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ACTA 

Aos seis dias do mês de Setembro 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. ------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador António José Salgado Almeida, 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 – Aludindo à posição que o PSD tem 

defendido no que respeita ao desenvolvimento económico e social do 

concelho, referiu a importância de se aproveitar todas as oportunidades de 

relançar a economia local, através da indústria, da reabilitação urbana, dos 

transportes ou do turismo. Neste contexto, perguntou se a Zona de 

Turismo de Guimarães, tal como está constituída, trazia vantagens para o 

concelho, ou se não deveria Guimarães ponderar a sua integração num 

organismo de turismo mais alargado. 2 – Vereador José Manuel Antunes 

Comentou o mau estado em que se encontram alguns passeios da cidade, 

aludindo, entre outras, à Rua Teixeira de Pascoaes, fazendo também 

referência a alguns ramos de árvores junto dos passeios que dificultam a 

passagem das pessoas, bem como a necessidade de reforço de iluminação 

pública. 3 – Vereador Vítor Ferreira – Referindo-se à realização da 

Concentração Motard na Vila das Taipas, lamentou que a Câmara 
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Municipal de Guimarães tivesse autorizado a realização do evento sem 

consultar previamente a Junta de Freguesia local, lembrando a oposição da 

população local expressa em abaixo-assinado. 4 – Vereador César 

Machado – Informou que a Comissão Arbitral Municipal estava já em 

funcionamento, estando sedeada na Câmara Municipal de Guimarães, 

integrando representantes da Autarquia, das Finanças, das Ordens dos 

Advogados e dos Engenheiros, da Associação de Inquilinos Habitacionais 

e da Associação dos Proprietários e Agricultores. Sublinhou a importância 

desta comissão, referindo, designadamente, a instrução de processos de 

avaliação de prédios para determinação do valor da actualização da renda, 

bem como de processos para realização de obras; 5 – Vereadora 

Francisca Abreu – Deu conhecimento que se encontrava já na sua fase 

final o processo de contratação de docentes para o Programa de 

Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico. 6 – Presidente 

da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente 

à intervenção do Vereador Vítor Ferreira disse que não viu necessidade em 

auscultar a Junta de Freguesia de Caldelas sobre a realização da 

Concentração Motard, pois a posição daquela entidade era já conhecida. 

Contudo, e relativamente à perturbação provocada por este evento, disse 

que estavam em causa apenas 2 dias, lembrando que por ocasião da 

realização das Festas Gualterianas a população residente na zona das 

Hortas tolera, durante 15 dias, o barulho provocado pelos divertimentos 

da referida festa. Por último, acrescentou que havia comerciantes da Vila 

das Taipas a quem não agradava a ideia de mudar de local esta iniciativa do 

Moto Clube de Guimarães, defendendo que este é o melhor fim-de-

semana comercial do ano; b) – Confirmou a existência de alguns 

problemas em passeios, salientando que na Rua Teixeira de Pascoaes o 
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problema tem que ver, sobretudo, com o estacionamento indevido de 

viaturas nos passeios. No que diz respeito à deficiente iluminação, disse 

que era necessário continuar a diligenciar junto da EDP no sentido de que 

o problema seja resolvido; c) – Concordou com a necessidade de se 

encontrar uma solução para promover a imagem turística de Guimarães, 

acrescentando que se torna difícil cativar turistas com as Zonas de 

Turismo. Disse, ainda, que Guimarães não está disponível para integrar 

entidades do sector em fase de extinção, tais como as actuais comissões 

regionais, pelo que a Autarquia está atenta à evolução de um processo que 

reserva novidades nesta matéria e na altura certa tomará as devidas opções.  

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

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

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

VOTO DE PESAR – VOTO DE PESAR PELA MORTE DE 

INÁCIO CARVALHO FREITAS – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência dos trágicos acontecimentos ocorridos na manhã do passado dia 

3 de Setembro, a Câmara Municipal de Guimarães manifesta a sua 

profunda consternação pela morte de Inácio Carvalho Freitas, Sub-Chefe 

dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, que, malogradamente, não 

resistiu aos ferimentos provocados pela queda que sofreu, enquanto 

participava no rescaldo de um fogo urbano. A morte de um Bombeiro no 

cumprimento do seu dever é, por si só, um acontecimento que motiva um 

sentimento geral de tristeza e pesar, mais a mais tratando-se de elemento 

com uma vasta experiência e inexcedíveis dedicação e valentia, cuja falta 

será certamente sentida pelos seus actuais companheiros e por todos 

quantos, no futuro, vierem a militar como Soldados da Paz, para quem a 

figura de Inácio Carvalho Freitas constituiria seguramente um exemplo 

inspirador. Aos Bombeiros Voluntários de Guimarães e, muito 
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especialmente, à Família enlutada, a Câmara Municipal de Guimarães dirige 

sentidas condolências, expressando o desejo de que os familiares, amigos e 

companheiros do malogrado Inácio Carvalho Freitas possam rapidamente 

encontrar as forças que lhes permitam ultrapassar uma perda tão sentida”. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA GUINÉ-

