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ACTA 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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) – Congratulou-se com os bons 

resultados desportivos em Guimarães, designadamente da equipa de 

andebol juvenil do Desportivo Francisco de Holanda que conquistou o 

campeonato nacional da modalidade ao bater o Belenenses, no último jogo 

da fase final realizada no seu Pavilhão, em Guimarães; b) – Sugeriu que a 

Câmara Municipal de Guimarães disponibilizasse, no sítio da Internet, a 

lista de todas as pessoas e instituições a quem já foram atribuídas 

Condecorações Honoríficas. 2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – 

Defendeu a conservação e beneficiação do património arquitectónico do 

concelho apontando como exemplo a ponte romana de Creixomil que se 

encontra degradada, salientando que o conjunto monumental onde está 

localizada deveria ser requalificado; b) - Quis saber sobre o ponto de 

situação relativamente à obra de ampliação da EB1 do Salgueiral. 3 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Mostrou-se preocupado com a 

solução encontrada para o funcionamento da Comissão de Protecção de 
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Crianças e Jovens de Guimarães (CPCJ), concretamente a transferência das 

instalações para o edifício da extinta Escola EB1 do Mosteiro, na freguesia 

da Costa. Disse que este local não tem a centralidade desejada para o 

funcionamento da CPCJ, já que grande parte das pessoas que se deslocam 

àquele serviço têm claras insuficiências económicas e dificuldades de 

transporte, considerando importante que se alcance um compromisso no 

sentido de se encontrar uma localização consensual. 4 – Vereador Vítor 

Ferreira – a) – Mencionou a crise social que o encerramento de duas 

unidades de fiação da “JMA” vai causar aos trabalhadores daquela empresa 

residentes em Guimarães, referindo a situação provocada pela 

deslocalização da “Delphi”, no Concelho da Guarda, como exemplo do 

que deveria ser a actuação da Câmara Municipal de Guimarães – deveria 

tomar uma posição e acompanhar com mais interesse o processo de 

reconversão tecnológica em curso na indústria têxtil e a sua repercussão na 

vida dos trabalhadores. 5 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente à intervenção do 

Vereador Vítor Ferreira disse que não era da sua competência interferir 

numa questão incidente noutro concelho, acrescentando que está 

disponível para abraçar uma tomada de posição conjunta sobre o assunto, 

se ela vier a ser proposta, designadamente no âmbito da Associação de 

Municípios do Vale do Ave. Disse, ainda, que a Autarquia está empenhada 

em promover o processo de transição industrial envolvendo-se nos 

projectos do Avepark e do CampUrbis; b) – Sobre as instalações da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens disse que aquele é o único 

edifício com a dimensão necessária que a Autarquia tem disponível para, 

no imediato, acolher aquele serviço. Disse, ainda, que a centralidade do 

edifício da EB1 do Mosteiro não é a melhor, podendo-se aplicar medidas 

destinadas a facilitar a acção daqueles que se dirigem ao serviço, 
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acrescentando que o local é servido por transportes públicos frequentes; c) 

– Sobre a ponte romana de Creixomil, recordou que a intervenção não era 

da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães, muito embora 

tenha já havido uma intervenção municipal; d) – Sobre a EB1 do 

Salgueiral, disse que as prioridades estavam definidas de acordo com a 

Carta Educativa do Concelho de Guimarães; e) – Concordou com a 

sugestão do Vereador Rui Vítor Costa para disponibilizar no sítio da 

Câmara da Internet a lista de todas as pessoas e instituições que já 

receberam Condecorações Honoríficas atribuídas no âmbito das 

Comemorações do 24 de Junho. 6 – Vereador Júlio Mendes – Recordou 

algumas iniciativas recentes, que demonstram a preocupação da Autarquia 

pela criação de alternativas económicas que criem emprego qualificado de 

forma sustentável, mencionando a iniciativa Living Labs, no âmbito da 

qual se procura assegurar a criação de um Living Lab em Guimarães na 

área da saúde, o projecto CampUrbis, que recentemente foi apresentado 

em Nova Iorque num encontro mundial de Cidades Inteligentes, a Missão 

da OCDE, que escolheu Guimarães enquanto exemplo de uma parceria 

estratégica inovadora entre o Município e a Universidade. 7 – Vereador 

Armindo Costa e Silva – Fez uma apresentação, em Power Point, do 

programa para a Prevenção da Floresta Contra Incêndios/2007. ------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTOS – PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS 

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NOS 

CONCELHOS DE GUIMARÃES E VIZELA – Presente um ofício da 

Vimágua – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. 
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remetendo informação relativa às alterações propostas pelo Instituto 

Regulador de Águas e Resíduos e pela Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor – DECO ao Regulamento dos sistemas públicos e 

prediais de distribuição de água e de drenagem de águas residuais nos 

concelhos de Guimarães e Vizela, aprovado em reunião de Câmara de 26 

de Novembro de 2006. A referida informação e a proposta de 

Regulamento alterado dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

REFORMULAÇÃO DO TRAÇADO DA E.N. 309 E DA 

ENVOLVENTE DA IGREJA DA FREGUESIA DE RENDUFE – 

INDEMNIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO – 

DOAÇÃO DE TERRENO – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Júlio Mendes: “Na sequência de um estudo elaborado pelos serviços 

