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ACTA 

Aos vinte e seis 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

e António José Salgado Almeida. --------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

falta foi considerada justificada. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Manifestou-se preocupado com a 

insuficiência de transportes públicos que se verifica na freguesia de Aldão, 

considerando que poderiam ser implementadas algumas carreiras nos 

horários com maior movimento de pessoas, dizendo, a propósito, que o 

percurso 21, que serve Belos Ares, poderia também abranger a freguesia de 

Aldão; b) – Disse que era necessário intervir no Parque da Cidade, 

tornando mais atractiva a permanência dos utentes, dando-lhes a 

possibilidade de praticar exercício físico de forma controlada e vigiada por 

técnicos habilitados que poderão desenvolver uma acção de 

aconselhamento, enquadrando os utentes nas boas práticas da actividade 

física. Referiu, ainda, a necessidade de dotar este Parque de instalações 

sanitárias. 2 – Vereador António Salgado Almeida – Denunciou a 

existência de uma ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) 

desactivada no espaço correspondente ao Parque Industrial de Sezim, na 
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freguesia de Candoso S. Tiago, solicitando a correcção de um problema de 

saúde pública que constitui um atentado ambiental. 3 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre a ETAR no 

Parque Industrial de Sezim, disse que os Serviços de Fiscalização da 

Câmara Municipal irão verificar aquilo que se passa no local, de maneira a 

que o processo seja encaminhado para a entidade responsável; b) – 

Relativamente ao Parque da Cidade, disse que estavam já pensadas acções 

em parceria com a Cooperativa Tempo Livre, à semelhança do que já 

ocorreu anteriormente com a acção designada por “Domingos Activos”. 4 

– Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Sobre a falta de transportes 

públicos na freguesia de Aldão, disse que os serviços camarários 

aguardavam uma resposta da Administração dos Transportes Urbanos de 

Guimarães (TUG) no sentido de colmatar aquela falha; b) – Quanto ao 

Parque da Cidade, disse que estava prevista a instalação de diversos 

equipamentos, designadamente um novo parque infantil, bebedouros e 

painéis educativos relativos à fauna e flora presente naquele espaço. -------- 

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

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

conhecimento que o jogo do play-off de apuramento para o Europeu de 

Andebol já não se realizará no Multiusos de Guimarães em virtude das 

exigências da Reunião Informal do Conselho de Ministros Europeus do 

Trabalho e da Segurança Social, que implicavam a cedência do espaço com 

uma antecedência ainda maior do que a que estava inicialmente prevista; 2 

– De uma informação da Zona de Turismo de Guimarães dando 

conhecimento que a Feira do Comer 2007 se realizará no Pavilhão 

Multiusos, entre os próximos dias 4 e 7 de Outubro, sendo a sua 

organização assumida pela Zona de Turismo de Guimarães e pelas 

Cooperativas “Tempo Livre” e “A Oficina”; 3 – Das reuniões realizadas 
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com moradores e proprietários de bares do Centro Histórico, tendo por 

objectivo conciliar os interesses de todas as partes envolvidas. --------------- 

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

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

1 – Do ofício do Fiscal Único da VIMÁGUA – Empresa de Água e 

Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM remetendo parecer sobre a 

informação financeira correspondente ao 2º semestre de 2006, que se dá 

aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 2 – 

Das Actas relativas ao sorteio e hasta pública destinados ao direito de 

ocupação de bancas e lojas no novo Mercado Municipal, que se dão aqui 

por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. ------ 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL 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. ------------------------- 

FUNDOS DE MANEIO – FUNDO DE MANEIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL/DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL PARA 2007 – 

ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL – Presente a seguinte informação 

da Directora do Departamento de Administração Geral: “Por deliberação 

de 21 de Dezembro de 2006 foram aprovados os fundos de maneio da 

Câmara Municipal de Guimarães para ocorrer, com oportunidade, a 

despesas diversas, durante o ano de 2007, nos termos do Decreto-Lei nº 

54-A/99, de 22 de Fevereiro (Considerações Técnicas 2.9.10.1.11) e do nº 

4 do art. 12º do Regulamento Interno da Contabilidade e, ainda, do art. 2º 

do Regulamento de Controlo Interno dos Fundos de Maneio. Entretanto, 

estando já formalmente provida a chefia da Divisão de Acção Social, e 
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conforme solicitação destes mesmos Serviços, será necessário alterar o 