BISSAU EM BRAGA – III FÓRUM DE ESTUDANTES 

GUINEENSES – Presente um ofício da Associação de Estudantes da 

Guiné-Bissau em Braga solicitando apoio da Câmara Municipal destinado 

a custear as despesas com a realização, entre 28 e 30 de Setembro próximo, 

do III Fórum de Estudantes Guineenses, sob o lema “Unidos para um 

Futuro Melhor”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

económica 04.07.01. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

CONCEDER UM APOIO DE QUINHENTOS EUROS. ------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – ATRIBUIÇÃO DE 

TROFÉU – Presente um ofício do Vitória Sport Clube solicitando a 

oferta de um troféu alusivo a Guimarães, destinado ao vencedor do jogo 

amigável a disputar entre o Vitória Sport Clube e o Desportivo da 

Corunha, no próximo dia 7 de Setembro. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE ADQUIRIR UM TROFÉU ATÉ AO 

MONTANTE DE DOIS MIL EUROS. -------------------------------------- 

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

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

parte de uma empresa de trabalho temporário, de trabalhadores para uma 

obra a realizar na freguesia de Serzedelo; 2 – Do ofício da Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral, Núcleo Regional de Guimarães, dando 

conhecimento da realização da I Mini-Maratona “Pessoas Diferentes, 

Direitos Iguais”, no próximo dia 16 de Setembro, a fim de promover o 
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Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos; 3 – Da 

disponibilização, desde o dia 3 de Setembro, nos PAC e nos PAM do 

serviço respeitante ao Cartão Europeu de Seguro de Doença dos 

Beneficiários da Segurança Social; 4 – Da instalação de um Mini-campo 

Polidesportivo em Ronfe no âmbito de um programa criado pela 

Federação Portuguesa de Futebol e pelo Instituto do Desporto de 

Portugal, junto à Urbanização da Cooperativa “Che Vimaranes”; 5 – Da 

comemoração, no próximo dia 8 de Setembro, do Dia da Solidariedade das 

Cidades Património Mundial da OPCM (Organização das Cidades do 

Património Mundial), assinalando a relação de cooperação entre as cidades 

classificadas como Património Mundial; 6 - Do convite da Irmandade de 

N.ª S.ª do Carmo da Penha para a sessão de abertura da exposição 

retrospectiva “Penha – Memória e História”, a realizar no próximo dia 7 

de Setembro, na Sociedade Martins Sarmento. ----------------------------------- 

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

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

I – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 157 a 169, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 16 de Julho, 

das seguintes propostas: a) – “Parceria Público-Privada para a Construção 

de Equipamentos de Interesse Público”; b) – “Aquisição de Serviços para 

a Realização de Auditoria Externa das Contas Anuais da Câmara Municipal 

de Guimarães”; c) – “Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 

Município de Guimarães – Instalações”; d) – “Património – Cidade 

Desportiva (Piscinas e Pista de Atletismo) – Permuta de Prédios”; e) – 

“Desafectação do Domínio Público de uma Parcela de Terreno com a área 

de 2.180 m2”; f) – “Desafectação de duas Parcelas de Terreno – Parque 

Industrial de Ponte”; g) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de S. 

Torcato”; h) – “Alteração de trânsito nas Ruas Fonte de Fontela e Nova 
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da Igreja – Freguesia de Aldão”; i) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de 

Urgezes”; j) – “Alteração de Trânsito – Mercado Municipal”; l) – 

“Alteração de Trânsito – Rua Condestável Nuno Álvares”; m) – 

“Alteração de Trânsito – Avenida D. Afonso Henriques”; n) – “Alteração 

de Trânsito – Marcação de Linha Contínua na Avenida Alberto Sampaio, 

Avenida General Humberto Delgado, Avenida D. João IV e Rua Teixeira 

de Pascoais”; II – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 170 a 

172, que comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 13 

de Julho, das seguintes propostas: a) – “Concurso Público Internacional – 

Prestação de Serviços de Segurança e de Vigilância nas Instalações e 

Equipamentos do Município de Guimarães – Novembro de 2007 a 

Outubro de 2009”; b) – “Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais nos Concelhos de 