técnicos desta Câmara Municipal para a reformulação do traçado da EN 

309 e da envolvente da Igreja da Freguesia de Rendufe verificou-se que 

este colide com um licenciamento de uma construção de uma habitação 

unifamiliar já devidamente aprovada pelo Município de Guimarães. O 

processo de licenciamento em causa encontra-se já concluído e é 

constitutivo de direitos para o particular requerente e de obrigações para o 

Município, que licenciou a obra. No sentido de ultrapassar esta situação, 

contactou-se o requerente do processo de licenciamento, o Sr. António 

Victor Costa Neves Silva, no sentido de obter a anuência a uma permuta 

do seu terreno, onde pretende construir a nova habitação, por um outro a 

adquirir pelo Município nas imediações. Desde logo foi informado o 

interessado que o Município indemnizaria todos os prejuízos que este 

viesse a sofrer com a alteração agora proposta, nomeadamente quanto à 
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elaboração de um novo projecto, bem como outras despesas que 

devidamente comprovadas. Os terrenos necessários à reformulação do 

traçado da EN 309 e da envolvente da Igreja da Freguesia de Rendufe, 

bem como à permuta a realizar com o Sr. António Victor Silva, são 

contíguos a este e pertencem, um ao Sr. João da Silva, e outro à Fábrica da 

Igreja de Rendufe. Obtido o acordo de permuta com Sr. António Victor 

Silva, o Município contactou o Sr. João da Silva e o legal representante da 

Fábrica da Igreja de Rendufe no sentido de adquirir os terrenos 

necessários à implantação do estudo supra mencionado. O Sr. João da 

Silva concordou na venda do seu prédio rústico, com cerca de 350m2, pelo 

preço de €15.000,00 (quinze mil euros), que se encontra devidamente 

identificado nas plantas anexas a cor azul (Anexo 1). A Fábrica da Igreja, 

por seu lado, diligenciou no sentido de obter autorização do Arcebispado 

para doar o seu prédio rústico, com cerca de 650m2, contíguo ao prédio 

do Sr. João Silva, e que também se encontra identificado nas plantas 

anexas a cor laranja, ao Município de Guimarães (Anexo 1). Desta forma, 

parece-nos ser viável a pretensão do Município de reformulação do 

traçado da EN 309 e da envolvente da Igreja da Freguesia de Rendufe, 

bem como a permuta da parcela de terreno do Sr. António Victor Silva, 

por uma destinada à construção da sua futura habitação, cuja proposta 

final se apresenta também em planta anexa (Anexo 2). Atendendo a que o 

Sr. António Victor Silva já pagou as despesas do seu processo e respectivo 

projecto, e que é do interesse do Município a alteração do local da 

implantação da sua casa, o que implicará, também, a elaboração de um 

novo projecto, consideramos que o Município deverá indemnizá-lo dos 

prejuízos sofridos, nomeadamente através da elaboração, pelos seus 

serviços técnicos, de um projecto para a nova habitação, ficando da 

responsabilidade do requerente o pagamento do valor das taxas municipais 
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que resultarem da diferença entre as já pagas e as que venham a resultar da 

aprovação do novo projecto. O valor da indemnização a pagar ao Sr. 

António Victor Silva será, posteriormente, objecto de aprovação pelo 

executivo camarário após cálculo total dos prejuízos a indemnizar. Neste 

momento, e considerando que a Fábrica da Igreja de Rendufe mantém o 

propósito de doar, ao Município de Guimarães, o terreno acima 

identificado, propõe-se que o executivo camarário aceite aquela doação, 

nos termos da alínea h) do nº 1 do art. 64º do supra referido normativo 

legal”. As referidas plantas dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

VOTO DE LOUVOR – VOLEIBOL FEMININO DO VITÓRIA 

SPORT CLUBE ALCANÇA TÍTULO DA II DIVISÃO 

NACIONAL – Presente a seguinte proposta: “A equipa de Voleibol 

Feminino do Vitória Sport Clube sagrou-se este fim-de-semana Campeã 

Nacional da II Divisão ao derrotar a equipa lisboeta do C.V.L. Num ano 

em que a equipa masculina renova o estatuto de vice campeão nacional da 

principal liga portuguesa é de salientar este importante título, desta vez no 

feminino, a traduzir com êxitos a reforçada aposta que o Vitória vem 

fazendo nesta modalidade de tão grande relevo no panorama desportivo 

nacional. Deste modo, proponho a aprovação do presente Voto de Louvor 

ao Vitória Sport Clube e, em particular, às atletas, equipa técnica e 

directiva, e a todos quantos contribuíram e tornaram possível mais este 

grande sucesso”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

VOTO DE LOUVOR – JUVENIS DE ANDEBOL DO 

DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA CAMPEÕES 

NACIONAIS – Presente a seguinte proposta: “A equipa de andebol 
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juvenil do Desportivo Francisco de Holanda conquistou o campeonato 

nacional da modalidade ao bater o Belenenses, no último jogo da fase final 

realizada no seu pavilhão, em Guimarães. Esta importante conquista 

traduz, uma vez mais, o trabalho altamente meritório realizado pelas 

escolas e departamento de formação do popular e acarinhado “Xico de 

Holanda” e é um merecido prémio para todos quantos desenvolvem um 

trabalho profundo e persistente, nem sempre devidamente evidenciado 

pelos holofotes da comunicação social. Apesar das dificuldades de ordem 

financeira que são conhecidas, o clube mantém um trabalho ímpar na 

formação humana e desportiva dos seus jovens atletas, traduzido nos 

inúmeros jogadores oriundos das suas escolas que chegam a internacionais 

pelas selecções de Portugal e que integram algumas das principais equipas 

portuguesas de andebol ao mais alto nível. Deste modo, proponho a 

aprovação do presente Voto de Louvor ao Desportivo Francisco de 

Holanda, aos seus valorosos atletas e técnicos, bem como aos seus 

dirigentes, por tão importante feito para o clube que é motivo de orgulho 

de Guimarães e dos Vimaranenses”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