titular do Fundo de Maneio destinado a assistência às famílias mais 

necessitadas, no valor de €500,00 (quinhentos euros) – rubrica 

0702/040802. Nesta conformidade, submete-se à consideração superior 

que passe a ser responsável por este fundo de maneio a Chefe da Divisão 

de Acção Social (DAS), Isabel Maria Ferreira Miranda. Para substituir a 

titular nas suas faltas e impedimentos, mantém-se o Técnico Superior 

Paulo César Ribeiro Fernandes., cuja designação tinha já sido aprovada 

pela referida deliberação. Este Fundo de Maneio será reconstituído 

mensalmente, contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, 

e a sua reposição será feita até 31 de Dezembro do respectivo exercício 

económico.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

PATRIMÓNIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

DOAÇÃO – Presente a seguinte informação da Coordenadora da Divisão 

de Património Municipal: “A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas vem solicitar a este Município a 

propriedade plena do terreno onde se encontra implantado o respectivo 

Quartel, em virtude da necessidade de recurso a um financiamento, por 

forma a proceder a obras de restauro da área operacional do Quartel. 

Mediante escritura celebrada em 21 de Junho de 2001, foi cedido 

gratuitamente, àquela Associação, o direito de superfície de uma parcela de 

terreno com a área de 8 088 m2, destinada à construção do Quartel, com a 

duração de cinquenta anos, renovável por períodos consecutivos de vinte e 

cinco anos. Entretanto, foi efectuada uma avaliação por um perito oficial, 

que conclui pela atribuição, à raiz do prédio, do valor de €60.260,78 

(sessenta mil, duzentos e sessenta euros e setenta e oito cêntimos). Desta 

forma, submete-se à consideração superior a decisão sobre este assunto, 
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informando-se que, no caso de se entender deferir o pedido, o mesmo terá 

de ser objecto de deliberação de Câmara, ao abrigo do disposto na alínea f) 

do n.º 1, do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebrando-se posteriormente a escritura 

de doação, concedendo assim à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas a propriedade plena do prédio onde se 

encontra edificado o respectivo Quartel. À consideração superior”. 

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO INTERNO DO 

GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS FINANCEIROS 

(GEPF) – Presente a seguinte informação do Departamento Financeiro: 

“Na sequência da Certificação de Qualidade do Departamento Financeiro, 

foi definido, como um dos objectivos da Qualidade, a criação e 

implementação do Regulamento Interno do Gabinete de Estudos e 

Projectos Financeiros. Tendo em vista a sua aprovação, submetemos à 

consideração superior o referido regulamento, que se anexa, e que deverá 

ser aprovado pelo órgão executivo.” O Regulamento Interno do Gabinete 

de Estudos e Projectos Financeiros dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – 

ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação da Chefe 

de Divisão de Cultura e Desporto: “Tendo o Plano de Transportes 

Escolares para o ano lectivo 2007/2008 obtido parecer favorável em 

reunião do Conselho Municipal de Educação, realizada em 17 de Abril 

último, propomos que o mesmo seja presente a reunião de Câmara para 

aprovação”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01.01 e 

na económica 07.01. O Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 
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2007/2008 dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 7 DE 

SETEMBRO DE 2006 – RENOVAÇÃO DO ACORDO 

CAMARÁRIO – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Em Reunião de Câmara realizada 

a 7 de Setembro de 2006, foi deliberado renovar, para o ano lectivo de 

2006/07, o acordo Camarário com a Didáxis – Cooperativa de Ensino, 

C.R.L. para efectuar o transporte, em autocarros próprios, aos alunos das 

freguesias de Guardizela e Serzedelo, matriculados naquele 

Estabelecimento de Ensino, com base no custo do passe escolar. O valor 

máximo do passe escolar para os alunos de Guardizela e de Serzedelo é 

€22,06 (vinte e dois euros e seis cêntimos) e €31,46 (trinta e um euros e 

quarenta e seis cêntimos), respectivamente, tabelas fixadas anualmente por 

despacho normativo da Direcção Geral de Transportes Terrestres, e é 

debitado mensalmente pela Didáxis, tal como as Empresas 

Transportadoras Interurbanas, com base no número limitado de viagens 

(duas viagens por dia) e apenas nos dias lectivos, e com desconto de 50% 

para os alunos menores (crianças até aos 12 anos, inclusive). Tal significa 

que o custo do passe varia mensalmente em função do número de dias 

lectivos, não podendo ultrapassar o valor máximo do estipulado para cada 

uma das Freguesias. A entrada em vigor da Lei nº13/2006 de 17 de Abril, 

que define o regime jurídico do transporte colectivo de crianças e jovens 

até aos 16 anos de e para os estabelecimentos de educação e ensino, 

implicou custos acrescidos para a Didáxis, nomeadamente, a adaptação dos 

autocarros (aplicação de cintos de segurança, entre outros) e sobretudo a 

exigência de um lugar sentado para cada criança, obrigando a um aumento 

do número de viagens para efectuar o transporte do mesmo número de 
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alunos, uma vez que a legislação anterior permitia que as crianças até aos 