Guimarães e Vizela”; c) – “Alterações à Tabela de Taxas e Licenças 

Municipais – Taxas a aplicar no Novo Mercado Municipal”; III – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de Agosto de 2007, que 

concordou com a aquisição do prédio urbano sito na Rua de Santo 

António, n.º 185, da freguesia de Caldelas, propriedade de Joaquim da 

Silva Gomes e de Zulmira da Conceição Fernandes Leite, necessário à 

reformulação das acessibilidades à Vila das Taipas, pelo valor de 

€125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros); IV – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2007, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: Extensão de Saúde 

de S. Torcato; 2 – O valor para efeitos de concurso: €636.994,03 

(seiscentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e quatro euros e três 

cêntimos) + IVA; 3 – Prazo de execução: 300 dias; 4 – Rubrica do 
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Orçamento: 04.01.01.02; 5 – Procedimento: Concurso público ao abrigo 

da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março; 6 

– Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 

7 - Entidade competente para adjudicar: Vereador do Departamento 

de Obras Municipais; 8 – Júri: Comissão designada por despacho de 20 de 

Novembro de 2006, do Vereador Domingos Bragança Salgado; 9 – 

Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência seja realizada pela Comissão 

de Análise de Propostas”. ----------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 19 DE JULHO 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. Absteve-se o Vereador José 

Manuel Antunes por não ter estado presente na reunião. ---------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – FREGUESIA DE INFANTAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta: “A 

pedido da Junta de Freguesia de Infantas submete-se, para aprovação da 

Câmara Municipal, uma alteração ao protocolo celebrado no passado dia 

20 de Junho, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Infantas, 

de acordo com a deliberação de Câmara de 14 de Junho do ano em curso. 

Assim, a cláusula primeira do primeiro aditamento ao Protocolo de 

Delegação de Competências celebrado em 20 de Junho de 2007, passará a 

ter a seguinte redacção: “O presente protocolo tem por objecto a 

delegação de competências na Junta de Freguesia de Infantas para a 

execução das obras de Pavimentação do acesso ao Lugar de Carreiro na 

Rua 25 de Abril e Pavimentação do acesso ao Lugar das Gaiosas, na R. do 
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Arieiro”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 2/2007 – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

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

ANO DE 2008 – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público identificado em epígrafe, bem como a correspondente minuta do 

contrato. O Relatório Final propõe que a prestação de serviços seja 

adjudicada à concorrente “Uniself – Gestão e Exp. de Rest. de Empresas, 

Lda”, pelo valor total de €1.752.377,00 (um milhão setecentos e cinquenta 

e dois mil trezentos e setenta e sete euros), acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor (12%). Os referidos Relatório Final e minuta do contrato dão-se 

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

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA SOBRE A CASA 1, DO 

BLOCO 6, DO BAIRRO MUNICIPAL DE URGEZES – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de 

Julho de 2007, que autorizou a constituição de uma hipoteca sobre a Casa 

1, Bloco 6 do Bairro Municipal de Urgezes, desta cidade, nos termos da 

seguinte informação: “Através de requerimento datado de 19 de Julho de 

2007, o Sr. Fernando Manuel Pereira Carvalho, vem, na qualidade de 

promitente comprador do direito de superfície da Casa 1, do Bloco 6 do 

Bairro Municipal de Urgezes, solicitar a esta autarquia que autorize a 

constituição de uma hipoteca sobre o direito de superfície do prédio supra 

identificado, que pretende adquirir a esta Câmara Municipal. A autorização 

ora requerida destina-se a instruir um processo de crédito bancário para 
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concluir as obras que entretanto realizou, com autorização camarária, 

naquela casa. Através de contrato promessa de compra e venda celebrado 

em 24 de Novembro de 1994, esta autarquia prometeu vendeu ao aqui 

requerente o direito de superfície sobre o prédio supra identificado. Este 

contrato promessa foi celebrado ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 

310/88, de 5 de Setembro. É do conhecimento do requerente que, na 

respectiva escritura de compra e venda, que será celebrada ao abrigo do 

mesmo diploma legal, ficará a constar que o futuro proprietário não 

poderá arrendar ou voluntariamente alienar o direito de superfície durante 

um prazo de sete anos. Coloca-se, agora, a dúvida de saber se, tal como 

requerido, a autarquia poderá autorizar a constituição de uma hipoteca a 

favor da instituição bancária onde irá ser solicitado o empréstimo. A venda 

do direito de superfície será efectuada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

310/88, de 5 de Setembro. Segundo o disposto no n.º 2 do art.º 19.º deste 

normativo legal “Os fogos adquiridos ao abrigo do presente diploma são inalienáveis 

durante os sete anos subsequentes à aquisição, salvo para execução por dívidas 

relacionadas com a compra do próprio fogo e de que este seja garantia, ou de dívidas 

fiscais, só podendo subsequentemente ser arrendados em regime de renda condicionada”. 

