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ACTA 

Aos nove dias do mês de Fevereiro 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira, 

Luísa Maria Alves de Oliveira 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) – Referiu algumas preocupações pelo 

anunciado encerramento das Escolas do 1.º Ciclo de Gominhães, Paraíso 

(Selho S. Jorge), Ermida (Ronfe), Calvário (Serzedelo) e Casquinhos 

(Silvares), designadamente a sobrelotação das Escolas para onde serão 

reencaminhados os alunos que vêem a sua Escola encerrar ou ainda o 

retrocesso no processo de passagem do funcionamento das Escolas do 1.º 

ciclo para o horário normal, o que já exigiu fortes investimentos em 

refeitórios e contratação de pessoal. Defendeu que o processo de extinção 

destas Escolas deveria ter a participação dos Agrupamentos de Escolas e 

do poder local, visto estarem em melhores condições para identificar a 

importância que estes equipamentos têm como factor motivacional no 

enraizamento das populações aos seus locais de origem ou como pólo de 

atracção para outros. Ainda sobre este processo, disse que considerava um 

mau princípio não envolver os Presidentes das Juntas de Freguesia. 

Finalmente, perguntou se já estavam definidas as funções que irão ter os 

espaços deixados vagos pelo encerramento das Escolas; b) – Deu uma 
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nota de satisfação pela realização da reunião do Conselho Municipal de 

Segurança no passado dia 23 de Janeiro; 2 – Vereador José Manuel 

Antunes – a) – Perguntou sobre o ponto de situação da construção da 

ligação da Cidade Desportiva à Circular Urbana; b) – Quis saber se existe, 

ou existiu, algum negócio entre a Câmara Municipal e os proprietários de 

terrenos na Veiga de Creixomil visando a aquisição desses mesmos 

terrenos para a posse do Município; c) – Perguntou se a Câmara Municipal 

tinha negociado com o respectivo proprietário a utilização provisória dos 

terrenos por onde esteve a ser feito o trânsito, desde o nó da Circular até à 

Igreja, antes da ligação de Guimarães a Silvares através da Variante de 

Creixomil; 3 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Referindo uma visita 

recente a Pevidém, perguntou para quando estava prevista a construção da 

2.ª fase da Variante de Pevidém, visto que a população local não dispunha 

de informação relativa esta obra. Ainda relativamente àquela localidade, 

referiu a importância da construção de um Centro de Dia, a necessidade de 

mais segurança bem como de reforço dos serviços de limpeza em dias de 

feira; 4 – Vereadora Luísa Oliveira – a) – Leu, em voz alta, um 

documento cujo teor fica transcrito em acta: “Vai hoje a plenário da 

Assembleia da República uma proposta de projecto de lei que define as 

regras a que deve obedecer o transporte escolar. A exigência de critérios 

mínimos no transporte de crianças tem sido ao longo dos anos a luta de 

muitas Associações de Pais e de responsáveis das Escolas. As situações 

críticas mais apontadas diziam respeito a sobrelotação, inexistência de 

cintos de segurança ou de outros sistemas de retenção, irresponsabilidade 

de condutores, paragens mal localizadas, mal iluminadas. Sendo o 

transporte escolar maioritariamente assegurado pela rede pública obriga a 

autarquia, responsável pela sua organização e financiamento, a uma 

redobrada atenção relativamente às condições em que se processa esse 
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transporte. Este nível de exigência implica que se controle se existe ou não 

um plano de formação para os motoristas, a idade dos veículos, as 

conclusões das inspecções periódicas, a existência de mecanismos vários 

de segurança, e se tenham em conta as queixas dos utilizadores. São estas 

que nos dão a medida da qualidade e segurança do transporte público. 

Sabemos do descontentamento de algumas populações relativamente aos 

horários dos transportes públicos, sobretudo quando estes servem 

simultaneamente estudantes e trabalhadores. Sabemos também como os 

nossos jovens, ávidos de emoção, utilizam, sem qualquer respeito pelas 

regras sociais, os mesmos transportes. Mochilas nos bancos, apertos nos 

corredores, dificultando a entrada e saída de passageiros, perturbando 

frequentemente, com as suas travessias, a atenção dos motoristas. Os 

acidentes contribuem mais para a redução da esperança de vida do que 

algumas causas de morte sendo a principal causa de morte na Europa antes 

dos 45 anos. Apesar dos números terem descido de 2004 para 2005, neste 

último ano, registaram-se 4266 vítimas com menos de 16 anos. Melhorar a 

segurança rodoviária é uma das maiores expectativas dos cidadãos e é 

também uma responsabilidade de todos. Num país onde parece que todas 

as atenções se viram para o envelhecimento da população, e onde ainda 

não se apostou claramente numa política de natalidade que ajude a inverter 

esta tendência, pelo menos, tenhamos pelas nossas crianças e jovens o 

respeito que nos merecem. Investir neles não é um custo, não se devem 

aplicar critérios puramente economicistas na implementação de políticas 

que lhes digam respeito. O que se exige é bom senso. O transporte escolar 

é uma medida fundamental na promoção da igualdade de oportunidades 

no acesso à Escola e no combate às diversas formas de exclusão social e 

escolar. As reformas que estão a ser implementadas, quer se concorde ou 

não com elas, são necessárias para assegurar o desenvolvimento do país. A 
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sociedade da inovação e do conhecimento só será possível com uma forte 