12 anos de idade pudessem viajar três em cada assento de 2 lugares. Neste 

sentido, solicita-nos a Didáxis a possibilidade de, a partir de 1 de Março, 

ser eliminado a figura do aluno menor, passando o passe escolar a ser 

debitado no valor do bilhete simples do aluno maior, para cada uma das 

freguesias, sendo de 1,00€ (por viagem) para os alunos de Guardizela, e 

1,32€ (por viagem) para os de Serzedelo, não podendo o mesmo 

ultrapassar o valor máximo do passe escolar. Mais se informa que esta 

alteração implica à Autarquia um aumento de custo mensal previsível no 

valor de 1 726,08€, a iniciar em Março e até Junho de 2007, o que perfaz 

um custo global de €6 904,32 (seis mil novecentos e quatro euros e trinta e 

dois cêntimos). A despesa está prevista na proposta de cabimentação nº 

5198 do Plano de Transportes Escolares de 2006/07, aprovado em reunião 

de Câmara de 22 de Junho de 2006. À consideração superior”. 

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

SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM – NOVA DECLARAÇÃO 

DE UTILIDADE PÚBLICA – Presente a seguinte proposta: 

“Atendendo a que o processo de atribuição de utilidade pública caducou, 

solicita-nos a Sociedade Musical de Pevidém a aprovação e emissão de um 

novo parecer, conforme o disposto no nº2 do art. 5º do Decreto-Lei 

460/77 de 7 de Novembro. Deste modo, proponho que a Câmara 

Municipal dê o seu parecer positivo, de acordo com a seguinte 

fundamentação: Fundada em 1894 por um conjunto de entusiastas das 

artes musicais, a Banda da Sociedade Musical de Pevidém iniciou as suas 

actividades com um corpo de dezasseis músicos que ensaiavam os 

primeiros passos de uma longa caminhada que, mau grado as dificuldades, 

levaria a Banda a adquirir o reconhecimento generalizado como uma das 

de maior qualidade do País. Após uma primeira fase marcada por um certo 
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autodidactismo, a Banda Musical contou, desde muito cedo, com a 

regência de maestros com a experiência e a preparação necessárias para dar 

formação musical aos seus membros, decisiva para o salto qualitativo que, 

entretanto, se verificou. A intensificação e diversificação da actividade da 

Banda originou a constituição formal, em 1937, da Sociedade Musical de 

Pevidém, que passa a enquadrar a Banda, bem como a formação musical a 

ela associada. A partir da década de quarenta, sucedem-se as actuações da 

Banda em Portugal e no estrangeiro, acolhidas invariavelmente com grande 

entusiasmo, graças à qualidade entretanto atingida, reflectida, igualmente, 

nos convites endereçados aos seus músicos para integrarem formações 

profissionais. Na sequência lógica do intenso trabalho desenvolvido, a 

Banda Musical grava, em 1956, o seu primeiro disco. Mais tarde, é 

inaugurada a primeira sede da Sociedade Musical de Pevidém, cujas 

instalações, para além de proporcionarem condições adequadas para os 

ensaios e apresentações públicas, permitem à Instituição diversificar as 

suas actividades, com a promoção de exposições de artes plásticas e de 

festivais de teatro. Também o parque instrumental vem sendo enriquecido, 

de forma a dotar a Banda Musical e a escola de música das condições 

técnicas adequadas ao seu desempenho. Em 1981 é inaugurada uma nova 

sede, contando com um auditório de 200 lugares, cujo tratamento acústico 

viabiliza a apresentação de concertos por vários intervenientes nas 

melhores condições. O novo edifício permite, igualmente, ampliar o 

número de salas de aula e criar um arquivo de partituras. Num meio 

eminentemente industrial, a Sociedade Musical de Pevidém proporcionou 

à população residente naquela área um espaço de formação e fruição 

musical, contribuindo de forma decisiva para a dinamização cultural da 

Vila de Pevidém e para a elevação do grau de participação cívica dos seus 

cidadãos. Em reconhecimento destes contributos e da forma empenhada 
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como os sucessivos Corpos Sociais vêm pugnando pela consolidação, 

crescimento e diversificação das actividades da Sociedade Musical de 

Pevidém, a Câmara Municipal de Guimarães deliberou recentemente a 

atribuir-lhe a Medalha de Ouro de Mérito Associativo. Assim, em face da 

presente caracterização, julgamos que a Sociedade Musical de Pevidém 

reúne os requisitos necessários à atribuição do estatuto de Utilidade 

Pública”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE PONTE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Ponte aprovou as seguintes 