Na situação aqui em apreço, o requerente pretende ver autorizada a 

hipoteca da casa, para garantia de pagamento de um empréstimo que 

pretende contrair junto de uma instituição bancária, que se destina a 

comparticipar os custos com a realização de obras na casa. O ónus que a 

autarquia irá impor ao adquirente do prédio é um ónus de inalienabilidade 

e de não arrendamento. No entanto, a constituição de uma hipoteca não se 

pode considerar um acto de alienação, não é uma transmissão. A hipoteca 

é um ónus que recai sobre o prédio, uma garantia para cumprimento de 

uma obrigação, o que não significa que o proprietário do prédio perca o 

seu direito de propriedade. A constituição da hipoteca está definida nos 
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art.ºs 686.º e seguintes do Código Civil. Segundo o n.º 1 do art.º 686.º “A 

hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisa imóveis, ou 

equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro com preferência sobre os demais 

credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo.” E, segundo 

a al. c) do n.º 1 do art. 688º o direito de superfície pode ser hipotecado. 

Estas são as normas gerais sobre a constituição da hipoteca. No entanto, 

na situação em apreço existe uma norma específica para permitir a 

constituição da hipoteca sobre estas casas, o n.º 2 do art. 19º Decreto-Lei 

n.º 310/88, de 5 de Setembro. Segundo esta norma, as casas vendidas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 310/88 não poderão ser alienadas durante o 

prazo de sete anos, “salvo para execução por dívidas relacionadas com a compra do 

próprio fogo e de que este seja garantia, ou de dívidas fiscais”, situação que poderá 

resultar do não pagamento da hipoteca, e consequente transmissão do bem 

para o credor hipotecário. Em face do supra exposto, e salvo melhor 

opinião, somos do entendimento de que poderá esta autarquia deferir o 

solicitado pelo requerente, autorizando a constituição da hipoteca sobre a 

Casa 1, Bloco 6 do Bairro Municipal de Urgezes, para os fins requeridos”. 

A venda do direito de superfície desta habitação ao requerente foi 

aprovada por deliberação de Câmara de 19 de Julho de 2007. 

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

PATRIMÓNIO – BAIRRO MUNICIPAL DE URGEZES, CASA 1, 

BLOCO 3 – VENDA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – 

ACTUALIZAÇÃO DO PREÇO DE VENDA – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “A Câmara Municipal de 

Guimarães celebrou, em 22 de Setembro de 1992, um contrato promessa 

de compra e venda com o Sr. António da Silva, no qual se comprometia 

vender o direito de superfície da habitação sita no Bairro Municipal de 

Urgezes, Bloco 3, Casa 1. Neste contrato promessa foi acordada a venda 
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do direito de superfície do prédio urbano acima mencionado, pelo prazo 

de 70 anos, sucessivamente prorrogável por iguais períodos e pelo preço 

global de €11.195,30 (onze mil cento e noventa e cinco euros e trinta 

cêntimos). Na data da celebração daquele contrato foi entregue nos cofres 

do Município, a título de sinal e princípio de pagamento, a quantia de 

€2.493,99 (dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e nove 

cêntimos). Ultrapassadas as dificuldades para a concretização da escritura 

de compra e venda ali prometida, que se prendiam com o facto de o 

terreno onde as casas se encontram implantadas ser propriedade do 

IGAPHE, e só no presente ano se ter conseguido realizar a escritura de 

transferência de tal propriedade para o Município de Guimarães, pretende 

agora o Sr. António da Silva realizar a competente escritura. Na data da 

celebração do contrato promessa, em 1992, foi estabelecido um preço para 

a habitação de €11.195,30 (onze mil cento e noventa e cinco euros e trinta 

cêntimos). Entretanto, passados cerca de 15 anos, foi elaborada nova 

avaliação, cujo valor actualizado importa em €16.972,25 (dezasseis mil 

novecentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos). Em face da 

disparidade destes valores, e após colhida opinião jurídica do Sr. Dr. Luís 

Teixeira e Melo, deve a Câmara actualizar aquele valor, de acordo com o 

disposto no art. 437º do Código Civil. Segundo o n.º 1 deste artigo “Se as 

circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma 

alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação 

dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas 

afecte gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

contrato”. A concretização do objecto daquele contrato promessa ficou 

pendente da celebração da escritura pública, que teria lugar no prazo de 30 

dias após notificação a remeter pelos serviços da Câmara Municipal, o que 

se previa ocorrer no prazo de 1 ano ou, no máximo, de 2, uma vez que 
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apenas estava em falta o registo predial. Ora, foi com base nesse 