VOTO DE LOUVOR – FUTEBOL SÉNIOR DO VITÓRIA 

SPORT CLUBE REGRESSA À I LIGA DO FUTEBOL 

PROFISSIONAL – Presente a seguinte proposta: “As inesquecíveis 

manifestações de alegria motivadas pelo regresso da equipa principal do 

Vitória Sport Clube à I Liga do Futebol Profissional constituem mais uma 

demonstração inequívoca da forma como os Vimaranenses vivem e 

acarinham o seu emblema desportivo de eleição. De facto, a carreira do 

Vitória Sport Clube na época que agora termina teria sido certamente 

diferente se o Clube não tivesse sabido conquistar o indefectível apoio de 

milhares de cidadãos que, semana após semana, mesmo quando os 
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resultados não correspondiam às expectativas, apoiaram entusiasticamente 

a sua equipa em todos os estádios onde jogou. O objectivo alcançado no 

final da temporada veio recolocar o Vitória Sport Clube no lugar a que tem 

direito, evidenciando-o como embaixador maior do desporto vimaranense 

e de Guimarães e sublinhando a importância do Clube para a afirmação 

social, desportiva e económica do Concelho. Deste modo, proponho a 

aprovação do presente Voto de Louvor ao Vitória Sport Clube, aos seus 

atletas, técnicos e dirigentes, por tão importante feito para o clube e para 

Guimarães”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

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

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

Vimágua, Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. 

para participar nos actos comemorativos que assinalam o Dia Mundial do 

Ambiente, no próximo dia 5 de Junho; 2 – Deu conhecimento que o 

Presidente da República vem a Guimarães no próximo dia 1 de Junho no 

âmbito do roteiro da inclusão, reunindo, pelas 15h00, no Paço dos Duques 

de Bragança, com todos os Presidentes de Câmara do Distrito de Braga; 3 

– Da presença na cidade de Guimarães de um grupo de trabalho da cidade 

de Kavadarzi, República da Macedónia, tendo em vista a aproximação dos 

jovens das duas cidades com fim a conhecerem, da melhor forma, a cultura 

e hábitos das duas cidades e países; 4 – Do convite feito à Reitoria da 

Universidade do Minho para assumir a presidência da Sociedade Gestora 

do Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia S.A.; 5 – Do fax do 

Governo Civil de Braga felicitando o Município de Guimarães, dirigentes, 

atletas, associados e simpatizantes do Vitória Sport Clube, pelo regresso à 

Primeira Liga do Futebol Profissional; 6 – Da realização, na cidade de 

Dijon, França, entre os próximos dias 18 e 24 de Junho, de uma semana 

cultural subordinada ao tema “Guimarães”; 7 – Deu conhecimento da 
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transferência do Serviço de Atendimento de Consultas Urgentes (SACU) 

para a Extensão de Amorosa, bem como da transferência do Serviço de 

Saúde Pública para Urgezes; 8 – Deu conhecimento da existência de 

projectos, já em fase de conclusão, para a recuperação de quatro prédios 

situados no núcleo urbano, designadamente na Rua Abade de Tagilde, Rua 

de Santo António, Praça de S. Tiago, onde será instalada a extensão do 

Museu de Alberto Sampaio, e na Alameda de S. Dâmaso, o edifício 

contíguo à muralha onde está colocada a inscrição “Aqui Nasceu 

Portugal”; 9 – Do ofício do Conselho Municipal de Panjim – Goa, Índia, 

dando conhecimento do desejo da realização de um acordo de geminação 

com a cidade de Guimarães; 10 – Do ofício da Escola de Altos Estudos de 

Ciências Sociais de Paris agradecendo a hospitalidade a 73 professores e 

estudantes aquando da presença na cidade de Guimarães para participação 

num Congresso Internacional, entre os passados dias 25 e 29 de Abril; 11 - 

Da realização da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 14 

de Junho de 2007, à hora e local habituais, considerando-se todos os 

membros do Órgão Executivo presentes devidamente convocados. --------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, 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. Abstiveram-se os Vereadores 

José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos. ------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – JUNTA DE FREGUESIA DE 

GONÇA – SUBSÍDIO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 

GONÇA E CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA – Presente 
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a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Gonça vem solicitar um 

apoio no valor de €30.000,00 (trinta mil euros) para compra de um terreno, 

com a área de 1700 m2, que pertence à Fábrica da Igreja da Freguesia de 

Gonça, destinado à ampliação do Cemitério e à construção de uma Capela 

Mortuária. Solicitada a avaliação do terreno que se pretende adquirir, 

através de parecer requerido a um perito externo ao Município, este 

conclui que, tendo em conta o valor calculado e a proposta formulada pelo 

proprietário do terreno, esta proposta é aceitável. Considerando o interesse 

público em dotar a Junta de Freguesia de uma ampliação ao Cemitério 

Paroquial existente, bem como de uma Capela Mortuária, equipamentos 

essenciais para a Freguesia, proponho que seja concedida à Junta de 

Freguesia de Gonça um apoio no montante de €30.000,00 (trinta mil 

euros), destinado à aquisição do terreno para o alargamento do Cemitério 

Paroquial de Gonça e construção da Capela Mortuária”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – 