alterações à actual toponímia: 154 – Rua da Cheira – Tem início na Rua 

do Lameirão e termina no entroncamento com a Rua do Loureiro 

(Fermentões); Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art. 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 Longos”. A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE LONGOS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Longos aprovou as seguintes 

alterações à actual toponímia: 57 – Rua de Real – arruamento sem saída 

com início na Rua da Escrita (anterior Travessa da Aldeia); 60 – Rua da 

Choupana – arruamento sem saída com início na Rua do Passal; 61 – Rua 

da Boca – tem início na Rua da Boca e termina no entroncamento com a 
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Rua do Passal; 62 – Travessa de Bouças ``A – arruamento sem saída 

com início na Rua de Santo António (Balazar). Assim, nos termos da alínea 

v) do n.º 1 do art. 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 Longos”. A designação toponímica dá-se 

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

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

TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE 

MESÃO FRIO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de Março de 

2007, que cedeu ao Centro Paroquial São Romão de Mesão Frio um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Centro Paroquial São Romão de Mesão 

Frio solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro para efectuar o transporte de 24 crianças no dia 11 de Abril ao 

Jardim de Santa Estefânia. Considerando que se trata de uma actividade de 

relevante interesse pedagógico inserida no programa “Meninos Hoje Há 

Espectáculo” 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 FERNANDO TÁVORA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 10 de Abril de 2007, que cedeu à 

Escola Fernando Távora um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola 

Fernando Távora solicitou a colaboração do Município pela cedência de 
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um autocarro nos dias 16 e 17 de Abril, para efectuar o transporte dos 

alunos às instalações da Estação de Tratamento de Águas. 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 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – ESCOLA EB 2, 3 SANTOS SIMÕES – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 10 de Abril de 2007, que cedeu à 

Escola EB 2,3 Santos Simões um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola 

EB 2,3 Santos Simões solicitou a colaboração do Município pela cedência 

de um autocarro nos dias 17 de Abril, 8 e 22 de Maio e 5 de Junho, para 

efectuar o transporte dos alunos inscritos no Clube de Atletismo à Pista de 

Atletismo Gémeos Castro. Considerando que se trata de uma actividade 

coordenada pelo Clube de Atletismo no âmbito do desporto escolar e não 

haver inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em 

causa. Submete-se à ratificação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DE MINISTROS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Os Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro 

no dia 27 de Junho para efectuar o transporte dos participantes no Turno 

de Férias Sénior, que irá decorrer em Guimarães de 26 de Junho a 3 de 

Julho. Considerando que no programa inclui visitas pelos locais de maior 

interesse turístico e cultural e que se trata de uma oportunidade de 



 

 

 
 

ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2007 
 

 

 

 

 

divulgação do nosso concelho, e não haver inconveniente para os serviços 

a disponibilização 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. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – 

ÉPOCA 2006/2007 – Presente a seguinte proposta: “Na sequência do 

propósito assumido pela Câmara Municipal nos últimos anos de apoiar os 

clubes e associações desportivas, principalmente os que apostam na 

formação de jovens, com critérios de equidade e de rigor, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal a seguinte proposta de atribuição de 

subsídios aos clubes desportivos do concelho para a época 2006/2007, 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. 

ESCOLAS DE FORMAÇÃO – Juniores, Juvenis, Iniciados e 

Infantis – Subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), por cada modalidade. 

B. CLASSES JOVENS – Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis – 

Modalidades – Andebol, basquetebol, voleibol, futebol de 11, futsal, 

hóquei em patins. Subsídios: competições de âmbito local ou distrital – 

€375,00 (trezentos e setenta e cinco euros); competições de âmbito 

regional (distritos limítrofes) – €550,00 (quinhentos e cinquenta euros); 

competições de âmbito nacional – €750,00 (setecentos e cinquenta euros). 

Excepções: nas modalidades de natação, ciclismo, desporto para 

deficientes, pesca desportiva, BTT, ténis e pólo aquático, os clubes 

recebem um apoio de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) por cada 

equipa em cada escalão, ou €50,00 (cinquenta euros) por cada atleta 

quando, num determinado escalão, o número de atletas for inferior a nove. 

