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ACTA 

Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

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

contendo a sua intervenção, pedindo que ficasse registada em acta, pelo 

que se transcreve o respectivo texto: “Temos assistido, desde a tomada 

de posse do actual Governo, e de uma forma inexorável a um 

desbragado centralismo no governo da nação. Tudo isto se vem 

passando em nome de um suposto rigor, de um falso rigor que os actuais 

governantes nunca tiveram, nem têm. Relembre-se que são eles os mesmos 

que, enquanto candidatos, prometeram “bacalhau a pataco”, 

nomeadamente um crescimento de 3% e a criação de 150.000 novos 

empregos. Como sabemos o crescimento económico não chegou nem a 

metade e o desemprego aumentou em mais 50.000 portugueses…O 

crescimento económico e a criação de emprego seriam fundamentais ao 

Norte e a Guimarães! Mas não tem havido da parte do Governo a 

preocupação sobre a nossa situação. Pelo contrário este Governo vai 

“atirando o barro à parede”, por exemplo na área da justiça, para ver se 
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nos tiram o pouco que temos. É por isso imperativo unirmos forças e 

combatermos o facto de nos quererem enterrar vivos, enquanto os grandes 

desígnios do centralismo lisboeta continuam intocáveis. É necessário 

fugirmos a este “rolo compressor” que nos vendem por inevitável. É 

necessário na nossa região entendermo-nos e lutarmos por projectos 

mobilizadores e comuns. É necessário que cada um se liberte das amarras 

dos partidos e defenda o que tem que defender: a população que nos 

elegeu! Enquanto dirigente partidário fui responsável pelo Programa 

Valor e Iniciativa Ave que apresentei ao Governo anterior. Desse 

documento, e de forma telegráfica, constavam aquilo que entendemos na 

altura ser o motor, a carroçaria e a almofada imediata que esta região 

necessitava do poder central. Sobrou apenas a almofada: o PIAVE 

(programa republicado e alargado pelo governo actual). Quanto à 

carroçaria do projecto (a imagem da região) e ao motor (o apoio às PME´s 

e um projecto de transportes integrados nesta região, como por exemplo 

um metro de superfície) nada sobrou, nada foi aproveitado por um 

Governo que se preocupa mais com parafuso gasto em Mondim de Basto 

do que com as suas despesas ou a Ota. Somos vários já a partilhar da 

necessidade de dotarmos a nossa região de investimento público que 

garanta por exemplo no caso local a ligação das Taipas à cidade ou, em 

termos regionais de uma plataforma de mobilidade alargada para 800.000 

pessoas que ligue os principais centros urbanos da nossa região, e esta à 

área metropolitana do Porto. O que sabemos é que a actual passividade é 

errada e contraproducente. Sabemos ser necessário despir a camisola 

partidária e vestir o fato de macaco da convicção e determinação 

política nas várias autarquias da nossa região, e nós Guimarães 

deveríamos liderar. Não iremos a lado nenhum se, como até aqui, muitos 

dos que votaram o Pacto de Desenvolvimento Regional ou a Grande Área 
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Metropolitana do Minho pouco ou nada fizerem para respeitar o seu 

próprio voto”. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Na sequência do 

discurso do Presidente da Câmara no aniversário do Gabinete de Imprensa 

de Guimarães, comentou a relação da comunicação social com o poder 

autárquico, lamentando o corte de publicidade em jornais locais ocorrido 

há alguns anos atrás, bem como processos judiciais contra jornalistas, em 

virtude da publicação de determinadas notícias. 3 – Vereador José 

Manuel Antunes – a) – Perguntou se as obras de adaptação do edifício 

situado na freguesia de Creixomil, para onde serão transferidas as Varas de 

Competência Mista e as Conservatórias de Guimarães, estão devidamente 

licenciadas. Alertou, também, para a necessidade de ser acautelada a 

criação de mais aparcamento automóvel junto daquele imóvel, inicialmente 

construído com a finalidade de acolher uma unidade hoteleira. 4 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Comentou a situação da 