pressuposto que se estabeleceu, em 1992, o preço de €11.195,30 (onze mil 

cento e noventa e cinco euros e trinta cêntimos), sem se ter estabelecido 

qualquer cláusula de actualização de preço. Entretanto, por razões que são 

do conhecimento público e a que a Câmara foi completamente alheia, só 

recentemente ficou concluído o processo de registo do terreno do Bairro 

Municipal de Urgezes, ou seja, decorridos cerca de 15 anos da data do 

contrato promessa mencionado, estando já registadas a favor do Município 

de Guimarães todas as habitações deste Bairro. Nesta conformidade, o 

valor actual do direito a alienar é de, pelo menos, €16.972,25 (dezasseis mil 

novecentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), conforme 

avaliação elaborada em Maio de 2007. Assim sendo, alteraram-se, 

profundamente, as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de 

contratar, nos referidos termos, nomeadamente no que tange ao preço, o 

que concede à Câmara o direito de exigir a modificação do contrato, 

segundo juízos de equidade, nos termos do art.º 437º do Código Civil, já 

que a exigência das obrigações assumidas no contrato afectaria gravemente 

os princípios da boa-fé e não encontra qualquer cobertura nos riscos 

próprios do contrato. A Câmara Municipal, tendo em vista a defesa do 

interesse público, fixou o preço actual de alienação daquele direito de 

superfície, de acordo com os valores reais de mercado, implicando um 

acréscimo de €5.776,95 (cinco mil setecentos e setenta e seis euros e 

noventa e cinco cêntimos) ao valor inicialmente contratado, mantendo-se, 

contudo, o interesse de ambas as partes na celebração da escritura. De 

referir, ainda, que igual actualização deve ser ponderada em relação ao sinal 

e princípio de pagamento que o contratante pagou na data do contrato, 

que na presente data corresponde a €3.780,93 (três mil setecentos e oitenta 

euros e noventa e três cêntimos), pelo que, de facto, o promitente 
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comprador apenas deverá pagar um acréscimo de €4.490,01 (quatro mil 

quatrocentos e noventa euros e um cêntimo), totalizando assim um valor 

global de €13.191,32 (treze mil cento e noventa e um euros e trinta e dois 

cêntimos). Submete-se, assim, à consideração superior a celebração da 

escritura de constituição do direito de superfície, nos aludidos termos, 

devendo, contudo, ser aprovado por deliberação camarária”. 

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

EDUCAÇÃO – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA TEMPO LIVRE – PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º 

CEB – DESPACHO N.º 12 581/2006 DE 16 DE JUNHO – ANO 

LECTIVO 2007/2008 – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2007, que concordou com 

a seguinte informação dos Serviços de Educação: “No âmbito do 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular destinadas aos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, foi aprovado, em reunião de executivo de 28 de Junho 

último, um Acordo de Colaboração com a Cooperativa Tempo Livre, de 

forma a assegurar a leccionação da actividade física e desportiva aos alunos 

dos Agrupamentos de Escolas. De acordo com os horários apresentados 

pelos Agrupamentos e aprovados pela Direcção Regional de Educação do 

Norte, estima-se que o valor mensal das verbas a transferir para a 

Cooperativa Tempo Livre para pagamento de encargos com as 

remunerações dos Professores de Educação Física, seja de €51.656,00 

(cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis euros). Neste sentido, e a 

fim de ser transferida para a Cooperativa Tempo Livre a comparticipação 

financeira de acordo com o estipulado pelo artigo 2.º do Acordo de 
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Colaboração, propomos que mensalmente aquela entidade envie ao 

Município de Guimarães mapa com a indicação do número total de horas 

efectivamente leccionadas”. Esta despesa está cabimentada, conforme 

proposta de cabimento n.º 6536. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO MUSICAL – ACADEMIA DE 

MÚSICA VALENTIM MOREIRA DE SÁ – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2007, que 

concordou com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “No 

âmbito do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras 

Actividades de Enriquecimento Curricular destinadas aos alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, foi aprovado, em reunião de executivo de 28 de 

Junho último, um Acordo de Colaboração com a Academia de Música 

Valentim Moreira de Sá, de forma a assegurar a leccionação da música aos 

alunos dos Agrupamentos de Escolas. De acordo com os horários 

apresentados pelos Agrupamentos e aprovados pela Direcção Regional de 

Educação do Norte, estima-se que o valor mensal das verbas a transferir 

para a Academia de Música Valentim Moreira de Sá para pagamento de 

encargos com as remunerações dos Professores de Educação Musical, seja 

de €7.876,00 (sete mil oitocentos e setenta e seis euros). Neste sentido, e a 

fim de ser transferida para a Academia de Música Valentim Moreira de Sá 

a comparticipação financeira de acordo com o estipulado pelo artigo 2.º do 

Acordo de Colaboração, propomos que mensalmente aquela entidade 

envie ao Município de Guimarães mapa com a indicação do número total 

de horas efectivamente leccionadas”. Esta despesa está cabimentada na 
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unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

EDUCAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS EM REGIME 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – UNIDADES DE 

APOIO A MULTIDEFICIENTES – ANO LECTIVO 2007/2008 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “O Programa 

de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, criado pelo 

Despacho n.º 12 591/2006, de 16 de Junho, tem como objectivos 

promover actividades de enriquecimento curricular através da organização 

de respostas diversificadas, em função das realidades locais, que permitam 

a implementação do conceito de escola a tempo inteiro. Considerando que: 

- as actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo de Ensino Básico 

são seleccionadas de acordo com os objectivos definidos no Projecto 

Educativo dos Agrupamentos de Escola; - a necessidade de adaptar os 

tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às 

necessidades das famílias e a necessidade de garantir que esses tempos 

sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas à aquisição das competências básicas; - o conceito de escola a 

tempo inteiro, enquanto espaço de inclusão e de igualdade de 

oportunidades, deve ser alargado às crianças portadoras de deficiência 

integradas nas Unidades de Apoio do 1º Ciclo de Ensino Básico; 

Propomos, para o ano lectivo 2007/2008, de acordo com as solicitações 

apresentadas pelos Agrupamentos de Escola: Egas Moniz, Vale de S. 