O Xadrez irá receber €275,00 (duzentos e setenta e cinco euros) por cada 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

equipa em cada escalão, e sempre que o número de atletas seja inferior a 

nove receberá 25 euros por cada jovem inscrito. Atletismo – O Atletismo 

foi uma modalidade com grande expressão em Guimarães, mas nos 

últimos anos, tem havido um decréscimo no número de praticantes, e 

mesmo no de eventos desportivos. Assim, pretende a Câmara Municipal 

de Guimarães continuar criar vários incentivos a esta modalidade, para que 

nos próximos anos apareçam novos valores, de forma sustentada e 

continuada. A construção da Pista de Atletismo servirá, a médio e longo 

prazo, para relançar a modalidade nas suas variadas vertentes, pelo que se 

torna necessário reformular os apoios a esta modalidade, de forma a 

inverter o estado actual do seu desenvolvimento. As Disciplinas Técnicas 

do Atletismo – lançamento do disco e dardo, salto em comprimento e 

altura, etc. – que actualmente não têm qualquer expressão no universo 

desportivo vimaranense, serão algumas das prioridades a ter em conta nos 

próximos anos, podendo futuramente dispor de apoios diferenciados em 

relação ao Cross ou à Estrada. Neste sentido, propõe-se um subsídio de 

€100,00 (cem euros) por cada jovem atleta federado. C. SÉNIORES – 

Inatel (futebol e atletismo) e futebol feminino federado – subsídio de 

€300,00 (trezentos euros). D. DESPORTOS INDIVIDUAIS – Os 

subsídios aos atletas naturais ou residentes no Concelho de Guimarães, 

com idade inferior a 25 anos, mediante prova documental de participação e 

conquista do título, deverão ser atribuídos aos Clubes que representam, 

ficando escalonados da seguinte forma: Título Regional – €250,00 

(duzentos e cinquenta euros); Título Nacional – €500,00 (quinhentos 

euros); Título Internacional – €750,00 (setecentos e cinquenta euros). E. 

ACTIVIDADE ESPECÍFICA – No âmbito da actividade específica, 

pretende-se manter a diversificação de modalidades, e apoiar a afirmação 

dos Clubes nos primeiros patamares das principais competições nacionais, 
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e onde a formação é primordial no seu funcionamento. Para além do 

futebol, o andebol, o voleibol, o basquetebol, o ciclismo, o atletismo e a 

natação são, indiscutivelmente, grandes modalidades nacionais onde a 

afirmação da Cidade é importante, e onde a nossa presença representa uma 

mais valia sócio-desportiva de relevo. O Desportivo Francisco de Holanda, 

no andebol e voleibol, o Vitória Sport Clube, no voleibol, futebol, 

atletismo, basquetebol, pólo aquático e natação, a Casa do Povo de 

Fermentões, no andebol, voleibol e atletismo, o Futebol Clube os Piratas 

de Creixomil no desenvolvimento do Futsal e a Associação de Ciclismo do 

Minho nas várias vertentes do Ciclismo, estão a disputar ou a organizar na 

presente época os principais Campeonatos Nacionais destas modalidades, 

e em alguns casos, poderão participar nas provas de cariz internacional. Na 

concretização da política desportiva, atrás enunciada, proponho: Que a 

Câmara Municipal conceda subsídios extraordinários, que excluem todos 

os referidos anteriormente, aos vários escalões formativos dos seguintes 

clubes: Desportivo Francisco de Holanda, Vitória Sport Clube (Secções de 

Voleibol, Basquetebol, Natação) e Casa do Povo de Fermentões, no valor 

de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) cada, e ainda ao Futebol Clube os 

Piratas de Creixomil, no montante de €15.000,00 (quinze mil euros), ao 

Vitória Sport Clube – Secção de Pólo Aquático com €10.000,00 (dez mil 

euros), e à Associação de Ciclismo do Minho no valor de €3.000,00 (três 

mil euros), como forma de apoio às suas participações nas várias frentes 

desportivas em que estão envolvidos. O processamento dos subsídios será 

concretizado após requerimento dos clubes ou atletas interessados, que 

deverão fazer prova da sua participação nas modalidades, campeonatos ou 

competições respectivos, bem como do número de atletas inscritos por 

cada escalão, através de declaração confirmativa emanada das respectivas 

associações ou federações. Estima-se, com base nos subsídios atribuídos 
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em anos anteriores, que o montante total destes subsídios ronde os 

€268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil euros)”. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUB/ MODALIDADES 