aposta na Educação, convocando para este enorme desafio todos os 

agentes sociais. É necessário que se criem as melhores condições para a 

realização de aprendizagens por parte dos alunos, contrariando fenómenos 

como o abandono escolar ou o insucesso escolar, pelo que deve existir 

coerência e coordenação entre as medidas aplicadas e entre todos os níveis 

de responsabilidade. O reordenamento da Rede Escolar traz 

necessariamente implicações no transporte escolar, pelo que é nossa 

preocupação que desde muito cedo se estude o impacto destas medidas, a 

todos os níveis, em perfeita articulação com outros actores, Associações de 

Pais, responsáveis pelas Escolas, Juntas de Freguesia e outras organizações 

que operam no apoio à Infância. É também importante que, em conjunto 

com todos eles, se promovam campanhas de sensibilização e educação dos 

utilizadores, da comunidade escolar para que adoptem comportamentos a 

favor da segurança. Deste modo, estamos certos, que não serão 

defraudadas nem as necessidades, nem as expectativas dos pais e 

encarregados de educação”; 5 – Vereador António Salgado Almeida – 

a) – Referiu a importância de um projecto, que esteve delineado, para 

criação, no Cybercentro, de um Gabinete de Apoio ao Jovem e ao 

Adolescente. Recordou que tal Gabinete tinha por objecto a realização de 

consultas de saúde, de psicologia e de aconselhamento nas mais diversas 

áreas, onde teria de estar envolvido o Ministério da Saúde; 6 – Vereador 

César Machado – a) – Sobre a intervenção do Vereador Vítor Ferreira, 

esclareceu que, correspondendo a um pedido da Junta de Freguesia de 

Selho S. Jorge, a Polícia Municipal tem marcado presença ao sábado na 

Vila, pelo que a questão de segurança estará resolvida; 7 – Vereador 

Armindo Costa e Silva – a) – Deu conhecimento da sua participação, em 

representação da Câmara Municipal, na Assembleia Geral Ordinária da 
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Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que teve lugar em 

Santiago de Compostela, no passado dia 31 de Janeiro, onde os municípios 

que integram o Eixo Atlântico procederam à assinatura da “Carta de 

Aalborg”, no âmbito da estratégia conjunta do desenvolvimento 

sustentável para o sistema urbano da Euro-Região Norte de Portugal-

Galiza. Este acto solene contou com a presença da Ministra do Ambiente 

de Espanha, Cristina Narbona, do Presidente da Junta da Galiza, Emílio 

Perez Touriño, e do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, 

Rui Baleiras. Este documento, a que a Câmara aderiu em 9 de Setembro de 

2004, redigido na cidade dinamarquesa que lhe deu o nome, no decorrer da 

Conferência Europeia sobre as Cidades Sustentáveis em 1994, é um 

manifesto que compromete os assinantes a assumir uma política urbana 

em relação ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável no âmbito de 

responsabilidade e solidariedade com as regiões menos favorecidas, a 

natureza e o legado para as gerações futuras. A Carta de Aalborg poderia 

definir-se como a Constituição que garante o desenvolvimento sustentável 

das cidades. Os núcleos urbanos, principais causadores, durante os séculos 

XIX e XX, da degradação ambiental e do consumo irresponsável dos 

recursos não renováveis do planeta, colocaram no papel uma declaração de 

intenções que tem como objectivo inverter esse processo e reconduzir as 

relações entre o homem e a sua envolvente através da aplicação de 

políticas de fomento de energias renováveis, da utilização racional do solo, 

da aplicação do equilíbrio com o meio rural circundante, a redução de 

emissões tóxicas e a recuperação de espaços degradados; b) – Deu 

conhecimento que, no âmbito da campanha para adopção de animais, 

iniciada pela Câmara em 2005, foram adoptados, desde Fevereiro de 2005, 

316 canídeos e 28 felídeos, números que revelam a adesão por parte dos 

munícipes e o sucesso da campanha; 8 – Vereadora Francisca Abreu – 
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a) – Sobre as intervenções feitas ao nível da educação deu uma série de 

esclarecimentos, referindo a necessidade de uma visão abrangente deste 

processo, concretamente no que respeita ao encerramento de Escolas do 

1.º Ciclo, no âmbito da decisão do Ministério da Educação. Continuou, 

recordando o estudo técnico elaborado, onde foi concluído que as Escolas 

com menos de 20 alunos são, normalmente, escolas com insucesso escolar. 

De seguida, referiu os investimentos da Câmara Municipal nos 

estabelecimentos de ensino do concelho, designadamente a instalação de 

aquecimento central em quatro escolas. Por último, abordou a questão 

relacionada com a Escola de Gominhães, referindo que a Câmara 

Municipal tentou inverter a tendência de diminuição do número de alunos 

com a criação de refeitório escolar, não se tendo registado qualquer êxito, 

uma vez que os alunos continuavam a frequentar a EB1 de Selho S. 

Lourenço; 9 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto às entidades que foram ouvidas no âmbito do 

encerramento das Escolas, disse que decorria das responsabilidades que, 

por lei, estavam cometidas a cada uma dessas entidades; b) – Sobre a 

ligação directa da Cidade Desportiva à Circular Urbana, disse que tal 

acesso não iria ser construído, acrescentando que estava prevista uma 

ligação do Pavilhão Multiusos aos Parques de Estacionamento. Quanto às 

demais questões apresentadas pelo Vereador José Manuel Antunes, disse 

que deveria apresentar requerimento solicitando, em concreto, os 

esclarecimentos que pretendia; c) - Relativamente ao Centro de Dia a 

instalar em Pevidém, esclareceu que a construção de equipamentos desta 

natureza não era responsabilidade das Autarquias Locais, recordando que a 

Câmara Municipal, no âmbito das competências que legalmente lhe estão 

cometidas, sempre tem subsidiado este tipo de valência; d) – Sobre a 

questão da limpeza da feira de Pevidém, lembrou que se trata de uma 
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competência da Junta de Freguesia de Selho S. Jorge, uma vez que é a 

entidade que aufere as receitas provenientes das taxas de utilização dos 

lugares da feira, acrescentando, todavia, que a Câmara Municipal mobiliza 

uma equipa para esse efeito; e) - Sobre a intervenção apresentada pela 

Vereadora Luísa Oliveira disse que apenas existiam duas reclamações no 

âmbito dos transportes escolares, situação que se encontra totalmente 

resolvida, uma vez que se verificou o cumprimento da lei; f) – Sobre o 

Gabinete de Apoio aos Jovens e Adolescentes, disse que havia alguma 

dificuldade em obter apoios do Governo para a respectiva criação. ---------- 

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

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

União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) informando 

que, no próximo dia 13 de Fevereiro, vai inaugurar na Cidade de S. Tomé, 

em S. Tomé e Príncipe, uma Escola Primária, Creche e Jardim Infantil, 

cuja construção foi possível com o financiamento integral da UCCLA 

contando, para o efeito, com o contributo da Câmara Municipal de 

Guimarães; 2 – Da seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “A Câmara Municipal candidatou ao Prémio 