REFORMULAÇÃO DO ARRUAMENTO NASCENTE DO 

NOVO MERCADO MUNICIPAL – PARCELA B2 – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Considerando 

os terrenos disponíveis e a perspectiva futura de prolongamento do 

arruamento acima indicado, tornou-se necessário adquirir 108 m2 de 

terreno ao Sr. Amadeu Martins Miranda Pacheco e esposa, Noémia Maria 

Ribeiro de Almeida Carneiro Pacheco, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 415/S. Sebastião 

e inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 10º. De acordo com o 

relatório elaborado por perito da lista oficial o valor máximo a pagar pela 

parcela de terreno não deveria ultrapassar os €75,31/m². O valor 
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pretendido pelos proprietários é de €75,00/m², pelo que se enquadra neste 

preço. Assim, nos termos do artigo 11º do Código das Expropriações 

deverá ser deliberado adquirir ao Sr. Amadeu Martins Miranda Pacheco, a 

parcela de terreno com a área de 108 m2, pelo preço total de €8.100,00 

(oito mil e cem euros), a desanexar do prédio supra identificado”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

07.03.01. 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 do PSD sempre defenderam a 

requalificação do actual Mercado Municipal por oposição à construção de 

um novo equipamento urbano que o substitua. Continuamos hoje, a um 

mês da inauguração do novo Mercado, a pensar exactamente o mesmo. A 

nossa posição política prende-se, fundamentalmente, com a importância da 

preservação funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da 

Silva, com a importância estética e afectiva do mercado enquanto obra 

fundamental de Guimarães e, ainda, com a necessidade de preservar 

económica e socialmente o centro da cidade, garantindo à cidade a 

necessária vivência que se vai perder com a construção de um novo 

Mercado, num local inapropriado e sem futuro (conforme consta no 

estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado Municipal de Guimarães”, da 

responsabilidade da Associação Comercial e Industrial de Guimarães). A 

opção do PS pelo novo Mercado foi, não temos dúvidas, uma má 

opção do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista económico e 

do ponto de vista social. Em coerência com esta posição votamos contra 

esta aquisição de terreno”. ----------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
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AVE – PARCELA 10 – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “Decorrente de contactos efectuados com os 

proprietários da parcela nº 10 necessária à obra supra indicada, foi possível 

obter o consentimento de todos para a sua venda de forma amigável. 

Desta forma e tendo em conta que o cabeça de casal informou que o valor 

aceite para indemnização da parcela com a área de 4.500 m2, seria de 

€15,00/m2, o que totaliza a quantia de €67.500,00 (sessenta e sete mil e 

quinhentos euros), poderemos considerar que, face ao valor ligeiramente 

superior indicado pelo perito da lista oficial para esta parcela (€73.800,00), 

será aceitável o valor proposto pelos expropriados. Assim, nos termos do 

artigo 11º do Código das Expropriações, deverá ser deliberado adquirir à 

Sr.ª D. Maria da Nazaré Nogueira Ferreira Martinho e outros, uma parcela 

de terreno com a área de 4.500m2, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 1.253/Caldelas e 

do artigo rústico 116, pelo preço de €67.500,00 (sessenta e sete mil e 

quinhentos euros). À consideração superior”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

NOVA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DAS LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Maio de 2007, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Realizou-se no passado 

dia 12 de Abril a hasta pública para concessão do direito de ocupação das 

bancas, peixarias e lojas do Novo Mercado Municipal. No final da hasta 

pública não foram adjudicadas quatro lojas, e entretanto duas outras 

ficaram vagas, por desistência dos seus titulares. Encontram-se, neste 

momento, vagas as seguintes lojas: 16T, 17T, 22T, 23T, 26T e 28T. 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MAIO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Considerando que temos conhecimento, porque solicitado junto dos 

nossos serviços, que existem pessoas interessadas na adjudicação de lojas 

no novo Mercado Municipal, coloca-se à consideração superior a abertura 

de novo procedimento de adjudicação do direito de ocupação das referidas 

lojas, através da realização de uma nova hasta pública, cujo programa seria 

idêntico ao da anterior, e que se junta em anexo com as necessárias 

adaptações”. O programa da hasta pública para concessão do direito à 

ocupação das lojas do novo Mercado Municipal de Guimarães dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLA EB 2, 3 ARQUEÓLOGO MÁRIO 

CARDOSO – “ESPAÇO H” – Presente a seguinte proposta: “Com o 

objectivo de habilitar com a escolaridade básica jovens do concelho em 

situação de abandono escolar e exploração de trabalho infantil, encontra-se 

a decorrer na Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso um Programa 

Integrado de Educação e Formação (PIEF), no âmbito do Programa para 

a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), do 

qual a Câmara Municipal de Guimarães é parceira para os PIEF em curso 

no Município. No quadro das actividades de orientação vocacional, os 

jovens em apreço estão muito motivados face à possibilidade de contribuir 

para a reabilitação e revitalização de um espaço exterior da Escola, que 

denominaram de “Espaço H”. Refere o Representante do PETI da Região 

Norte que tem sido através deste tipo de actividades que estes alunos, 

outrora desencontrados da escola, têm vindo a com ela se reconciliar, 

descobrindo-a como um lugar de oportunidades para a sua integração na 

sociedade e no mundo do trabalho. Perante a vontade manifesta de todos 

os intervenientes no projecto em contribuir para a motivação e o sucesso 

destes jovens, e considerando o interesse que estes dirigiram à reabilitação 
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de um espaço comum destinado à fruição de toda a comunidade escolar, 