AMADORAS – REFORÇO DO SUBSÍDIO DA ÉPOCA 

DESPORTIVA 2006/2007 – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Em 4 de Maio de 2006 

solicitou o Vitória Sport Club o apoio habitual da Câmara Municipal 

destinado ao desenvolvimento de formação desportiva, modalidades 

amadoras, traduzido em géneros tais como combustíveis, fertilizantes, 

relva e correctivos para a época 2006/2007. A Câmara Municipal na sua 

reunião realizada em 11 de Maio de 2006 deliberou atribuir um subsídio 

até ao montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros) para a época acima 

referida. Solicita agora, o Vitória Sport Club um reforço de subsídio para a 

época 2006/2007 considerando o substancial aumento do preço dos 

combustíveis entretanto verificado, e outros custos com a manutenção e 

conservação dos relvados. Assim, ponderados os montantes atribuídos nos 

últimos anos e o aumento dos custos de produção (combustíveis, 

fertilizantes e correctivos, tratamento fitossanitários, etc), propomos o 

reforço do subsídio até ao limite de €30.000,00 (trinta mil 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 e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente o ponto 15 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 
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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 – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SENHORAS DO MONTE – Presente 

a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Serzedelo vem solicitar um 

apoio da Autarquia que lhe permita fazer face aos compromissos 

financeiros assumidos com conclusão da pavimentação da Rua Senhoras 

do Monte. Alega que o Miradouro das Senhoras do Monte é um local 

muito visitado, para onde são feitas muitas peregrinações, quer da 

população de Serzedelo, quer das populações das freguesias em redor, 

como Nespereira, Conde, Gandarela, Guardizela e Selho S. Cristóvão. A 

Junta de Freguesia tem investido, ao longo destes últimos dez anos, no 

sentido de ligar o centro da vila àquele miradouro com acessibilidades 

condignas. No entanto, não foi ainda possível concluir aquela obra. Na 

sequência deste pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais 

juntaram ao processo a quantificação dos trabalhos, que ascende 

€27.425,00 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e cinco euros). Deste 

modo, considerando que a Rua Senhoras do Monte, que dá acesso à capela 

das “Três Virgens do Monte”, constituiu-se como um local de culto das 
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diversas freguesias circunvizinhas, proponho, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do nº 6 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 Junta de 

Freguesia de Serzedelo, de um subsídio de €27.425,00 (vinte e sete mil 

quatrocentos e vinte e cinco euros), destinado a comparticipar nos custos 

de pavimentação da mencionada Rua”. Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUNTA 

DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia 

de Sande S. Martinho vem solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita 

fazer face aos compromissos financeiros assumidos com a ampliação da 

sua Sede, que é praticamente uma construção nova já que as anteriores 

instalações eram muito exíguas, tendo-se verificado, além disso, a 

necessidade de equipar a sede com outras valências, nomeadamente duas 

salas para ATL e uma sala para o posto de consulta à Internet gratuita. 

Alega que já foram aplicadas nesta obra as verbas disponibilizadas pelo 

Governo e as poucas economias que a Junta conseguiu disponibilizar, à 

custa de outros investimentos. Mesmo assim as verbas não chegam pelo 

que solicitam, mais uma vez, o apoio desta autarquia. Na sequência deste 

pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais informaram 

que o edifício da sede da Junta tem um valor de construção estimado de 

€196.582,00 (cento e noventa e seis mil quinhentos e oitenta e dois euros), 

conforme quantificação junta ao processo. Esta obra já foi objecto de 

comparticipação por parte desta Câmara Municipal num total de 

€52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos euros). Contudo, esta verba 

ainda fica muito aquém do valor total da obra já executada. Deste modo, 
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considerando o interesse público em dotar a Junta de Freguesia de um 

edifício condigno, que sirva os seus cidadãos de forma eficiente e 

confortável, bem como o esforço suportado pela dita Junta, proponho, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 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 Junta de Freguesia de Sande S. Martinho, de um subsídio de 

€45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), destinado a comparticipar nos 

custos de ampliação da sua sede”. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – OBRAS 

DE REMODELAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Lordelo vem 

solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita fazer face aos 

compromissos financeiros assumidos com a remodelação da sua Sede, uma 

vez que a Freguesia sentiu necessidade de melhorar as condições de 

atendimento da Junta, assim como da Assembleia. Na sequência deste 

pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais informaram 

que o valor das obras executadas no edifício da sede da Junta se estima em 

€15.027,05 (quinze mil vinte e sete euros e cinco cêntimos), conforme 

mapa de medições e orçamento junto ao processo. Deste modo, 

considerando o interesse público em dotar a Junta de Freguesia de um 

edifício condigno, que sirva os seus cidadãos de forma eficiente e 

confortável, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 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 Junta de Freguesia de Lordelo, de 

um subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros), destinado a comparticipar 

nos custos de remodelação da sua sede”. Esta despesa tem cabimento na 
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unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE ABAÇÃO – OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E 