Nacional de Arquitectura Paisagista 2006, promovido pela UrbaVerde, a 

obra de requalificação do Centro Cultural Vila Flor na categoria de espaços 

exteriores de uso público. Apesar de se tratar de uma recuperação, foi 

integrada em 26 candidaturas de todo o país, tendo obtido uma menção 

honrosa nesta categoria. O projecto é da autoria do Gabinete “Pitágoras – 

Arquitectura e Engenharia Integradas Lda.”, dos Arquitectos Raul Roque, 

Seara de Sá, Alexandre Coelho Lima e Manuel Roque e do Arquitecto 

Paisagista Jorge Maia”; 3 – Da seguinte informação do Presidente da 

Câmara Municipal: “Instituto Europeu de Excelência em Engenharia 

de Tecidos e Medicina Regenerativa – O Grupo de Investigação 3B’s – 
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Biomateriais, Materiais Biodegradáveis e Biomiméticos da Universidade do 

Minho conseguiu garantir o 1.º Centro Europeu de Excelência para 

Portugal, financiado pelo Programa-Quadro de Investigação Científica da 

União Europeia. Deste modo, o Instituto Europeu de Excelência em 

Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa será instalado no 

Avepark. Tratou-se de uma importante vitória do Grupo de Investigação 

3B’s, que nos apraz aqui relevar e saudar, já que este Centro de Excelência 

foi disputado em regime aberto, em Bruxelas, por 19 países membros, sem 

interferências dos Governos. A escolha da candidatura da Universidade do 

Minho por unanimidade significa que este Grupo de Investigação, nesta 

área, é reconhecido como o melhor da União Europeia. Na perspectiva da 

afirmação e desenvolvimento do Avepark trata-se, igualmente, de uma 

excelente notícia: a construção e equipamento do Instituto envolverão um 

investimento de 5 milhões de euros e o seu funcionamento, financiado 

integralmente pela União Europeia, orçará igualmente em 5 milhões de 

euros/ano. Por outro lado, a actividade do Instituto será assegurada por 

cerca de 150 investigadores e estudantes de pós-graduação. Desta forma, 

com os investimentos assegurados até ao momento, cerca de 400 pessoas 

trabalharão a tempo inteiro no Avepark até ao final de 2007”; 4 – Da 

inauguração, no passado dia 2 de Fevereiro, da Praça de Guimarães na 

cidade de Kaiserslautern, num espaço nobre da cidade, junto à Estação 

Ferroviária, anteriormente designado por “Porta da Cidade”. ----------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de Janeiro de 

2006, que aprovou a alteração número dois ao Orçamento, Plano de 

Actividades e Plano de Investimentos da Câmara Municipal de Guimarães, 

para o ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em 
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pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 30 de Janeiro de 2006, que aprovou a alteração número um ao 

Orçamento e ao Plano de Investimentos da Zona de Turismo de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Da Acta n.º 10 da Reunião 

do Conselho Municipal de Segurança, realizada no passado dia 23 de 

Janeiro, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas; 4 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado 

de 6 de Fevereiro de 2005, que aprovou os Erros e Omissões relativos à 

empreitada de construção da Extensão do Centro de Saúde de Ponte, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Em 18 de Outubro de 2005 foi apresentada pela empresa adjudicatária 

Sociedade de Construções GUIMAR S.A., uma lista de Erros e Omissões 

que foi reprovada e comunicada a decisão ao empreiteiro em 20 de 

Outubro de 2005, no montante de €20.869,03 (vinte mil oitocentos e 

sessenta e nove euros e três cêntimos). Em reunião havida em 25 de 

Janeiro de 2006 entre a Câmara Municipal, representada pelo Eng.º 

António Santos, o adjudicatário, representado pelo Eng.º Fernando Prego 

de Faria e pela Eng.ª Anabela Salgado e a Guipólis (Projectista), 

representada pelo Arq.º Pedro Reguengo, foi acordada uma lista de Erros e 

Omissões no montante de €18.915,28 (dezoito mil novecentos e quinze 

euros e vinte e oito cêntimos), representando 2,89% do montante inicial. 

Em face do acréscimo destes trabalhos propomos a prorrogação de mais 

quinze dias para a conclusão da obra”. -------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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OBRAS  PÚBLICAS  –  ZONA  ENVOLVENTE  AO  PAÇO  DOS 

DUQUES DE BRAGANÇA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

– CONTA FINAL – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Obras Municipais: “1 - Por deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães, datada de 9 de Setembro de 2004, foi a empreitada em epígrafe 

adjudicada a “Domingos da Silva Teixeira & Filhos, S.A.”, pelo valor de 

€2.241.700,00 (dois milhões duzentos e quarenta e um mil e setecentos 

euros) + IVA. 2 – O valor final dos trabalhos foi de €2.512.627,65 (dois 

milhões quinhentos e doze mil seiscentos e vinte e sete euros e sessenta e 

cinco cêntimos) + IVA, representando um acréscimo de 12,09% 

relativamente ao valor da adjudicação, sendo executados €2.180.604,51 

(dois milhões cento e oitenta mil seiscentos e quatro euros e cinquenta e 

um cêntimos) + IVA do contrato inicial, €165.326,81 (cento e sessenta e 

cinco mil trezentos e vinte e seis euros e oitenta e um cêntimos) + IVA 

como Erros e Omissões e €166.696,33 (cento e sessenta e seis mil 

seiscentos e noventa e seis euros e trinta e três cêntimos) + IVA de 

Trabalhos a Mais, aprovados em reunião de Câmara da seguinte forma: ---- 

Deliberação Contrato Valor Visto do Tribunal de Contas 

28 de Julho de 2005 E.O. – 30/08/2005 €165.326,88 + IVA 09/11/2005 

28 de Julho de 2005 T.M. – 30/08/2005 €166.696,34 + IVA 09/11/2005 

Estes trabalhos, cujo somatório é de €332.023,22 (trezentos e trinta e dois 

mil vinte e três euros e vinte e dois cêntimos) + IVA, representam 14,81% 

relativamente ao contrato inicial. 3 - Os Trabalhos a Mais deveram-se à 

alteração do projecto imposta pelo Ministério da Justiça, movimentos de 

terras, alteração do projecto de betão armado ao nível das fundações, 

trabalhos executados nas infra-estruturas de águas pluviais, mina e 

electricidade. Estes trabalhos foram todos aprovados pela Câmara 

Municipal em 28 de Julho de 2005 e visados pelo Tribunal de Contas em 9 
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de Novembro de 2005. 4 - Houve trabalhos que não se realizaram 