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, que os serviços competentes da Autarquia elaborem, em 

estreita colaboração com os alunos e professores envolvidos, o projecto de 

execução do “Espaço H”, a partir do esboço existente”. DELIBERADO 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente para 

ratificação a decisão da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, 

tomada em reunião de 26 de Abril de 2007, que, em conformidade com o 

previsto no Regulamento de atribuição de Bolsas de Investigação, 

aprovou, por unanimidade, o relatório apresentado pela bolseira Susana 

Valente Silva Pereira. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

acta da Comissão de Selecção da Comissão Consultiva prevista no 

regulamento para Apoio à Actividade Editorial para, nos termos do 

referido Regulamento, proceder à apreciação dos pedidos de apoio a 

edição, reedição e aquisição de livros. Foi apreciado o pedido de aquisição 

de livros editados e a editar. Em resultado da respectiva apreciação a 

Comissão decidiu propor a aquisição de trinta exemplares do Livro 

“Margens e Confluências” ao preço por capa de €10,00 (dez euros) o que 

perfaz um total de €300,00 (trezentos euros) (S/ IVA) e cem exemplares 

do livro “O Culto à Senhora da Lapinha, Perspectiva Histórica e 

Etnográfica” ao preço unitário de €15,00 (quinze euros) o que perfaz um 

total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) (S/IVA). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 08.01 e na unidade económica 

07.01.10.02. A referida acta dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 
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pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

S. TORCATO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação 

camarária a alteração ao trânsito em vários arruamentos da freguesia de S. 

Torcato, assinalados em planta anexa. A sua elaboração está em harmonia 

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

de circulação e segurança rodoviária nos arruamentos em causa”. A 

referida planta dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – JARDIM DE INFÂNCIA DA VALINHA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 4 de Maio de 2007, que cedeu ao 

Jardim-de-infância da Valinha um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Jardim-de-infância da Valinha solicitou a colaboração do Município através 

da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 40 crianças à 

Biblioteca Municipal Raul Brandão, no dia 9 de Maio. Considerando que se 

trata de uma visita de estudo de relevante interesse pedagógico, integrada 

no Projecto Nacional de Leitura, 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 – ANDAI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

DOENTES COM ARTRITES INFANTIS – CEDÊNCIA DE 
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AUTOCARRRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Maio de 2007, que cedeu à ANDAI – Associação 

Nacional dos Doentes com Artrites Infantis um autocarro, de acordo com 

a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“A ANDAI – Associação Nacional dos Doentes com Artrites Infantis, 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro 

no dia 12 de Maio para efectuar o transporte dos participantes no 

Encontro Anual a decorrer na Penha, no dia 12 de Maio. Considerando 

que se trata de um Encontro Anual e que o mesmo vai decorrer no nosso 

concelho, e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE 

MESÃO FRIO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Maio 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 25 crianças no dia 15 de Maio ao 

Colégio Nossa Senhora da Conceição. 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 disponibilidade da viatura em causa, submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS 
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SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

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

2007, que cedeu à Escola Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola Secundária 3.º Ciclo Martins 

Sarmento, solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro para efectuar o transporte de um grupo de 35 alunos do 11.º ano 

à Penha, no dia 15 de Maio. Considerando que se trata da realização de 

uma aula de Campo no âmbito da disciplina de Geologia, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa, 

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

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Maio de 

2007, que cedeu à Escola Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola Secundária 3.º Ciclo Martins 

Sarmento, solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro para efectuar o transporte de 25 alunos à Penha, no dia 16 de 

Maio. Considerando que se trata da realização de uma aula prática de 

Campo organizada pelo Departamento de Ciências Naturais da Escola, e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 
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14 de Maio de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas Professor 

João de Meira um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de 

Escolas Professor João de Meira, solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 9 alunos 

da EB1 de São Roque, nos dias 22 e 24 de Maio à EB1 de Oliveira do 

Castelo. Considerando que se trata da realização de provas de aferição de 

acordo com orientações da Direcção Regional de Educação do Norte e do 

Júri Nacional de Exames, 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 um pedido de uma 

Professora da Escola EB 2,3 Santos Simões solicitando a colaboração do 

Município através da cedência de um autocarro no dia 30 de Maio para 

efectuar o transporte de um grupo de 71 alunos e 6 professores à Penha. 

Considerando que se trata de uma visita de estudo, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado. 

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

TRANSPORTES – CASFIG, EM – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “A CASFIG, EM solicitou a colaboração do Município pela 

cedência de um autocarro no dia 2 de Junho para efectuar o transporte das 

famílias que residem nos vários empreendimentos de habitação social, no 

âmbito das comemorações do Dia Europeu dos Vizinhos. Considerando 

que se trata de uma comemoração que visa promover o convívio entre 
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todos os participantes e o apoio concedido em anteriores actividades, 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 por parte do 

motorista”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA 

SENHORA DA VITÓRIA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Vitória 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro 

nos dias 25 e 26 de Julho, para efectuar o transporte dos participantes no 

Campo de Férias que irá decorrer na Pousada da Juventude em Guimarães, 

de 23 a 27 de Julho. Considerando que se trata de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social que possui programadas visitas por 

vários locais da nossa cidade e que se trata de uma oportunidade de 

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”. DELIBERADO 

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

TOPONÍMIA – CIDADE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “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 denominação toponímica de “Rua 

do Mercado Municipal” ao arruamento sem saída, localizado a Nascente 

das futuras instalações do Mercado Municipal, com início na Rua da 

Liberdade”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TOPONÍMIA   –   FREGUESIA   DE   CASTELÕES   –   Presente a 
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seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de 