Feira do Entulho, dizendo que se trata de uma iniciativa que dá vida ao 

Centro Histórico e que deveria ser repensada e não acabar. Assim, 

defendeu que os serviços de fiscalização da Autarquia e as forças de 

segurança corrigissem as ilegalidades praticadas pelos vendedores no Largo 

da Oliveira e na Praça de S. Tiago; b) – Quis saber o ponto da situação 

relativamente à rede de piscinas no concelho. 5 – Presidente da Câmara 

– Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Clarificou quanto à 

construção de novas piscinas no concelho, cuja concretização se fará de 

acordo com um estudo já elaborado pela Cooperativa Tempo Livre; b) – 

Quanto à Feira do Entulho, disse que tina perdido a sua filosofia de 

criação, pois nos moldes como está a funcionar prejudica gravemente todo 

o espaço reabilitado, bem como o turismo. Disse, ainda, que esta situação 

de ocupação desordenada tornou-se incontrolável, pelo que o 

entendimento vai no sentido do seu encerramento. Recordou, a propósito, 
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o que se estava a passar com a feira semanal que, igualmente, se tornou 

desordenada e de difícil controlo. Concluiu, referindo que os serviços da 

Autarquia estão empenhados em criar as condições para que no primeiro 

Sábado de Maio, passe a realizar-se uma Feira de Velharias nos claustros 

da Câmara Municipal de Guimarães, a fim de facilitar a acção da 

fiscalização e não comprometer a actividade dos vendedores nos dias em 

que se registarem condições climatéricas adversas; c) – Sobre as Varas de 

Competência Mista recordou aquilo que tinha sido a sua actuação, 

juntamente com os agentes locais ligados à área, e que consagrava uma 

outra solução para as Varas. Disse, ainda, estar convencido de que houve 

um erro na abertura do concurso porque não foi valorizado o critério 

respeitante à zona onde o serviço deveria ser localizado. Por último, disse 

que existe um número diminuto de lugares, estando a questão do 

aparcamento a ser coordenada pelo Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente; d) – Quanto à intervenção do Vereador Rui Vítor Costa, 

recordou que o concelho de Guimarães tem passado um pouco à margem 

das reformas do Governo, referindo, a propósito, que apenas iria ser 

retirado o Estabelecimento Prisional. 6 – Vereador César Machado – 

Disse que, nos termos da lei, as obras de adaptação do edifício onde vão 

ser instaladas as Varas e as Conservatórias de Guimarães, não carecem de 

licenciamento por serem promovidas por um organismo do Estado, neste 

caso o Ministério da Justiça através do Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça; 7 – Vereador Costa e Silva – a) – Ainda a 

propósito do Tribunal das Varas de Competência Mista, disse que o 

estacionamento, tal como está, é insuficiente. ------------------------------------ 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 
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TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Souto S. 

Salvador aprovou os seguintes arruamentos: 35 – Rua do Covo – 

arruamento sem saída com início na Rua da Liberdade; 36 – Rua do Alto – 

arruamento sem saída com início na Rua da liberdade. Assim, nos termos 

da alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento 

à Toponímia da Freguesia de Souto S. Salvador”. DELIBERADO 

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

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

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

no dia de hoje, de uma Delegação da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

composta por 13 pessoas e que visitam a cidade de Guimarães no âmbito 

de um estudo sobre reabilitação urbana; 2 – Do ofício da Comunidade de 

Trabalho Galicia – Norte de Portugal dando conhecimento que no 

próximo dia 13 de Abril, pelas 09h15, irá realizar-se o VII Plenário da 

Comunidade de Trabalho Galiza-Norte de Portugal, no Paço dos Duques 

de Bragança, para apresentação de um documento de estratégia sobre as 

intervenções a desenvolver no espaço fronteiriço que potenciem o 

desenvolvimento harmonioso e equilibrado das duas Regiões; 3 – Do 

Diploma da Organização das Cidades do Património Mundial declarando 

que a Cidade de Guimarães cumpriu cabalmente as suas obrigações e foi 

inscrita no rol de membros em regra da Organização das Cidades do 

Património Mundial; 4 – Do ofício do Governo Civil do Distrito de Braga 

remetendo o Boletim Estatístico de Emprego/Desemprego do Distrito de  
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Braga referente ao mês de Fevereiro de 2007. ------------------------------------ 

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

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

1 – Do ofício do Fiscal Único da Empresa Municipal CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais 