(Trabalhos a Menos no montante de 61.095,57€ + IVA, representando 

2,72% relativamente ao valor previsto inicialmente), pelas seguintes razões: 

a) A execução dos trabalhos a mais substituiu trabalhos previstos 

inicialmente. Estes trabalhos encontram-se discriminados na proposta de 

trabalhos a mais que foi aprovada por esta Câmara Municipal em 28 de 

Julho de 2005; b) A plataforma de deficientes não se realizou devido a 

alterações no fabricante. A plataforma prevista, deixou de se fabricar, 

sendo substituída por outra que não cabe no local onde estava previsto. A 

solução poderá passar pela adaptação de uma plataforma existente no 

mercado, pelo que terá obrigatoriamente de se abrir um concurso de 

fornecimento, para esta situação específica; c) Na empreitada, também 

estava prevista a iluminação da praça. Ocorre que devido à especificidade 

dos candeeiros, o seu fornecimento só ocorreria após o final do seu prazo 

de execução, pelo que se optou por não se realizarem aqueles trabalhos; d) 

Inicialmente estavam previstos dois portões para a entrada e saída de 

veículos no parque. Embora para concurso tenham sido apresentados 

desenhos destes elementos, o que se afigurava necessário para aquele 

objectivo, não foram entregues as suas pormenorizações dentro do prazo 

de execução da empreitada, pelo que não foi possível a sua execução. 5 - 

Fica assim à consideração superior, a aprovação desta conta final, no valor 

de €2.512.627,65 (dois milhões quinhentos e doze mil seiscentos e vinte e 

sete euros e sessenta e cinco cêntimos) + IVA e do Auto Final no valor de 

€36.415,25 (trinta e seis mil quatrocentos e quinze mil e vinte e cinco 

cêntimos) + IVA. 6 - Se for caso disso, poderão estes montantes ser 

objecto de revisão, nos termos do art. 1º do DL nº6/2004, de 6 de Janeiro, 

logo que se encontrem publicados no Diário da República os respectivos 

índices definitivos de revisão  de  preços”.  DELIBERADO  APROVAR 
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POR MAIROIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. ------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SERZEDELO – 

PEDIDO DE AREIA PARA MELHORAMENTO DO PISO DOS 

PARQUES INFANTIS DA FREGUESIA – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Serzedelo solicitando a cedência de areia necessária 

ao melhoramento do piso dos parques infantis da freguesia. Os serviços do 

Departamento de Obras Municipais informam que o valor do material em 

causa é de €653,40 (seiscentos e cinquenta e três euros e quarenta 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

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

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 do processo de execução fiscal n.º 569/2005 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 € 4.747,22 (quatro mil setecentos 

e quarenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). No passado dia 20 de 

Janeiro 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 
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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 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, do art.º 25.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- € 1,78”. A Portgás é uma empresa concessionária do serviço 
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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 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 do processo de execução 

fiscal n.º 569/2005, a deliberação do executivo camarário, enquanto órgão 

de execução fiscal, para que delibere manter a liquidação desta taxa no 

presente processo. À consideração superior”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador César Machado 

não participou na votação da proposta. --------------------------------------- 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 3   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA 

PARA APOIO AOS ALUNOS DA EB1 DE LEITÕES E 

FIGUEIREDO – JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior foi possível encontrar uma solução para o 

transporte diário para almoço dos alunos das EB1 de Leitões e Figueiredo 

através dos serviços da Divisão de Trânsito e Transportes, como forma de 

colmatar os problemas sentidos com a obrigatoriedade de funcionamento 

das actividades escolares em regime normal. Atendendo a que os 

estabelecimentos de Leitões e Figueiredo não dispõem de Auxiliares de 

Acção Educativa a tempo inteiro sendo imprescindível o apoio de um 

Auxiliar no acompanhamento dos alunos durante aquele período, 

propomos, para o ano civil de 2006, a atribuição de uma verba mensal no 

valor de €300,00 (trezentos euros) à freguesia de Oleiros (entidade que se 

disponibilizou para resolver este problema) para fazer face às despesas 

com a contratação de pessoal”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – GESTÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA EB1 DE 

VERMIL – Presente a seguinte proposta: “As actividades escolares são 

organizadas obrigatoriamente em regime normal, conforme ponto 3 do 

Despacho nº 16 795/2005 de 3 de Agosto. Atendendo a que não há 

disponibilidade de espaços na EB1 de Vermil, a única solução possível foi 

a de implantar um serviço de refeições transportadas no Centro Paroquial 

de Vermil a partir de do corrente ano civil, de forma a dar resposta às 

necessidades sentidas pela comunidade escolar. Neste sentido, proponho, 

para o ano civil de 2006, a atribuição, à Freguesia de Vermil, de um 
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subsídio de €500,00 (quinhentos euros) por mês, totalizando €4.500,00 

(quatro mil e quinhentos euros), destinada a assegurar a gestão mensal do 

refeitório e a custear as despesas com a contratação de pessoal e aquisição 

de produtos destinados à higienização de espaços e utensílios”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

INFANTAS – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – Presente a 

seguinte proposta: “Por força da intervenção na Escola EB1 de Serzedo 

durante o ano lectivo de 2004/2005, O Centro Social e Paroquial de 

Infantas cedeu as suas instalações, a título gracioso, para funcionamento 

das actividades lectivas da referida escola. Neste contexto, foi aprovado e 

celebrado um protocolo com aquele Centro Social, ao abrigo do qual a 

Câmara Municipal se comprometeu a repor o estado das instalações para a 

situação existente antes da cedência e a custear os encargos relativos aos 

consumos de energia eléctrica, a calcular em função da diferença entre os 

consumos médios anteriores e posteriores ao funcionamento das 

actividades lectivas. Sucede que, tendo em vista que as actividades lectivas 

ocuparam integralmente o edifício do Centro Social, cuja única actividade 

não lectiva passou a ser a catequese, aos sábados de manhã, consideramos 

que seria injusto e impreciso proceder ao cálculo referido, já que a quase 

totalidade dos consumos registados durante a cedência se deveram às 

actividades lectivas. Deste modo, proponho que a Câmara Municipal 

assuma a totalidade dos consumos eléctricos registados entre Setembro de 

2004 e Setembro de 2005, o que implica a atribuição, ao Centro Social e 

Paroquial de Infantas, de um subsídio de €1.800,26 (mil e oitocentos euros 

e vinte e seis cêntimos)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 
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orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente o ponto 7 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. --------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL, C.I.P.R.L. – 

