães, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das Ornamentações 

das Festas de Natal, a realizar na Freguesia de Atães, entre os próximos 

dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 

1 contador de 20,7 KVA. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO – FREGUESIA DE 

GONDOMAR – Presente um ofício da Comissão de Festas do Menino, 
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solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de Natal, a realizar na Freguesia de Gondomar, 

entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 a 6 de Janeiro de 2007, 

com a colocação de 1 contador de 27,6 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA LUZIA – 

FREGUESIA DE GUARDIZELA – Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Santa Luzia (Guardizela), solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Santa Luzia, 

a realizar na Freguesia de Guardizela, nos próximos dias 16 e 17 de 

Dezembro, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

– FREGUESIA DE LONGOS – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara Municipal, datado de 27 de Novembro de 2006, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa de Nossa Senhora da Conceição, que se realizam entre os dias 4 e 8 

de Dezembro de 2006, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS DEZ HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

PRESENTE ACTA. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 