de Guimarães, E.M. remetendo parecer sobre a informação financeira 

correspondente ao 2º semestre de 2006, nos termos do art. 14º, alínea e) da 

Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do ofício da Turipenha – 

Cooperativa de Turismo de Interesse Público, R.L. remetendo, para 

conhecimento, o Relatório de Actividades e as Contas de Gerência do 

Exercício de 2006, encontrando-se disponível para consulta dos Senhores 

Vereadores na Secretaria Geral da Câmara Municipal; 3 – Do ofício da 

Cooperativa Tempo Livre – Centro Comunitário de Desporto e 

Tempos Livres, CIPRL remetendo, para conhecimento, o Relatório de 

Actividades e Contas de 2006, encontrando-se disponível para consulta 

dos Senhores Vereadores na Secretaria-Geral da Câmara Municipal; 4 – 

Do ofício da ECO-AVE – Sucatas CIPRL remetendo, para 

conhecimento, o Relatório Anual do Exercício de 2006, encontrando-se 

disponível para consulta dos Senhores Vereadores na Secretaria-Geral da 

Câmara Municipal; 5 – Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 

14 de Março de 2007, que autorizou a aquisição a Albertina Maria de 

Azevedo Alves Caramalho de um terreno com a área de 4041 m2, 

necessário à construção de um parque desportivo/parque de lazer, pelo 

valor de €64.843,73 (sessenta e quatro mil oitocentos e quarenta e três 

euros e setenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------- 

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

CÂMARA  –  ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  CÂMARA 
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REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

acta por esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo 

juntamente com a Ordem do Dia da presente reunião. ------------------------- 

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

DO 1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA DE GUIMARÃES – 

ANO DE 2008 – PROPOSTA PARA ABERTURA DO CONCURSO 

PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 2/07 – Presente a seguinte 

informação da Secção de Aprovisionamento: “Submete-se, para aprovação 

superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos, para 

ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto 

no art. 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho: Bem ou serviço: 

Prestação de serviços – Fornecimento de refeições a vários 

estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins-de-Infância – Ano de 

2008; Valor estimado da despesa: €2.235.420,00 (dois milhões duzentos 

e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte euros) + I.VA (12%); 

Classificação económica: 020105; Plano: 01.02.56; Procedimento: 

Concurso Público, nos termos do art. 87º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de 

Junho; Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal de 

Guimarães; Júri: Efectivos: Presidente – Anabela Moreira Lima, Directora 

do Departamento Financeiro; Vogais: - Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe da 

Secção de Aprovisionamento; Helena Maria Teixeira Soares Leheman 

Cruz Pinto, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto; Vogais Suplentes: 

Carla Alexandra Castro, Técnica Superior de 2ª Classe; José Carlos Moreira 

Costa, Assistente Administrativo Principal; Nas suas faltas e impedimentos 

a Presidente do Júri é substituída pela Vogal efectiva Adelaide Sousa 

Ribeiro, Chefe da Secção de Aprovisionamento. Audiência prévia: 
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propõe-se que a audiência prévia seja realizada pelo Júri. À consideração 

superior”. O Programa de Concurso e o Caderno de Encargos dão-se aqui 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO 

– 1ª FASE DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 

DA ESCOLA EB 1 DA RIBEIRA Nº 2 – DELEGAÇÃO DA OBRA 

NA JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO – Presente a seguinte 

proposta: “No Plano de Actividades para o corrente ano consta a execução 

da obra de construção do Pavilhão Desportivo e Recreio Coberto da 

Escola EB 1 da Ribeira nº 2, na freguesia de Brito, de acordo com o 

projecto existente nos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Guimarães. Trata-se de um pavilhão que servirá, não apenas a escola em 

que será construído, mas também a Escola EB 1 da Ribeira nº 1 e o 

Centro de Dia que se localiza próximo daquele estabelecimento. Dado o 

volume de processo de obras em curso e a lançar proximamente pelo 

Departamento de Obras Municipais, verificou-se a necessidade de 

estabelecer uma programação rigorosa, de acordo com a tramitação 

burocrática exigida, motivo pelo qual não foi ainda possível lançar a obra 

em causa, cujo projecto se encontra já concluído. Atendendo à população 

escolar e não escolar que será servida pelo pavilhão, bem como ao 

interesse público em dotar aquela freguesia de um pavilhão que possibilite 

a prática desportiva em condições de segurança e conforto, e considerando 

que, em função da citada programação de obras, a delegação de 

competências na Junta de Freguesia anteciparia substancialmente a sua 

construção e entrada em funcionamento, proponho, nos termos da 

autorização concedida pela Assembleia Municipal por deliberação de 27 de 
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Novembro de 2006, que seja delegada a competência para execução desta 

obra – 1ª fase da construção do Pavilhão Desportivo e Recreio Coberto da 

Escola EB 1 da Ribeira nº 2 na Junta de Freguesia de Brito, até ao valor de 

€125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros) + IVA”. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – OCUPAÇÃO DE PARTE DE TERRENO DO 

LOGRADOURO DA ESCOLA EB1 DE CASAIS – FREGUESIA 

DE BRITO – Presente uma informação da Secção de Património onde 

consta que o Centro Social de Brito, tendo em vista licenciar um depósito 

de combustível que se destina a fornecer energia à cantina da Escola EB1 

de Casais, Brito, bem como ao Centro Social de Brito, vem solicitar 

autorização para ocupar parte do terreno do logradouro da referida Escola, 

numa área de 39,425 m2, pelo período de 70 anos. Mais é informado que, 

nos termos do art. 64º, nº. 1, al. f) compete à Câmara Municipal decidir 

sobre o presente pedido, tendo sido proposto, por despacho do Vereador 

do Património, o deferimento do pedido, celebrando-se contrato tendo em 

vista a ocupação do terreno, a título gratuito, por um período de 70 anos 

para aquele efeito. DELIBERADO APROVAR POR 

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

INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA RUA DE S. 