Presente uma informação da Divisão de Acção Social referindo que, a 

exemplo do ano passado, a Cooperativa Fraterna solicitou à Câmara a 

celebração de um Protocolo de Colaboração para o desenvolvimento de 

um conjunto de actividades orientadas para a promoção do 

desenvolvimento social do concelho de Guimarães, nomeadamente Banco 

Social, Actividades dirigidas à população sénior (Passeios Convívio, 

Carnaval Sénior e Semana Sénior), Actividades dirigidas a crianças e jovens 
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(Gabinete de Consulta Jovem, projectos de Desenvolvimento Social nos 

Bairros Sociais da Atouguia e Gondar) e Centro de Juventude, pelo que se 

submete à aprovação do executivo camarário a celebração do referido 

Protocolo de Colaboração de acordo com a minuta que se anexa. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.02 e na unidade 

económica 05.01.01.02. A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida 

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

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD votaram contra no ponto 8 da agenda desta 

reunião pela razão fundamental de considerarem que as régie-cooperativas 

criadas pela Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, a 

tornear regras de rigor e de transparência que o Estado e a Administração 

Pública fixam para si próprios, com o objectivo de fugir ao controlo 

político da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. 

Independentemente de considerarmos, como consideramos neste caso, 

muitas das realizações dignas de registo e de apoio, continuamos a 

acreditar que era possível, na maior parte dos eventos, fazer melhor e mais 

barato recorrendo e apoiando, sem tutelas políticas, o dinamismo das 

associações concelhias que ao nível do apoio social são fundamentais a 

Guimarães e à sua população”. ------------------------------------------------------ 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM 

GUIMARÃES, CIDADE ANFITRIÃ DO UEFA EURO 2006 – 

Presente a seguinte proposta: “A Federação Portuguesa de Futebol 

submeteu à apreciação desta Câmara Municipal uma minuta do protocolo 
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a celebrar com aquela entidade, tendo em vista a realização, em Guimarães, 

de jogos da fase final do UEFA EURO 2006 – Campeonato Europeu de 

Sub-21. O documento estabelece as obrigações a assumir pelas partes, 

sendo que, da parte da Autarquia, as principais responsabilidades 

cometidas centram-se na decoração e animação da cidade, na fiscalização 

de actividades comerciais ilícitas e na sinalização do Estádio D. Afonso 

Henriques. Não sendo ainda possível quantificar com rigor aqueles 

encargos, o que será feito tão cedo quanto possível, julgo que as vantagens 

promocionais e económicas que o acolhimento deste Campeonato 

pressupõe, e a experiência adquirida com um evento significativamente 

mais exigente e oneroso, a todos os níveis, como foi o UEFA EURO 

2004, nos permitem, desde já, aprovar o protocolo em minuta, para que o 

mesmo venha posteriormente a ser outorgado. Assim, proponho a 

aprovação da minuta do “Protocolo de Cooperação com Guimarães, 

Cidade Anfitriã do UEFA EURO 2006” (em anexo). A minuta do 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

CULTURA – FESTAS GUALTERIANAS 2006 – CENTENÁRIO – 

Presente a seguinte proposta: “Celebra-se no corrente ano o centenário da 

que foi inicialmente a Marcha Milaneza que, mais tarde, viria a denominar-

se Marcha Gualteriana, integrada ainda hoje nas Festas da Cidade e 

Gualterianas, herdeiras da tradicional Feira de S. Gualter. Durante o século 

que culmina em 2006, as Festas passaram por períodos de entusiasmo e 

brilho, mas também por alguns interregnos e perda da "garridice" que os 

tempos áureos lhes conferiram, com o contributo que muitos 

vimaranenses ilustres e outros anónimos emprestaram, com o seu 

entusiasmo e arte, às Festas da Cidade e Gualterianas. João de Melo, Pe. 

Gaspar Roriz, José de Pina e Abel Cardoso foram alguns desses muitos 
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vimaranenses que contribuíram para a afirmação das Festas Gualterianas 

no panorama das romarias minhotas. Em 1990, a Câmara Municipal de 

Guimarães, depois de um período de alguma incerteza, assumiu a 

organização das Festas, constituindo para o efeito uma Comissão 

Organizadora, formada pela Câmara, Associação Comercial e Industrial de 

Guimarães e a Associação Cultural e Recreativa da Marcha Gualteriana, a 

que em 2002 se associou a Cooperativa "A Oficina". Para celebrar a 

passagem dos cem anos destas grandiosas Festas com o esplendor e o 

contributo de individualidades e instituições vimaranenses, como lhes é 

devido, a Câmara Municipal de Guimarães e as instituições que integram a 

Comissão Organizadora propuseram-se constituir uma Comissão de 

Honra, formada pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e 

pelas seguintes individualidades entretanto convidadas: - Presidente da 

Sociedade Martins Sarmento; - Directora do Museu Alberto Sampaio; - 

Provedor da Irmandade de S. Gualter; - Presidente do Círculo de Arte e 

Recreio; - Presidente da Casa do Povo de Fermentões; - Presidente da 

Escola Secundária Martins Sarmento; - Presidente da Escola Secundária 

Francisco de Holanda; - Presidente da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães; - Comissário da Polícia de 

Segurança Pública; - Dr. Armindo Cachada e – Prof. Doutor Lino Moreira 

da Silva. Simultaneamente, foi constituída uma Comissão Executiva 

formada por representantes da Associação Comercial e Industrial de 

Guimarães, da Associação Casa da Marcha Gualteriana, da Cooperativa A 

Oficina e da Câmara Municipal de Guimarães (Alberto Oliveira, Agostinho 

Lopes, José Nobre e Miguel Frazão). Finalmente, e de forma a assegurar 

os meios financeiros indispensáveis à organização de uma comemoração 

condigna para uma efeméride tão significativa quanto esta no contexto da 

História de Guimarães, proponho a atribuição à Cooperativa A Oficina, 
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responsável pela produção executiva, de um subsídio de €300.000,00 