ZONA ENVOLVENTE – Presente a seguinte proposta: “A Junta de 

Freguesia de Abação vem solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita 

fazer face aos compromissos financeiros assumidos com a construção da 

sua Sede, bem como do arranjo da zona envolvente. Alega que a obra de 

construção do edifício absorveu todos os recursos financeiros daquela 

Junta, pelo que se encontra com dificuldades económicas. Na sequência 

deste pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais 

informaram que o edifício da sede da Junta tem um valor de construção 

estimado de €135.772,00 (cento e trinta e cinco mil setecentos e setenta e 

dois euros), conforme quantificação junta ao processo. Esta obra já foi 

objecto de comparticipação por parte desta Câmara Municipal num total 

de €64.975,96 (sessenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco euros e 

noventa e seis cêntimos). Contudo esta verba ainda fica muito aquém do 

valor total da obra já executada. Deste modo, considerando o interesse 

público em dotar a Junta de Freguesia de um edifício condigno, que sirva 

os seus cidadãos de forma eficiente e confortável, bem como o esforço 

suportado pela dita Junta, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

nº 6 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 Junta de Freguesia de 

Abação, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de construção da sua sede e da zona envolvente. 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 01.03 e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – REMODELAÇÃO DO PASSEIO 

EXTERIOR DA IGREJA – Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da 

Igreja Paroquial de Moreira de Cónegos vem solicitar um apoio da 

Autarquia que lhe permita fazer face aos compromissos financeiros 

assumidos com remodelação do passeio exterior da Igreja. Refere que a 

Igreja Paroquial celebrará, durante o presente ano, o quinquagésimo 

aniversário da sua inauguração, sendo esta uma Igreja muito valiosa pelos 

materiais da sua construção, toda ela em granito maciço, de muito boas 

dimensões e de muita perfeição nos trabalhos executados. No entanto, 

passados todos estes anos, torna-se necessário fazer alguns 

melhoramentos, nomeadamente uma remodelação do passeio exterior da 

Igreja, construído em marmorite, mas que se encontra em avançado estado 

de degradação. Em anexo foi remetida uma fotocópia da proposta de 

despesa para esta obra que importa no valor total de €41.454,28 (quarenta 

e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos). 

Deste modo, atendendo à importância da Igreja no contexto social e 

urbanístico de Moreira de Cónegos e considerando o interesse em dotar os 

locais mais relevantes do ponto de vista da sua frequência pública de 

condições condignas, proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) 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 Fábrica da Igreja Paroquial de 

Moreira de Cónegos, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos com a remodelação do passeio 

exterior da Igreja Paroquial”. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 
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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 – CENTRO ALGORITMI DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO – GRUPO DE FUTEBOL ROBÓTICO – Presente a 

seguinte proposta: O Grupo de Futebol Robótico da Universidade do 

Minho, formado maioritariamente por estudantes, tem participado em 

diversos eventos à escala mundial na área da robótica, com inegável 

sucesso, divulgando o nome da Universidade do Minho e de Guimarães 

nos vários países onde têm lugar aqueles eventos. Obviamente que a 

participação nestas competições / exibições é muito motivadora e 

prestigiante, mas acarreta custos assinaláveis que o Centro Algoritmi, por si 

só, não tem capacidade de assegurar. Deste modo, atendendo ao relevante 

contributo que o envolvimento do Grupo de Futebol Robótico vem 

prestando para a divulgação internacional de Guimarães e da ciência junto 

dos mais jovens, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do 
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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 Centro Algoritmi da 

Universidade do Minho, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de participação do Grupo de Futebol 

Robótico nos vários eventos nacionais e internacionais em que participa. A 

ser aprovado, este subsídio terá como contrapartida a inclusão de 

publicidade institucional do Município de Guimarães no sítio do Grupo na 

Internet”. 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 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 PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – FEIRA DA TERRA 2007 – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação para o Desenvolvimento das 
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Comunidades Locais prepara-se para levar a cabo, de 5 a 8 de Julho 

próximo, a XIII Edição da Feira da Terra, um espaço de interacção, 

promotor dos recursos endógenos e das sinergias locais, criando novas 

dinâmicas capazes de consolidar a comunidade em que se insere, através 

de processos estimuladores que combinem tradição e modernidade. 

Atendendo a que o apoio municipal é considerado fundamental para a 

estruturação e qualidade do certame, e que o mesmo vem concorrendo de 

forma relevante para o desenvolvimento e visibilidade da comunidade 

rural, 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 ED.DES – Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais, de um subsídio de €10.000,00 

(dez mil euros), destinado a comparticipar nos custos organizativos da 

XIII Feira da Terra – 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 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 
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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 PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – XV JORNADAS DA 

JUVENTUDE E DO TEATRO – XIV GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO DE SERZEDO – Presente um ofício da Associação para 

o Desenvolvimento das Comunidades Locais solicitando a cedência de 16 

troféus destinados ao XIV Grande Prémio de Atletismo de Serzedo, 

integrado nas XVI Jornadas da Juventude e do Teatro, a realizar no 

próximo dia 1 de Maio. Propõe-se a concessão de 3 troféus. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE FORMAÇÃO FRANCISCO DE 

HOLANDA – RECTIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião realizada em 8 de Março último, foi deliberado atribuir um 

subsídio de €2.722,50 (dois mil setecentos e vinte e dois euros e cinquenta 

cêntimos) ao Centro de Formação Francisco de Holanda, destinado a 

suportar os custos de utilização do pequeno auditório do Centro Cultural 

Vila Flor, por ocasião do IX Congresso Nacional de Centros de Formação. 