PAIO – FREGUESIA DE LEITÕES – Presente a seguinte informação: 

“O Sr. Augusto Elísio Faria Pereira, residente na Rua dos Ribeirais, n.º 99, 

da freguesia de Selho S. Jorge, deste concelho, veio solicitar à Câmara 

Municipal uma indemnização no valor de €1.737,11 (mil setecentos e trinta 

e sete euros e onze cêntimos), por danos causados na viatura de matrícula 

OQ-32-55, em consequência de um acidente de viação. Segundo exposição 
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do requerente no dia 24 de Janeiro de 2007, ao transitar na Rua de 

Sampaio da freguesia de Figueiredo, no sentido de Brito para Leitões, 

deparou-se numa curva, com água que saía de uma caixa, provocando a 

acumulação de gelo, o que fez com que a viatura entrasse em despiste e 

sofresse danos na frente do veículo. O Departamento de Obras Municipais 

confirmou os motivos do acidente, mas a situação não se enquadra nas 

coberturas do seguro de responsabilidade civil contratado pela Câmara 

Municipal. Assim, submete-se à consideração superior o pagamento, por 

parte da Câmara Municipal, de uma indemnização no valor de €1.737,11 

(mil setecentos e trinta e sete euros e onze cêntimos) ao Sr. Augusto Elísio 

Faria Pereira, conforme orçamento apresentado”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ACÇÃO DE FORMAÇÃO “PLANEAMENTO DA 

EMERGÊNCIA NAS ESCOLAS” – CONCURSO “CRESCER EM 

SEGURANÇA” – Presente a seguinte informação da Divisão de Cultura 

e Desporto: “Por despacho do Sr. Presidente, datado de 2 de Abril de 

2007, foi aprovada a informação da Divisão de Cultura e Desporto, que 

propunha que a Câmara Municipal, no âmbito do Protocolo de 

Cooperação aprovado por deliberação de 25 de Maio de 2006, assumisse 

os custos de formação a docentes dos Agrupamentos de Guimarães, no 

âmbito da elaboração dos Planos de Emergência dos Estabelecimentos de 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância, bem como os 

custos de aquisição de prémios para os alunos participantes do Concurso 

“Crescer em Segurança”, estimando-se um valor total de €2.100,00 (dois 

mil e cem euros). Entretanto, após estudo mais aprofundado deste 

processo, verifica-se a necessidade de tal despacho ser ratificado em 

reunião de Câmara, visto que o aludido Protocolo não previa estes custos. 

À consideração superior”. Esta despesa tem cabimento na unidade 
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orgânica 07.01 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ABANDONO ESCOLAR – PROTOCOLOS DE 

PARCERIA COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 

CONCELHO – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “No decorrer das acções desencadeadas pela Câmara Municipal 

de Guimarães no combate aos índices de abandono, os Serviços de 

Educação têm vindo a desenvolver um trabalho de parceria com os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho com vista à integração escolar dos 

jovens que abandonaram a escola e que se encontram em situação de risco 

de abandono. Neste sentido, propomos que, a exemplo de outros 

Agrupamentos, seja celebrado com o Agrupamento de Escolas Moreira de 

Cónegos, protocolo de parceria, que se apresenta em anexo”. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

DESPORTO – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA VII 

EDIÇÃO DOS JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO – Presente a 

seguinte proposta: “No próximo mês de Julho irá decorrer em Vila Nova 

de Gaia a VII Edição dos Jogos do Eixo Atlântico, o mais importante 

evento desportivo realizado pela Associação do Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular, que reunirá, durante uma semana, mais de 2.000 

jovens de todas as cidades associadas. Os últimos Jogos do Eixo Atlântico 

realizaram-se há cerca de dois anos em Santiago de Compostela, e 

Guimarães marcou presença em todas as modalidades, com uma 

representação de 86 atletas provenientes de vários clubes desportivos. 