Torcato e Fernando Távora, que seja apresentado à Direcção Regional de 

Educação do Norte um processo de candidatura aos apoios previstos no 
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diploma acima mencionado, destinado aos alunos matriculados naquelas 

Unidades de Apoio. Tendo em conta a necessidade de adequação das 

actividades e dos tempos lectivos à especificidade dos alunos, propomos 

ainda a abertura de concurso para contratação de 4 técnicos em Regime de 

Prestação de Serviços, nas seguintes áreas: Terapia da Fala; 

Psicomotricidade; Terapia Ocupacional; Musicoterapia. Mais informamos 

que a Direcção Regional de Educação do Norte está disponível para apoiar 

este processo de candidatura com a atribuição de uma verba de duzentos e 

cinquenta euros aluno/ano, sendo que, para um total de 25 alunos, a 

comparticipação anual será de seis mil duzentos e cinquenta euros”. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – RENOVAÇÃO DO ACORDO 

CAMARÁRIO COM O COLÉGIO DO VALE – ANO LECTIVO 

2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Com base no art. 4º da Portaria 959/87, de 26 de Dezembro, solicita-nos 

o Colégio do Vale, Lda., para o ano lectivo 2007/2008, a renovação de 

acordo camarário para efectuar o transporte em autocarro próprio de 6 

alunos da freguesia de Gémeos, matriculados neste Estabelecimento de 

Ensino, uma vez que os horários de carreira pública não são compatíveis 

com os horários escolares. Dadas as vantagens deste acordo, proponho, 

para o ano lectivo 2007/2008, a renovação do acordo camarário, com base 

no custo do passe escolar conforme tabelas em vigor para os transportes 

públicos e fixadas pela Direcção Geral de Transportes Terrestres. Esta 

despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 3710 do 

Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado 

em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO  –  TRANSPORTES  – RENOVAÇÃO DO ACORDO 
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CAMARÁRIO COM A DIDÁXIS – ANO LECTIVO 2007/2008 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Com base no 

art. 4º da Portaria nº 959/87, de 26 de Dezembro, a Didáxis – Sociedade 

Cooperativa de Ensino, C.R.L. solicita, para o ano lectivo 2007/2008, a 

renovação de acordo camarário para efectuar o transporte, em autocarros 

próprios, dos alunos matriculados e residentes nas freguesias de 

Guardizela e Serzedelo. Este Estabelecimento de Ensino propõe-se 

efectuar o transporte dos alunos pelo valor do passe escolar, conforme 

tabelas em vigor para os transportes públicos afixados pela Direcção Geral 

de Transportes Terrestres. Dadas as vantagens da celebração deste acordo, 

proponho a renovação do acordo camarário a vigorar no ano lectivo 

2007/2008. Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de 

cabimento n.º 3710 do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 

2007/2008, aprovado em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007”. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – DIDÁXIS, C.R.L. – ACORDO 

DE COLABORAÇÃO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 30 de Julho de 2007, que aprovou celebrar com a 

Didáxis – Sociedade Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, 

C.R.L. um Acordo de Colaboração para o transporte, em carreira pública, 

de 95 alunos, residentes em várias freguesias do concelho que vão 

frequentar Cursos de Educação e Formação, Nível II, e Cursos 

Profissionais, Nível III (com equivalência ao 12.º ano), implicando à 

Autarquia um custo mensal previsível de €3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento 

n.º 3710 do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, 

aprovado em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007. O Acordo 

referido  dá-se  aqui como  reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 
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livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – DIDÁXIS – ESCOLA 

COOPERATIVA DE VALE S. COSME – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, de 1 de Agosto de 2007, que celebrou com a Didáxis – Escola 

Cooperativa de Vale S. Cosme um Acordo de Colaboração para transporte 

em carreira pública de quatro alunos, residentes no concelho, que vão 

frequentar Cursos de Educação e Formação Nível II (com equivalência ao 

9º ano), implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de 

€240,00 (duzentos e quarenta euros). O Acordo de Colaboração dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – RENOVAÇÃO DO ACORDO 