Castelões, aprovou os seguintes arruamentos: 1 – Largo do Souto – 

Localiza-se na confluência da Avenida S. João Baptista, Rua D. Afonso 

Henriques, Rua Luís de Camões, Rua da Veiga e a Rua do Patronato; 2 – 

Avenida S. João Baptista – Arruamento sem saída, com início no Largo 

do Souto; 3 – Rua D. Afonso Henriques – Tem início no Largo do 

Souto e termina na Rua de Varzielas; 4 – Rua Luís de Camões – Tem 

início no Largo do Souto e termina no limite de Freguesia com Arosa; 5 – 

Rua do Assento – Arruamento sem saída, com inicio na Avenida S. João 

Baptista; 6 – Rua do Patronato – Arruamento sem saída, com início no 

Largo do Souto; 7 – Rua da Veiga – Tem início no Largo do Souto e 

termina no entroncamento com as Ruas do Outeiro e do Paço; 8 – Rua 25 

de Abril – Arruamento sem saída, com início na Rua D. Afonso 

Henriques; 9 – Rua Stª Iria – Tem início na Rua Luís de Camões e 

termina no entroncamento com as Ruas da Espinha e do Juiz; 10 – Rua 

das Escolas – Tem início na Rua Luís de Camões e termina no 

entroncamento com a Rua David Martins; 11 – Rua David Martins – 

Tem início na Rua das Escolas e termina no entroncamento com a Rua da 

Veiga. 12 – Rua do Paço – Tem início na Rua Luís de Camões e termina 

no entroncamento com as Ruas da Veiga e do Outeiro. 13 – Rua das 

Filigranas – Tem início na Rua Luís de Camões e termina no limite de 

Freguesia com Arosa; 14 – Rua Águas de Sande – Tem início na Rua das 

Filigranas e termina no entroncamento com a Rua Devesa do Outeiro e 

Travessa do Quinchoso; 15 – Rua do Outeiro – Tem início no 

entroncamento com as Ruas da Veiga e do Paço e termina no 

entroncamento com a Rua Águas de Sande; 16 – Rua Devesa do Outeiro 

– Tem início na Rua do Paço e termina no entroncamento com a Rua 
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Águas de Sande e Travessa do Quinchoso; 17 – Rua da Espinha – 

Arruamento sem saída, com início no Entroncamento com as Ruas Stª 

Iria, do Tório e do Juiz; 18 – Rua do Tório – Arruamento sem saída, com 

início na Rua do Juiz; 19 – Rua 1º de Maio – Tem início na Rua D. 

Afonso Henriques e termina no limite de Concelho com a Póvoa de 

Lanhoso; 20 – Rua de Lamadárias – Tem início no limite de Freguesia 

com Arosa e termina no limite do Concelho com Fafe; 21 – Rua 5 de 

Outubro – Tem início na Rua da Espinha e termina no limite do 

Concelho com Fafe; 22 – Rua de Varzielas – Tem início e fim no limite 

do Concelho com a Póvoa de Lanhoso; 23 – Rua da Andorinha – Tem 

início na Rua de Varzielas e termina no limite do Concelho com a Póvoa 

do Lanhoso; 24 – Rua do Rio Ave – Arruamento sem saída, com início 

na Rua D. Afonso Henriques. 25 – Rua da Tapada – Arruamento sem 

saída, com início na Rua do Rio Ave; 26 – Rua do Juiz – Tem início na 

Rua Luís de Camões e termina no entroncamento com as Ruas de Stª Iria e 

da Espinha; 27 – Rua do Morgado – Tem início na Rua de Varzielas e 

termina no entroncamento com a Rua D. Afonso Henriques; 28 – Rua da 

Ponte Romana – Arruamento sem saída, com início na Rua de 

Lamadárias; 29 – Rua da Abelheira – Arruamento sem saída, com início 

na Rua da Laje; 30 – Rua da Laje – Tem início no limite de Freguesia 

com Arosa e termina no limite do Concelho com a Póvoa de Lanhoso; 31 

– Travessa Luís de Camões – Arruamento sem saída, com início na Rua 

com o mesmo nome; 32 – Travessa do Patronato – Arruamento sem 

saída, com início na Rua com o mesmo nome; 33 – Travessa D. Afonso 

Henriques – Arruamento sem saída, com início na Rua com o mesmo 

nome; 34 – Travessa 8 de Dezembro – Arruamento sem saída, com 

início na Rua com o mesmo nome; 35 – Travessa 24 de Junho – 

Arruamento sem saída, com início na Rua D. Afonso Henriques; 36 – 
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Travessa do Quinchoso – Arruamento sem saída, com início nos 

entroncamentos com as Ruas Águas de Sande e da Devesa; 37 – Travessa 

10 de Junho – Arruamento sem saída, com início na Rua Luís de Camões. 