Nesta próxima edição, espera-se atingir um número recorde de 

participantes. Deste modo, atendendo aos resultados muito positivos 

alcançados nas últimas edições, tanto na óptica da aproximação e 
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conhecimento entre os jovens da região do Eixo, como nas dimensões 

desportiva e competitiva, propõe-se que o Município de Guimarães volte a 

participar em todas as modalidades (Futebol de Sete masculino, Andebol 

masculino, Basquetebol masculino e feminino, Atletismo masculino e 

feminino, Natação masculino e feminino, Voleibol feminino e Voleibol de 

Praia), tendo os Serviços de Desporto reunido já com os clubes locais que 

praticam aquelas modalidades, de modo a organizar a referida participação, 

que implica a assumpção, por parte desta Câmara, de 50% das despesas 

relacionadas com a alimentação, ascendendo a cerca de €5.250,00 (cinco 

mil duzentos e cinquenta euros). Para além disso, é necessário garantir os 

equipamentos identificadores do Município para a comitiva, tal como nas 

anteriores edições.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

DESPORTO – ANDDEM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL – 5.º 

CAMPEONATO DA EUROPA DE BASQUETEBOL PARA 

DEFICIENTES – Presente a seguinte proposta: “A ANDEMM é uma 

Instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, cuja principal 

actividade é fomentar e organizar a prática de actividades desportivas de 

competição para atletas nacionais com deficiência mental. A Federação 

Internacional de Desporto para a Deficiência Intelectual vai organizar na 

Hungria, de 4 a 10 de Setembro próximo, o Campeonato da Europa de 

Basquetebol para atletas com deficiência mental, no qual Portugal irá 

participar com uma delegação de 30 elementos. As despesas inerentes a 

esta participação, orçadas em cerca de €42.525,00 (quarenta e dois mil 

quinhentos e vinte e cinco euros), ultrapassam as disponibilidades da 

Associação, que está a tentar, para o efeito, o contributo de várias 

instituições públicas. Dado que, na delegação portuguesa, estão integrados 
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dois atletas vimaranenses, Carlos Luz e Carlos Duarte, e considerando o 

alcance meritório desta iniciativa, proponho, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Associação 

Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, de um subsídio de 

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

participação da delegação portuguesa no 5º Campeonato da Europa de 

Basquetebol para Deficientes – Hungria 2007”. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente o ponto 9 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”. ------------------ 

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – RELATÓRIO 

SEMESTRAL DO CMAD – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente a 
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seguinte proposta: “Nos termos do Acordo de Parceria celebrado entre a 

Câmara Municipal de Guimarães e a Cooperativa Tempo Livre, aprovado 

em reunião realizada em 28 de Julho de 2005, comprometeu-se aquela 

cooperativa a enviar um relatório semestral, para conhecimento e análise 

deste Executivo, sobre a actividade desenvolvida pelo CMAD - Centro 

Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães. Considerando que já se 

decorreram 18 meses sobre a abertura daquela estrutura, anexa-se um 

relatório geral sobre esse período de actividade, onde se constata que, até 

ao momento, passaram mais de 4.300 utentes pelas instalações do Centro, 

sendo que o último semestre foi revelador de uma elevada taxa de 

fidelização dos seus utentes, não só porque foram muitos os que 

renovaram o seu exame médico, como se detectou um aumento de 

procura em comparação com idênticos períodos do ano anterior. Estes 

factores revelam que o serviço já se enquadrou na comunidade desportiva, 

ajudando a despertar importantes visões sobre a obrigatoriedade do exame 

médico na prática desportiva formal, e contribuindo igualmente para 

consciencializar os praticantes informais sobre a importância destes 

exames de modo a efectuarem uma prática desportiva segura. Por outro 

lado, evidencia um facto menos positivo, que dá conta de um prejuízo 

acumulado de €17.733,91 (dezassete mil setecentos e trinta e três euros e 

noventa e um cêntimos) no último semestre. A principal justificação destes 

valores prende-se essencialmente com o facto de ter aumentado o valor 

hora dos médicos que prestam serviço no Centro e de se ter atribuído um 

subsídio de coordenação aos directores do CMAD, tendo em conta a 

responsabilidade das suas funções e a disponibilidade que as mesmas 

implicam. Pese embora este facto, relativamente  ao qual a tempo Livre se 

encontra a estudar um plano visando reduzir estes encargos, estamos 

plenamente convictos que o valor social deste serviço é imensurável, tendo 
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em conta que já permitiu salvar vidas e que contribui decisivamente para 

uma prática desportiva efectivamente mais segura. Deste modo, nos 

termos do Acordo de Parceria mencionado, proponho a atribuição, à 

Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio de €17.733,91 (dezassete mil, 

setecentos e trinta e três euros e noventa e um cêntimos), destinado a 

custear o défice de exploração do Centro Médico de Apoio ao Desporto 

de Guimarães no último semestre, e essencial para o cumprimento das 

obrigações assumidas com os profissionais que ali prestam serviço”. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD 

votaram favoravelmente estes pontos da agenda desta reunião não 

obstante 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, a realização digna 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 local”. ---------------------------------------------- 