(trezentos mil euros), destinado a custear as Festas da Cidade e 

Gualterianas 2006”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. A Vereadora Francisca Abreu não participou na 

discussão e na votação da proposta. Votaram contra os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que 

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

listas do PSD votaram contra no ponto 10 da agenda desta reunião pela 

razão fundamental de considerarem que as régie-cooperativas criadas pela 

Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, a tornear regras 

de rigor e de transparência que o Estado e a Administração Pública fixam 

para si próprios, com o objectivo de fugir ao controlo político da Câmara 

Municipal (CM) e da Assembleia Municipal. Independentemente de 

considerarmos, como consideramos neste caso, as comemorações do 

Centenário da marcha Gualteriana dignas de todo apoio possível, 

continuamos a acreditar que era possível e desejável proceder a este apoio 

sem a necessidade de recorrer a uma das régies-cooperativas da CM”. ------ 

CULTURA – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

SEMANA CULTURAL – Presente a seguinte proposta: “Realiza-se de 

28 a 31 de Maio de 2006 a IV Semana Cultural da Escola Secundária 

Martins Sarmento, vocacionada para a partilha e aquisição de novos 

conhecimentos por parte de toda a comunidade escolar. À semelhança das 

anteriores edições, vem o respectivo Conselho Executivo solicitar que a 

Autarquia atribua o Prémio Câmara Municipal de Guimarães, a atribuir a 

um dos alunos a distinguir com prémios de mérito e excelência em função 

dos resultados escolares obtidos. Deste modo, proponho a atribuição à 

Escola Secundária Martins Sarmento de um subsídio de €150,00 (cento e 
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cinquenta euros), que se constituirá como um dos prémios de Mérito e 

Excelência a atribuir no âmbito da IV Semana Cultural, organizada pela 

referida escola”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 11 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 – DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E SAÚDE 

MENTAL DO HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA – 2º 

COLÓQUIO “PSIQUIATRIA E SOCIEDADE” – Presente a seguinte 

proposta: “Através de ofício que recentemente nos dirigiu, o Director do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Senhora da 

Oliveira informa a realização, em Novembro próximo, do 2º Colóquio 

“Psiquiatria e Sociedade”, tendo como tema de reflexão clínica “A Saúde 
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Mental na Mulher”, e tendo como destinatários os técnicos de saúde e 

médicos de família do Vale do Ave, para cuja realização solicita o apoio da 

Autarquia. Assim, atento o interesse da iniciativa e a escassez de meios 

mencionada por aquele responsável, proponho a atribuição, ao 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Senhora da 

Oliveira, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização do 2º Colóquio 

“Psiquiatria e Sociedade”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade econcómica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 11 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”. ------------------ 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA CIMO DE 

VILA – FREGUESIA DE PONTE – Presente a seguinte informação 
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do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se 

submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na freguesia de 

Ponte, assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em harmonia com 

a Junta e Assembleia de Freguesia e permitirá melhorar as condições de 

circulação e segurança rodoviária no arruamento em causa”. A planta com 

a alteração ao trânsito fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

CONDESTÁVEL NUNO ÁLVARES – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

abertura do parque de estacionamento municipal no Largo Condessa da 

Mumadona com capacidade para 164 lugares e a conclusão dos trabalhos 

decorrentes da sua construção, propomos a adopção das seguintes 

medidas: 1 – Suspensão da zona de estacionamento de duração limitada na 

Rua Condestável Nuno Álvares. 2 – Adopção da postura de interdição do 

trânsito na Rua Nuno Álvares, excepto viaturas autorizadas, nos termos 

das seguintes alíneas: a) operações de cargas e descargas no período das 

07:00 às 10:30; b) viaturas de residentes da Praça Santiago e Ruas Santa 

Maria, Gravador Molarinho, Dr. António Mota Prego e Condestável Nuno 

Álvares e deficientes nos lugares reservados para o efeito; c) viaturas de 

hóspedes da Pousada da Oliveira (até um máximo de oito viaturas); d) 

viaturas afectas ao serviço de jornalistas no exercício das suas funções (até 

um máximo de quatro viaturas); e) nos dias da “FEIRA DO ENTULHO”, 

primeiro Sábado de cada mês, a abertura do pilar processar-se-á no 

período normal, das 07:00 às 10:30 e das 15:30 às 16:30 nos meses de 

Outubro a Março e das 16:30 às 17:30 de Abril a Setembro para cargas e 

descargas dos comerciantes da referida feira, após apresentação do cartão 
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respectivo”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA CAMILO 

CASTELO BRANCO E RUA E TRAVESSA COMANDANTE 

JOSÉ LUÍS DE PINA – FREGUESIAS DE S. SEBASTIÃO E 

URGEZES – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Decorrente da análise da situação de 

trânsito na cidade, elaborou-se a presente informação no sentido de 

submeter à aprovação da Câmara a alteração à postura dos arruamentos 

Rua Camilo Castelo Branco e Rua e Travessa Comandante José Luís de 

Pina, freguesias de S. Sebastião e Urgezes. Esta alteração permitirá 

melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a capacidade de estacionamento 

naqueles arruamentos. Neste contexto, pela presente se submete à 

apreciação camarária a viabilidade de implementação desta solução por um 

período experimental de dois meses, sendo posteriormente e após análise 

de funcionamento com conclusões favoráveis, seguida a tramitação 

necessária à passagem a regime definitivo”. A planta com a alteração ao 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRANSPORTES – CASA DO POVO DE BRITEIROS – Presente, 

para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de 

Janeiro de 2006, que cedeu à Casa do Povo de Briteiros um autocarro para 

o transporte de cerca de 30 elementos à Cooperativa Fraterna, onde 

participaram num Encontro Intergeracional de Reis, no passado dia 19 de 

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

TRANSPORTES – JARDIM-DE-INFÂNCIA DA VALINHA – 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 3   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

 

 

 

 

24 de Janeiro de 2006, que cedeu ao Jardim-de-Infância da Valinha, 

freguesia de Polvoreira, um autocarro para transporte das crianças a um 

espaço de divertimento infantil em Guimarães, no passado dia 18 de 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS 

DE SANGUE – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das deliberações realizadas 

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

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

divulgação de Dádiva de Sangue, submete-se á aprovação do Executivo 

camarário a prestação de igual apoio no último dia da semana anterior à 

iniciativa por forma a evitar a prestação de trabalho extraordinário ao fim-

de-semana”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA “A OFICINA” – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração para cedência de um autocarro do 

município e o mini-bus do CCD nos dias 4, 6 e 8 de Julho para efectuar o 

transporte das equipas técnicas, produção, bailarinos, staff e guarda-roupa 

da Companhia Nacional de Bailado de Lisboa para Guimarães e vice-versa. 