Sucede que, por não dispor de autonomia administrativa, aquele Centro de 

Formação solicita que o aludido subsídio seja pago à Escola Secundária 

Francisco de Holanda, o que proponho seja aceite”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – FESTAS 

DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas de Nossa 

Senhora dos Remédios solicitando autorização para ligação à rede de 
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iluminação pública das ornamentações das Festas de Nossa Senhora dos 

Remédios, a realizar entre os 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 €672,44 (seiscentos e setenta e dois euros e 

quarenta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Barco, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Nossa 

Senhora dos Remédios, num máximo de €336,22 (trezentos e trinta e seis 

euros e vinte e dois 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 e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 

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

contra os pontos 25 a 30 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 AIRÃO SANTA 

MARIA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL AIRÃO 

SANTA MARIA – 33.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL – 
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ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Associação 

Recreativa e Cultural Airão Santa Maria solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do 33.º 

Aniversário do 25 de Abril, a realizar entre os próximos dias 23 e 25 de 

Abril. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a 

realização das referidas comemorações, verifica-se que a média é 61,00 

(sessenta e um euros), pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador 

para a potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 23 e 25 de Abril, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de Airão Santa Maria, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Comemorações do 25 de Abril, num 

máximo de €30,50 (trinta euros e cinquenta 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 e Vítor Ferreira que 

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

listas do PSD votaram contra os pontos 25 a 30 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.” --- 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comunidade Paroquial de 

Fermentões solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de Nossa Senhora do Rosário, a 

realizar entre os próximos dias 22 e 27 de Maio. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização das referidas festas, 

verifica-se que a média é de €289,13 (duzentos e oitenta e nove euros e 

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

para 41,4 Kva num período de cinco dias entre 22 e 27 de Maio, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de Fermentões, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas da Senhora do Rosário, num máximo de 

€144,56 (cento e quarenta e quatro 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 e Vítor 

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

eleitos nas listas do PSD votaram contra os pontos 25 a 30 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-
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cooperativa não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das 

referidas festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM.” --- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DO ROSÁRIO – JUNTA 

DE FREGUESIA DE NESPEREIRA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas da Senhora do 

Rosário, freguesia de Nespereira, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 

realizar entre os próximos dias 1 e 3 de Junho. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização das Festas da Senhora do 

Rosário, verifica-se que a média é de €116,14 (cento e dezasseis euros e 

catorze cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de um contador 

para 41,4 Kva entre os próximos dias 1 e 3 de Junho, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Airão Santa Maria, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas da Senhora do Rosário, num máximo de €58,07 

(cinquenta e oito euros e sete 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 e Vítor Ferreira que 

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

listas do PSD votaram contra os pontos 25 a 30 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 
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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 – FESTAS DE S. JOÃO – JUNTA DE FREGUESIA 

DE AZURÉM – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E 

CULTURAL “OS MESMOS”CANCELAS DA VEIGA – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do Grupo 

Desportivo Recreativo e Cultural “Os Mesmos” Cancelas da Veiga 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de S. João, a realizar nos próximos dias 23 e 24 

de Junho. No ano de 2006 verificou-se um consumo de €47,37 (quarenta e 

sete euros e trinta e sete cêntimos) com a realização da referida festas, pelo 

que será de autorizar a instalação de um contador para a potência até 41,4 

Kva nos próximos dias 23 e 24 de Junho, bem como a atribuição, à Junta 

de Freguesia de Azurém, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

de S. João, num máximo de €23,69 (vinte e três euros e sessenta e nove 

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 e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra os pontos 25 a 30 

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 
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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 – FESTAS DE S. TIAGO 2007 – JUNTA DE 

FREGUESIA DE RONFE – Presente um ofício da Comissão de Festas 

de S. Tiago 2007 solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização das Festas de S. Tiago, 

verifica-se que a média é de €390,00 (trezentos e noventa euros), pelo que 

se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Ronfe, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. Tiago, num máximo de €195,00 (cento e 

noventa e cinco euros). 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 e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração 

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

pontos 25 a 30 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 
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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 DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