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – APOIO PARA 

A REALIZAÇÃO DO “PLAY-OFF” EUROPEU DE ANDEBOL 

NO MULTIUSOS – Presente a seguinte proposta: Na sequência de 
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contactos realizados pela Cooperativa Tempo Livre com a Federação 

Portuguesa de Andebol, existem fortes possibilidades de o Multiusos de 

Guimarães acolher o jogo do “play-off” de apuramento para o 

Campeonato da Europa daquela modalidade, a realizar no dia 10 de Junho 

próximo, entre as selecções de Portugal e de Montenegro, com garantia de 

transmissão televisiva. Para que tal se concretize, teria aquela Cooperativa 

que assumir encargos na ordem dos €15.000,00 (quinze mil euros), 

relacionados com a estadia das selecções participantes, de dois árbitros e 

de três delegados. Por outro lado, a receita bilheteira reverteria para a 

Tempo Livre, que poderia igualmente negociar cinco painéis publicitários. 

Deste modo, solicitam apoio à Autarquia, que permita assegurar o 

remanescente do orçamento previsto. Atendendo ao interesse 

promocional e desportivo do jogo em causa, proponho, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à 

Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio de €2.000,00 (dois mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização do jogo do “play-off” 

de apuramento para o Campeonato da Europa de Andebol, a disputar no 

dia 10 de Junho próximo, no Multiusos de Guimarães. Em contrapartida, a 

referida Cooperativa compromete-se a instalar, em local privilegiado do 

campo de jogo, publicidade alusiva a “Guimarães – Capital Europeia da 

Cultura 2012”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA DE €1.000,00 (MIL 

EUROS). O Presidente da Câmara não participou na discussão e na 

votação da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram 
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favoravelmente estes pontos da agenda desta reunião não obstante 

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, a realização digna 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 local”. ---------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

COMENDADOR MANUEL PEREIRA BASTOS E 

ARRUAMENTOS ADJACENTES – FREGUESIA DE URGEZES 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação camarária a alteração ao 

trânsito na freguesia de Urgezes, assinalada na planta anexa. A sua 

elaboração tem por objectivo melhorar as condições de circulação e 

segurança rodoviária nos arruamentos em causa pela eliminação do 

trânsito de passagem no troço da Rua Comendador Manuel Pereira Bastos, 

garantindo uma utilização essencialmente pelos moradores”. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

TRÂNSITO – CRIAÇÃO DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NA AVENIDA CONDE 

MARGARIDE, AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO 

E RUA DR. RICARDO MARQUES – Presente a seguinte informação 
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do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o 

congestionamento de trânsito decorrente do estacionamento abusivo, 

designadamente em segunda fila, e as suas repercussões na fluidez de 

trânsito; Considerando a necessidade de adequar a oferta de 

estacionamento à crescente procura, garantindo a rotatividade do mesmo 

por pequenos períodos de tempo; Propõe-se à Câmara Muncipal a criação 

de novas zonas de estacionamento de duração limitada nos seguintes 

arruamentos: 1 – Avenida Conde Margaride, no troço compreendido 

entre os entroncamentos com a Rua D. João I e a Rua João de Meira, com 

limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,55/h; 2 – Avenida 

General Humberto Delgado, entre a Rua do Picoto e o Largo Navarros de 

Andrade, com limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,55/h; 

3 – Rua Dr. Ricardo Marques, com limite máximo horário de 2 horas e 

taxa horária de €0,55/h”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

D. AFONSO HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

19 de Março de 2007, que cedeu ao Agrupamento Vertical de Escolas D. 

Afonso Henriques um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento 

Vertical de Escolas D. Afonso Henriques solicitou a colaboração do 

município através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte 

dos alunos da Escola Básica 1 de Candoso S. Tiago à Sede do 

Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso Henriques. Considerando 

que se trata de uma visita de estudo de relevante interesse pedagógico e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em 

causa,  submete-se  à   aprovação  do  Executivo  camarário  o  transporte 
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solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

19 de Março de 2007, que cedeu ao Agrupamento Vertical de Escolas 

Professor Abel Salazar um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento Vertical de Escolas Professor Abel Salazar solicitou a 

colaboração do município através da cedência de um autocarro para 

efectuar o transporte dos alunos da Escola EB1 de Ermida à cidade. 