Considerando que se trata da apresentação de um espectáculo de 

manifesto interesse cultural e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade das viaturas em causa. Submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. A Vereadora Francisca Abreu não participou na 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 
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“Considerando o pedido de colaboração para cedência de um autocarro 

nos dias 3, 4, 5 e 6 de Abril para transporte das crianças inscritas nas 

actividades Férias Desportivas, 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 em 

causa. 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATRENA – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração para cedência de um autocarro 

nos dias 10 e 12 de Abril para efectuar o transporte das crianças residentes 

nos Bairros de Gondar e Atouguia, no âmbito dos programas “Ser 

Criança” e “Escolhas de 2.º Geração”. Considerando o apoio concedido 

em anteriores actividades 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. O Presidente da Câmara não participou na 

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

TRANSPORTES – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO N.º 5 – FREGUESIA DE RONFE – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração para cedência de um autocarro 

para o transporte dos participantes no “7FESCUT” – Festival Nacional da 

Canção Escutista, a decorrer no dia 7 de Outubro. Considerando que se 

trata de um festival nacional e a competência dos órgãos autárquicos no 

apoio de projectos e agentes culturais não profissionais. Considerando não 
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haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado, 

bem como a prestação de trabalho extraordinário”. DELIBERADO 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE URGEZES – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Urgezes, 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 – CASA DO POVO DE BRITEIROS – CITÂNIA 

VIVA – Presente a seguinte proposta: “Pretende a Casa do Povo de 

Briteiros dar continuidade à iniciativa que teve início em 2004, com a 

designação de “Feira Castreja”, passando em 2005 a designar-se por 

“Citânia Viva”. Trata-se de uma recriação histórica do ambiente 

quotidiano da Idade do Ferro, centrado no castro de Briteiros, 

pretendendo a Casa do Povo reconstituir, com recurso a actores e 

materiais da época, cerimónias como o conselho de anciãos, rituais 

fúnebres, exercícios guerreiros, etc. Para assegurar a fidelidade histórica 

desta recriações, a organização voltou a garantir a participação científica da 

Sociedade Martins Sarmento e da Universidade do Minho. Refira-se, por 

outro lado, que o Citânia Viva 2006, a decorrer no próximo dia 28 de 

Maio, conta igualmente com a participação financeira da Sociedade 

Martins Sarmento, que assumirá os encargos relacionados com a segurança 

e a divulgação. Contudo, os elevados custos organizativos, associados ao 

facto de a Casa do Povo se encontrar neste momento a realizar um esforço 

de investimento considerável com a construção de uma creche, motivaram 

um pedido de apoio à Autarquia. Considerando a relevância do evento 

para o conhecimento e sensibilização da comunidade para a preservação 
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do nosso património e, simultaneamente, para a promoção turística e 

dinamização cultural do castro de Briteiros, proponho a atribuição, à Casa 

do Povo de Briteiros, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), destinado a comparticipar nos custos de produção e organização 

do “Citânia Viva 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, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 24 a 27 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 – MOTOR CLUBE DE GUIMARÃES – 

CAMPEONATO DO MUNDO DE ENDURO – Presente a seguinte 

proposta: “Ao Motor Clube de Guimarães foi novamente confiada a 

organização de uma jornada do Campeonato Nacional de Enduro/2006, 

em reconhecimento da qualidade que o Clube tem posto nas organizações 
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que lhe vêm sendo confiadas por entidades federativas nacionais e 

internacionais. Efectivamente, nos últimos quatro anos, a prova de 

Guimarães foi votada pelos pilotos como uma das melhores de todo o 

Campeonato. Para além disso, a etapa do Mundial desta especialidade, que 

o mesmo Clube organizou em 2004 com o apoio financeiro e logístico da 

Autarquia, foi de novo considerada a segunda melhor prova, das oito que 

se realizaram em todo o mundo, nos planos logístico e organizativo. Para 

além de atraírem um público cada vez mais numeroso (10.000 pessoas em 

2004), estas provas têm revelado grande capacidade de dinamização 

económica do Concelho, mercê do grande número de profissionais — 

desportivos, organizativos e da comunicação social — que mobiliza. Para 

esta etapa do Campeonato Nacional, aprazada para os próximos dias 6 e 7 

de Maio, o Motor Clube prevê a participação de cerca de 250 pilotos de 

todo o mundo, com as respectivas equipas, e de cerca de duas dezenas de 

jornalistas, incluindo de televisão que, invariavelmente, cobrem estas 

provas. Em resumo, para além do manifesto interesse desportivo, importa 

destacar a importância deste acontecimento para a economia e a promoção 

de Guimarães, motivo pelo qual entendemos ser de prestar à entidade 

organizativa que, recorde-se, é uma associação sem fins lucrativos, um 

apoio técnico, logístico e financeiro que contribua de forma substantiva 

para o sucesso da prova. Nesta conformidade, proponho que a Câmara 

Municipal disponibilize os seguintes apoios logísticos e financeiro: - Oferta 

de prospectos turísticos; - Cedência dos parques de estacionamento do 

Multiusos para instalação do “padock” e instalação, no local, de pontos de 

água e electricidade para as “motor homes”; - Cedência de um número de 

grades de segurança a determinar; - Cedência de 30 vasos para decoração 

do Multiusos; - Oferta de Troféus da Cidade a atribuir aos vencedores; - 

Outros apoios logísticos passíveis de ser dispensados com recurso aos 
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meios da Autarquia; - Apoio na vigilância e contactos com o INEM; - 