Assim, nos termos da alínea v), do nº 1, do art. 64.º, da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, propõe--se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 

proposta da Freguesia de Castelões”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ABEL SALAZAR 

– ESCOLA EB 2,3 ABEL SALAZAR – VISITA DE ESTUDO – 

Presente a seguinte proposta: “A Escola EB 2,3 Abel Salazar propõe-se 

proporcionar a um grupo de alunos com necessidades educativas especiais 

uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, procurando concretizar uma 

orientação pedagógica inclusiva, dado que todos aqueles alunos são 

portadores de deficiência prolongada, para além de serem provenientes de 

famílias com escassos recursos. Atendendo ao interesse público de que se 

reveste a 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, ao Agrupamento de Escolas Abel 

Salazar, do subsídio solicitado, no montante de €100,00 (cem euros), 

destinado a comparticipar nos custos de deslocação de um grupo de 

alunos com necessidades educativas especiais da respectiva EB 2,3 ao 

Jardim Zoológico de Lisboa”. 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 21 e 23 a 28 da agenda desta reunião, 
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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 – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – “DOMINGOS 

ACTIVOS – PARQUES URBANOS” – Presente a seguinte proposta: 

“Na sequência de solicitação feita pela Câmara Municipal de Guimarães, 

recebemos da Cooperativa Tempo Livre o projecto “Domingos Activos – 

Parques Urbanos”, que terá início no Parque da Cidade a partir do 

próximo dia 13 de Maio, abrangendo durante o mês de Julho os restantes 

três Parques existentes no concelho – Cidade Desportiva, Taipas/Ponte e 

Pevidém/São Cristóvão. Enquanto a Divisão de Cultura e Desporto 

assumirá uma parte do financiamento necessário para a concretização do 

projecto, designadamente a aquisição de sistemas de som para tais parques, 

à Cooperativa Tempo Livre competirá o pagamento de honorários a 

monitores e ginásios, a aquisição de algum material desportivo e a 

divulgação desta iniciativa. Não estando a antecipação solicitada prevista 

no Plano de Actividades e Orçamento da Cooperativa Tempo Livre, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 
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169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à citada Cooperativa, de um subsídio de €3.840,00 

(três mil, oitocentos e quarenta euros), destinada a suportar os custos 

decorrentes da antecipação do início do projecto “Domingos Activos – 

Parques Urbanos”, de acordo com orçamento constante do processo”. 

Esta despesa está cabimentada 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. ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA 

MARINHA DE AROSA – CONSTRUÇÃO DO SALÃO 

PAROQUIAL – Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja 

Paroquial de Santa Marinha de Arosa vem solicitar o apoio da Câmara 

Municipal destinado a custear as despesas com o pagamento das taxas para 

a emissão da licença de construção do salão paroquial, no valor de 

€2.369,65 (dois mil trezentos e sessenta e nove euros e sessenta e cinco 

cêntimos). Atendendo ao interesse público de que se revestem estes 

equipamentos de uso colectivo para a promoção da cultura e das 

actividades cívicas, e considerando a absoluta necessidade de dotar estes 

espaços de condições técnicas e de segurança que assegurem o respeito 

pela legislação vigente nesta matéria, 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 Santa Marinha de Arosa, de um subsídio no valor de 

€1185,00 (mil cento e oitenta e cinco euros), correspondente a 50% do 

valor das taxas a pagar pelo licenciamento daquele equipamento”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 
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Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21 e 23 a 28 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 SOCIAL E PAROQUIAL DE DONIM – 

ARRANJO DE MURO DE SUPORTE – Presente a seguinte proposta: 

“Vem o Centro Social e Paroquial de Donim expor a urgente necessidade 

de reconstruir o muro de suporte das suas instalações desportivas que, em 

resultado das chuvas de Inverno, sofreu uma derrocada que coloca em 

risco a integridade das instalações e, sobretudo, a segurança dos 

respectivos utilizadores. Contudo, os responsáveis do Centro manifestam 

incapacidade financeira para custear a intervenção, orçada pelo 

Departamento de Obras em €4.139,31 (quatro mil cento e trinta e nove 

euros e trinta e um cêntimos). Atendendo ao interesse público da 

actividade desenvolvida pelo Centro e à absoluta necessidade de assegurar 

a segurança dos utilizadores das suas instalações, proponho, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 
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alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao 

Centro Social e Paroquial de Donim, de um subsídio de €4.139,31 (quatro 

mil, cento e trinta e nove euros e trinta e um cêntimos), destinado a custear 

a reconstrução do muro de suporte de terras das suas instalações. O 

pagamento deste subsídio fica condicionado aos autos de medição a 

elaborar pelos serviços competentes da Autarquia”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21 e 23 a 28 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 – NÚCLEO REGIONAL DE GUIMARÃES DA 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL – 

APOIO FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: “O Núcleo 

Regional de Guimarães da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 
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serve seis concelhos da região, debatendo-se no presente com enormes 

dificuldades para o seu desenvolvimento. Concretamente, necessitariam de 

dispor urgentemente de €15.000,00 (quinze mil euros), para arranjos 

exteriores, cujo orçamento ronda os €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), e 

para os quais não possuem quaisquer apoios. Considerando que aquele 

Núcleo serve crianças de vários concelhos, solicitei às respectivas 

Autarquias uma comparticipação proporcional ao número dos jovens de 

cada concelho, até atingir aquele montante. Atendendo ao interesse 

público de que se reveste a actividade do Núcleo, que procura 

proporcionar aos seus utentes as melhores condições de desenvolvimento 

pessoal e terapêuticas, 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 Núcleo Regional de 

Guimarães da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, de um subsídio 

de €10.141,55 (dez mil, cento e quarenta e um euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), destinado a prestar apoio financeiro para as iniciativas citadas, 

na proporção do número de utentes oriundos de Guimarães”. 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 21 e 23 a 28 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 
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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 – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO – 

REPARAÇÕES DAS INSTALAÇÕES – Presente a seguinte proposta: 

“Pretende o Grupo Desportivo de Serzedelo promover a realização de 

obras de reparação dos telhados dos balneários e da sede social, visto que 

se encontram em estado avançado de degradação, originando infiltrações e 

colocando em risco a segurança e salubridade das instalações. A medição 

dos trabalhos, realizada pelo Departamento de Obras, aponta para um 

orçamento de cerca de €46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos euros). 