Considerando que se trata de uma visita inserida no programa de 

actividades das comemorações do Dia da Árvore e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do Executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – ESCOLA EB 2,3 DE ABAÇÃO – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 28 de Março de 2007, que cedeu à Escola EB 2,3 de 

Abação um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola EB 2,3 de 

Abação solicitou a colaboração do Município pela cedência de um 

autocarro nos dias 11 e 12 de Abril para efectuar o transporte dos alunos 

do 5.º ano de escolaridade às instalações da Estação de Tratamento de 

Águas. Considerando que se trata de uma visita de estudo integrada no 

projecto que a escola está a desenvolver e não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 
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BANDEIRAS – ESCOLA EB 2,3 DE ABAÇÃO – BANDEIRAS – 

Presente a seguinte proposta: “A Comissão Instaladora da Escola EB 2,3 

de Abação vem solicitar a oferta das bandeiras Nacional, da União 

Europeia e de Guimarães, com o intuito de proceder em conformidade 

com o determinado oficialmente nesta matéria para os edifícios públicos. 

Atendendo a que a referida escola depende do Ministério da Educação, a 

quem competirá ceder as bandeiras Nacional e da União Europeia, 

proponho que a Câmara Municipal ceda definitivamente, à Escola EB 2,3 

de Abação, uma bandeira de Guimarães. Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO 

TÁVORA – Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de Escolas Fernando Távora 

pretende, com a colocação de uma placa identificativa com o nome do 

patrono da Escola, homenagear o Arquitecto Fernando Távora. Para tal, 

solicitou a colaboração do Município na comparticipação financeira da 

referida placa. Considerando que se trata de homenagear uma figura 

incontornável na nossa história, nos campos do urbanismo e do 

património, deixando-nos obras emblemáticas de arquitectura de uma 

marca indelével de rigor e qualidade, submete-se à aprovação do executivo 

camarário a atribuição de um subsídio no valor de €670,00 (seiscentos e 

setenta euros). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 05 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 18 a 22 da agenda desta reunião, na medida em 
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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 – CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ – Presente a 

seguinte proposta: “O Centro Juvenil de S. José é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, fundada em 1915, com a denominação 

“Oficinas de S. José”, pelo Vimaranense D. Domingos da Silva Gonçalves, 

e que funciona como lar de acolhimento de dezenas de jovens 

desprotegidos de apoio familiar. Esta Instituição foi sempre muito 

acarinhada, ao longo das suas décadas de existência, pela benemerência da 

nossa sociedade local. Neste momento, é também ajudada pela Associação 

de Antigos Educandos, constituída por alguns de aqueles que na sua 

adolescência receberam o seu acolhimento, ultrapassaram dificuldades, e 

não esquecem a importância do incentivo aos que hoje a frequentam. 

Visitei a Instituição no passado dia 25 de Março, dia da sua Festa anual, e 

pude constatar a qualidade do trabalho que ali está a ser realizado, as boas 

condições que foram criadas, mas também a importância de que se reveste 

acompanhar com acções concretas de solidariedade e estímulo os jovens 
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que ali vivem. Nesse sentido, proponho: - Que a Câmara Municipal, ao 

abrigo do disposto na alínea d) do nº4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, atribua 

um apoio anual de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), a pagar até ao final 

do mês de Fevereiro de cada ano, destinado aos alunos residentes no 

Centro Juvenil de S. José que mais se distingam na sua actividade escolar, a 

atribuir de acordo com critérios a definir pela Direcção da Instituição”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 18 a 22 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 DOS ANTIGOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS DE SANTA LUZIA – 30.º ENCONTRO – Presente a 
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seguinte proposta: “Encontrando-se a preparar o seu 30º Encontro, vem a 

Associação dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia solicitar apoio 

financeiro da Autarquia, atendendo aos custos implicados num evento que 

realiza ininterruptamente desde 1977. Atendendo à tradição, e 

popularidade deste encontro, e igualmente ao seu carácter inter-geracional, 

tendo em vista a importância e frequência daquelas escolas no passado, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à Associação dos Antigos Alunos das Escolas de 

Santa Luzia, de um subsídio de €300,00 (trezentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização do 30º Encontro Anual. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 18 a 

22 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 
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fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO RECREATIVO DE 

TABUADELO – DESLOCAÇÃO AO MÓNACO – Presente a 

seguinte proposta: “O Grupo Folclórico Recreativo de Tabuadelo 

deslocar-se-á ao Mónaco, onde participará num festival internacional, a 

decorrer de 25 a 28 de Maio. Atendendo ao carácter gracioso da sua 

participação, solicitam apoio financeiro para viabilizar a deslocação. 