Cedência de dois outdoors para divulgação; - Subsídio de €5.000,00 (cinco 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24 a 27 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 INDUSTRIAL DE PEVIDÉM – XXXVIII 

CAMPEONATO DA EUROPA DE TIRO A HÉLICES – Presente a 

seguinte proposta: “Realiza-se de 7 a 11 de Junho próximo o XXXVIII 

Campeonato da Europa de Tiro a Hélices, organizado pelo Clube 

Industrial de Pevidém, dotado com prémios e troféus que ascendem aos 

44.000 euros. Tratando-se de uma importante prova de competição 

internacional, são esperados cerca de 250 atiradores, a maior parte dos 
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quais estrangeiros, os quais, em conjunto com as comitivas e organização, 

implicam a participação directa de cerca de 600 pessoas, excluindo o 

público, o que diz bem do impacto turístico e económico do evento. Desta 

forma, e como forma de atender ao pedido de apoio expresso pelo Clube 

de Tiro, proponho que, em razão da importância desportiva e impacto 

económico do Campeonato, a Câmara Municipal de Guimarães atribua, ao 

Clube Industrial de Pevidém, um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos organizativos do XXXVIII 

Campeonato da Europa de Tiro a Hélices. Mais proponho que, para o 

mesmo efeito, a Câmara Municipal de Guimarães proceda ao arranjo de 

espaços verdes e ceda brindes e outro material promocional, a distribuir 

aos atiradores”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24 a 27 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 
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nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE PEVIDÉM – SECÇÃO 

DE PESCA – Presente a seguinte proposta: “A Secção de Pesca do 

Grupo Desportivo de Pevidém tem um passado desportivo muito rico e 

dinâmico, resultante do empenhamento dos seus dirigentes e atletas. 

Apesar da sua curta existência, a Secção vem coleccionando relevantes 

títulos desportivos, que culminaram, recentemente, com o apuramento 

para o Campeonato da Europa de Clubes, motivo próximo pelo qual vêm 

solicitar o apoio da Autarquia. Deste modo, e como forma de 

comparticipar nas despesas necessárias a uma boa representação do Clube 

no citado campeonato, proponho a atribuição, ao Grupo Desportivo de 

Pevidém – Secção de Pesca, de um subsídio de €500,00 (quinhentos 

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, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24 a 27 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 
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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 E RECREATIVA DE 

RONFE – JORNADA DE APURAMENTO DE KICK-BOXING – 

Presente um ofício da Associação Cultural e Recreativa de Ronfe 

solicitando a cedência do Pavilhão Aurora Cunha no próximo dia 19 de 

Fevereiro para a realização de uma jornada de apuramento de diversas 

academias para as competições finais nacionais a decorrer em Lisboa, na 

modalidade de Kick-boxing na sua categoria “light”, com a presença 

assegurada das academias filiadas nas associações dos Distritos do Porto, 

Viana do Castelo, Vila Real e Braga. Propõe-se a cedência do referido 

Pavilhão, ficando a Associação Cultural e Recreativa de Ronfe responsável 

pelo pagamento do montante resultante da prestação de trabalho 

extraordinário. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

SUBSÍDIOS – PETI – PROGRAMA PARA PREVENÇÃO E 

ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

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

de 18 de Janeiro de 2006, que deferiu o pedido do PETI – Programa para 

Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil – concedendo 

3 troféus e 31 medalhas destinados aos jovens participantes no torneio de 

futebol de salão que envolve três turmas do PIEF para certificação do 3.º 

ciclo dos concelhos de Guimarães, Santo Tirso e Trofa. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – 2.º CROSS 

DE ATLETISMO DE FERMENTÕES – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Janeiro de 2006, que 
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concedeu à Casa do Povo de Fermentões dois troféus destinados ao 2.º 

Cross de Atletismo de Fermentões, a realizar no âmbito das 

comemorações do 29.º aniversário daquela Associação. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – FEIRA 

FRANCA DOS 27 – Presente um ofício da Irmandade de S. Torcato 

dando conhecimento da realização, no próximo dia 27 de Fevereiro, da 

secular Feira Franca dos 27. Assim, solicitam o apoio possível da Câmara 

Municipal. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR 

A RELIZAÇÃO DA FEIRA. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 31 de Janeiro de 2006, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de S. Brás, freguesia de 

Selho S. Jorge, com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 

Kva e não de 2 contadores de 27,6 Kva, como havia sido deferido por 

despacho de 29 de Dezembro de 2005. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente um ofício da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora da Luz, freguesia de Creixomil, solicitando o 

seguinte apoio para a realização das referidas festas entre os próximos dias 

21 e 23 de Abril: encerramento ao trânsito nos dois sentidos desde as 

20h00 do dia 21 até às 20h00 do dia 23 de Abril nos seguintes 

arruamentos: Rua e Calçada da Senhora da Luz, Rua e Travessa do Paço, 

Rua de Santa Terezinha, Rua da Boavista e Rua do Alto da Bandeira, Rua 

Miradouro de Baixo, Travessa do Salgado e Rua dos Cutileiros entre os 

entroncamentos com a Rua de S. Miguel; autorização para a colocação de 
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altifalantes para apoio das festas; ligação à rede de iluminação pública das 

referidas festas, com a colocação de 9 quadros eléctricos com a potência de 

3x60 amperes e de um quadro eléctrico com potência de 30x80 amperes, 

bem como dos arcos iluminados nos pontos de entrada de freguesia; dois 

contentores de lixo para apoio à cozinha. Propõe-se a concessão do apoio 

solicitado com a instalação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva 

nos dias 21, 22 e 23 de Abril próximo. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – ROMARIA DA SENHORA DOS REMÉDIOS – 

FREGUESIA DE BARCO – Presente um ofício da Comissão de Festas 

em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, freguesia de Barco, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas. Propõe-se a colocação de 3 contadores 

de 41,4 Kva para um período de cinco dias compreendidos entre 21 de 

Abril e 2 de Maio de 2006. DELIBERADO APROVAR POR 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS ONZE HORAS E CINCO MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 