O Grupo Desportivo de Serzedelo, para além de ter um historial honroso 

em matéria de competições seniores, mantém há largos anos em actividade 

as suas Escolinhas onde, presentemente, recebem formação 60 crianças 

daquela freguesia. Para além disso, cede regular e graciosamente as suas 

instalações a associações locais para diversas manifestações. Atendendo ao 

interesse público da actividade desenvolvida pelo Grupo e à absoluta 

necessidade de assegurar a segurança e salubridade das suas instalações, 

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, ao Grupo Desportivo de Serzedelo, de um 

subsídio de €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de arranjo dos telhados dos balneários e da sede 
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social. O pagamento deste subsídio fica condicionado aos autos de 

medição a elaborar pelos serviços competentes da Autarquia”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 21 e 23 a 28 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 AMIGUINHOS DO MUSEU 

DE ALBERTO SAMPAIO – IV TORNEIO INTERNACIONAL 

DE XADREZ – Presente a seguinte proposta: “Vai a Associação 

Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio, com o apoio do Museu, 

organizar o IV Torneio de Xadrez, na sequência do grande sucesso 

alcançado nas edições anteriores. A prova reunirá xadrezistas de vários 

pontos do país, de Espanha e de outros países estrangeiros e decorrerá de 
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5 a 10 de Setembro do corrente ano, contando com diversos prémios, 

designadamente monetários. Por outro lado, terá o apoio da Associação de 

Xadrez do Distrito de Braga, e será divulgado internacionalmente através 

de sítios da Internet ligados a esta modalidade desportiva. Considerando 

que se trata de uma acção susceptível de promover um desporto com 

expressão minoritária, dedicada aos jovens e com potencial de divulgação 

do Concelho, 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 Amiguinhos do Museu 

de Alberto Sampaio, de um subsídio de €300,00 (trezentos euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização do IV Torneio 

Internacional de Xadrez de Guimarães”. 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 21 e 23 a 28 da 

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

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

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

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

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 
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auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES – 23ª CONFRATERNIZAÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Comissão que pretende 

organizar a 23ª Confraternização dos Antigos Alunos da Escola Industrial, 

uma iniciativa meritória de encontro inter-geracional com uma importante 

componente cultural, que carece, contudo, de apoios financeiros para que 

se possa concretizar. Por estes motivos, 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 Escola 

Secundária Francisco de Holanda, de um subsídio de €500,00 (quinhentos 

euros), destinado a comparticipar nos custos de organização da 23ª 

Confraternização dos Antigos Alunos da Escola Industrial”. 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 21 e 

23 a 28 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 nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO – 

FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um pedido da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora do Rosário solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas Festas de 

Nossa Senhora do Rosário, realizadas entre os passados dias 8 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 €115,82 (cento 

e quinze euros e oitenta e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, 

à Junta de Freguesia de S. Torcato, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário, num máximo de €57,91 (cinquenta e 

sete euros e noventa 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 29 a 33 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 PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Prazins Santa Eufémia, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Nossa 

Senhora do Rosário, realizadas entre os passados dias 16 e 20 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

das referidas Festas, verifica-se que a média é de €378,77 (trezentos e 

setenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa de Nossa Senhora do Rosário, num máximo de 

€189,39 (cento e oitenta e nove euros e trinta 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, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 29 a 

33 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 
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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 BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – FESTAS DO CORPO DE DEUS – Presente um ofício 

Comissão de Festas do Corpo de Deus solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas do Corpo de 

Deus, a realizar entre os próximos dias 4 e 7 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização das referidas 

festas, verifica-se que a média é de €141,13 (cento e quarenta e um euros e 

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

para 41,4 Kva no período compreendido entre os próximos dias 4 e 7 de 

Junho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Briteiros Santo 

Estêvão, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas do Corpo de Deus, 

num máximo de €70,57 (setenta euros e cinquenta e sete cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada 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 29 a 33 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

EM HONRA DE S. PEDRO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um pedido da Comissão de Festas em Honra de S. Pedro, 

freguesia de Azurém, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Pedro, a realizar 

entre os próximos dias 29 de Junho e 1 de Julho. Analisados os consumos 

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

verifica-se que a média é de €162,90 (cento e sessenta e dois euros e 

noventa cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 2 contadores 

para a potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 29 de Junho e 1 de 

Julho, 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. Pedro, num máximo de 

€81,44 (oitenta e um euros e quarenta e quatro 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 
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voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 29 a 

33 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 SELHO S. 

LOURENÇO – FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um pedido da Comissão de 

Festas em Honra do Padroeiro, freguesia de Selho S. Lourenço, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas em Honra do Padroeiro, a realizar entre os próximos dias 10 e 

13 de Agosto. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com a realização das referidas Festas, verifica-se que a média é de €91,06 

(noventa e um euros e seis cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva entre os próximos 

dias 10 e 13 de Agosto, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de 

Selho S. Lourenço, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra do 

Padroeiro, num máximo de €45,53 (quarenta e cinco euros e cinquenta e 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MAIO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 29 a 33 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 E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 