Considerando o interesse na divulgação internacional do folclore da região, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, ao Grupo Folclórico Recreativo de Tabuadelo, de 

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

comparticipar nos custos de deslocação ao Mónaco, de 25 a 28 de Maio 

próximo. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 18 a 22 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 nº 

6/2003  ter  considerado  como  “pouco fiável”  o  sistema  de  controlo 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SÃO TIAGO 2007 – Presente a seguinte 

proposta: “Encontrando-se a preparar a edição de 2007 das Festas de São 

Tiago, vem a Paróquia de São Tiago de Ronfe solicitar apoio financeiro da 

Autarquia, atendendo aos custos implicados na organização do evento. 

Considerando a tradição, a popularidade e a abrangência concelhia destas 

Festas, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da 

Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, a atribuição, à Paróquia de São Tiago de Ronfe, de um 

subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar 

nos custos de organização da edição de 2007 das Festas de São Tiago. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 18 a 

22 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, 
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apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Nossa Senhora da Boa Morte, realizadas entre 

os passados dias 20 e 26 de Março. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização das referidas Festas, verifica-se que a 

média é de €393,34 (trezentos e noventa e três euros e trinta e quatro 

cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para 41,4 

Kva num período de cinco dias, compreendidos entre 20 e 26 de Março, 

bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa de Nossa Senhora da Boa Morte, 

num máximo de €196,67 (cento e noventa e seis euros e sessenta e sete 

cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 

27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 

apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das 

festas a promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez 

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 
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eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 

de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão pelo consumo 

de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM – 

ROMARIA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA MADRE DE 

DEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Irmandade de Nossa Senhora da Madre-de-Deus solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Romaria 

em Honra de Nossa Senhora da Madre-de-Deus, a realizar entre os 

próximos dias 20 e 22 de Abril. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização das referidas Festas, verifica-se que a 

média é de €174,62 (cento e setenta e quatro euros e sessenta e dois 

cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para a 

potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 20 e 22 de Abril, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Azurém, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Romaria de Nossa Senhora da Madre-de-Deus, num 

máximo de €87,31 (oitenta e sete euros e trinta e um cêntimos). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 

27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 

apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das 
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festas a promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez 

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 

de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão pelo consumo 

de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Tabuadelo solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de Nossa 

Senhora de Fátima, a realizar nos próximos dias 12 e 13 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

das referidas Festas, verifica-se que a média é de €179,13 (cento e setenta e 

nove euros e treze cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 

contadores para a potência de 41,4 Kva nos próximos dias 12 e 13 de 

Maio, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Tabuadelo, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de 

Fátima, num máximo de €89,56 (oitenta e nove euros e cinquenta e seis 

cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 
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declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra 

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de 

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 

corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as 

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € 

para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da 

Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

integralmente suportado pela CM”. ------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – IX 

FESTIVAL DE FOLCLORE – Presente um ofício do Grupo Folclórico 

Recreativo de Tabuadelo solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do IX Festival de Folclore, a 

realizar no próximo dia 16 de Junho. Analisado o consumo registado no 

ano de 2006 com a realização do referido Festival de Folclore, verifica-se 

um consumo de €39,79 (trinta e nove euros e setenta e nove cêntimos), 

pelo que será de autorizar a instalação de um contador para 6,9 Kva no 

próximo dia 16 de Junho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de 

Tabuadelo, de um subsídio no valor de €19,90 (dezanove euros e noventa 

cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra 
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os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de 

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 

corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as 

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € 

para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da 

Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

integralmente suportado pela CM”. ------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL - 

GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ DE PEDRA – 

FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de Santo António, a realizar entre os próximos 

dias 9 e 13 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com a realização das referidas Festas, verifica-se que a média é de 

224,87 (duzentos e vinte e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), pelo 

que será de autorizar a instalação de 3 contadores para a potência de 41,4 

Kva entre os próximos dias 9 e 13 de Junho, bem como a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Creixomil, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

de Santo António, num máximo de €112,43 (cento e doze euros e quarenta 

e três cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 
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MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra 

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de 

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 

corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as 

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € 

para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da 

Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

integralmente suportado pela CM”. ------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