CAMARÁRIO COM O EXTERNATO DELFIM FERREIRA – 

ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Com base no art. 4º da Portaria n.º 959/87, de 26 

de Dezembro, o Externato Delfim Ferreira solicita, como em anos 

anteriores, a renovação de acordo camarário para efectuar o transporte em 

autocarros próprios, dos alunos matriculados e residentes nas freguesias de 

Guardizela e Serzedelo. Dadas as vantagens deste acordo, proponho, para 

o ano lectivo 2007/2008, a renovação do acordo camarário, com base no 

preço do passe escolar, conforme tabelas em vigor para os transportes 

públicos e fixadas pela Direcção Geral de Transportes Terrestres. Esta 

despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 3710 do 

Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado 

em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO–TRANSPORTES– ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO 
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BENTO DE JESUS CARAÇA – ACORDO DE COLABORAÇÃO – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “À semelhança 

de anos transactos, a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, Delegação 

de Pedome, Vila Nova de Famalicão, vai levar a efeito, para o próximo ano 

lectivo, Cursos de Educação e Formação Nível II (com equivalência ao 9.º 

ano) e Cursos Profissionais Nível III (com equivalência ao 12.º ano), pelo 

que vem solicitar a concessão de transporte em carreira pública para 65 

alunos, residentes em várias freguesias do concelho. Atendendo a que: os 

Cursos de Educação Formação se destinam preferencialmente a jovens 

com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de Abandono Escolar ou 

que já abandonaram antes da conclusão da escolaridade; os Cursos 

profissionais têm por objectivo a qualificação escolar e profissional dos 

jovens através da aquisição de competências escolares, que lhes permitem 

o acesso a desempenhos profissionais mais qualificados; os alunos que vão 

integrar essas modalidades de ensino não se encontram abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Dezembro. Propõe-se que seja celebrado 

com a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça um Acordo de 

Colaboração para a concessão de Transporte Escolar, a vigorar no ano 

lectivo 2007/2008. Mais se informa que o transporte vai implicar à 

Autarquia um custo mensal previsível de €2.625,00 (dois mil seiscentos e 

vinte e cinco euros), estando esta despesa cabimentada, conforme 

proposta de cabimento n.º 3710 do Plano de Transportes Escolares para o 

ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião de Câmara de 26 de Abril de 

2007”. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA D. AFONSO 
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HENRIQUES – VILA DAS AVES – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, de 30 de Julho de 2007, que celebrou 

com a Escola Secundária D. Afonso Henriques, Vila das Aves, um Acordo 

de Colaboração para a concessão de transporte em carreira pública a 10 

alunos, residentes em várias freguesias do concelho, que vão frequentar 

Cursos de Educação e Formação, Nível II, e Cursos Profissionais, Nível 

III (com equivalência ao 12.º ano), implicando à Autarquia um custo 

mensal previsível no valor de €600,00 (seiscentos euros). Esta despesa está 

cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007. O Acordo de Colaboração dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – EB 2,3 VILA DAS AVES – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 3 de Agosto de 2007, 

que celebrou com a EB 2,3 de Vila das Aves um Acordo de Colaboração 

para a concessão de transporte em carreira pública a 4 alunos, residentes 

no concelho, que vão frequentar Cursos de Educação e Formação, Nível 

II (com equivalência ao 9.º ano), implicando à Autarquia um custo mensal 

previsível no valor de €600,00 (cento e sessenta euros). Esta despesa está 

cabimentada, 16conforme proposta de cabimento n.º 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007. O Acordo de Colaboração dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA SÁ DE MIRANDA – 

ACORDO DE COLABORAÇÃO – Presente para ratificação o 
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despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de Julho de 2007, que 

celebrou com a Escola Secundária Sá de Miranda, em Braga, um Acordo 

de Colaboração para a concessão de transporte em carreira pública de 5 

alunos, residentes no concelho, que vão frequentar Cursos Profissionais, 

Nível III (com equivalência ao 12.º ano), implicando à Autarquia um custo 

mensal previsível de €125,00 (cento e vinte e cinco euros). Esta despesa 

está cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007. O Acordo de Colaboração dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS 

AMIGOS DE URGEZES – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, e em resultado da 

obrigatoriedade de funcionamento das actividades lectivas em regime 

normal, a Autarquia tem vindo a conceder transporte para almoço aos 

alunos das EB1s de Barroco/Gémeos, Francisco dos Santos Guimarães e 

Bairro/Urgezes, dado que estes estabelecimentos de ensino não dispõem 

de condições para o efeito, sendo este assegurado pelo Grupo Desportivo 

e Recreativo Os Amigos de Urgezes. Dado que no próximo ano lectivo há a 

necessidade de dar continuidade ao referido transporte, propõe-se que seja 

renovado o protocolo com o Grupo Desportivo e Recreativo, que se 

disponibiliza a efectuar o transporte dos 73 alunos das EB1s de Urgezes e 

dos 29 alunos da EB1 de Gémeos pelo preço/dia de €55,00 (cinquenta e 

cinco euros) e €50,00 (cinquenta euros), respectivamente, o que perfaz um 

custo anual previsível de €23.100,00 (vinte e três mil e cem euros). Nesse 

sentido, junto se anexa dois exemplares de protocolo a celebrar entre as 
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entidades, a vigorar no ano lectivo de 2007/2008”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

O Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS – SANTO 

TIRSO – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “À 

semelhança de anos transactos, a Escola Secundária D. Dinis, em Santo 

Tirso vai levar a efeito para o próximo ano lectivo Cursos de Educação e 

Formação Nível II (com equivalência ao 9º ano) e Cursos Profissionais 

Nível III (com equivalência ao 12º ano), pelo que vem solicitar a concessão 

de transporte em carreira pública para 8 alunos, residentes no concelho. 

Atendendo a que: os Cursos de Educação Formação se destinam 

preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco 

de Abandono Escolar ou que já abandonaram antes da conclusão da 

escolaridade; os Cursos Profissionais têm por objectivo a qualificação 

escolar e profissional dos jovens através da aquisição de competências 

escolares, que lhes permitem o acesso a desempenhos profissionais mais 

qualificados; os alunos que vão integrar essas modalidades de ensino não 

se encontram abrangidos pelo Decreto-lei nº 299/84 de 5 de Dezembro, 

propõe-se que seja celebrado com a Escola Secundária D. Dinis um Acordo 

de Colaboração para a concessão de Transporte Escolar, a vigorar no ano 

lectivo 2007/2008. Mais se informa que o transporte vai implicar à 

Autarquia o custo mensal previsível de €400,00 (quatrocentos euros), 

estando esta despesa cabimentada na proposta nº 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/08, aprovado em Reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007. Junto se anexa dois exemplares do 
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Acordo de Colaboração a celebrar entre as entidades”. O Acordo de referido 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA PROFISSIONAL PROFITECLA – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 

de Agosto de 2007, que celebrou com a Escola Profissional Profitecla um 

Acordo de Colaboração para a concessão de transporte em carreira pública 

a 58 alunos, residentes em várias freguesias do concelho, que vão 

frequentar Cursos de Educação e Formação Nível II (com equivalência ao 

9º ano) e Cursos Profissionais Nível III (com equivalência ao 12º ano), 

implicando à Autarquia o custo mensal previsível de €2.000,00 (dois mil 

euros). Esta despesa está cabimentada na proposta nº 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/08, aprovado em Reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007. Junto se anexa dois exemplares do 

Acordo de Colaboração a celebrar entre as entidades. O Acordo referido dá-se 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA TOMAZ PELAYO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 

de Agosto de 2007, que celebrou com a Escola Secundária Tomaz Pelayo, 

em Santo Tirso, um Acordo de Colaboração para a concessão de 

transporte em carreira pública a 10 alunos, residentes em várias freguesias 

do concelho, que vão frequentar Cursos de Educação e Formação Nível II 

(com equivalência ao 9º ano) e Cursos Profissionais Nível III (com 

equivalência ao 12º ano), implicando à Autarquia um custo mensal 

previsível no valor de €400,00 (quatrocentos euros). Esta despesa está 
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cabimentada na proposta nº 3710 do Plano de Transportes Escolares para 

o ano lectivo 2007/2008, aprovado em Reunião de Câmara de 26 de Abril 

de 2007. Junto se anexa dois exemplares do Acordo de Colaboração a celebrar 

entre as entidades”. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE 

BENJAMIM SALGADO – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “À semelhança de anos transactos, a Escola Secundária 

Padre Benjamim Salgado, em Joane, vai levar a efeito, para o próximo ano 

lectivo, Cursos de Educação e Formação Nível II, pelo que vem solicitar a 

concessão de transporte em carreira pública para 30 alunos, residentes em 

várias freguesias do concelho. Atendendo a que: os Cursos de Educação 

Formação se destinam preferencialmente a jovens com idade igual ou 

superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram 

antes da conclusão da escolaridade; os alunos que vão integrar essas 

modalidades de ensino não se encontram abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 

299/84, de 5 de Dezembro, propõe-se que seja celebrado com a Escola 

Secundária Padre Benjamim Salgado um Acordo de Colaboração para a 

concessão de Transporte Escolar, a vigorar no ano lectivo 2007/2008. 

Mais se informa que o transporte vai implicar à Autarquia um custo mensal 

previsível de €1.200,00 (mil e duzentos euros), estando esta despesa 

cabimentada na proposta n.º 3710 do Plano de Transportes Escolares para 

o ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião de Câmara de 26 de Abril 

de 2007. Junto se anexa dois exemplares do Acordo de Colaboração a 

celebrar entre as entidades”. O Acordo dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 
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POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE ESPECIAL EM AMBULÂNCIA – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Agosto de 

2007, que celebrou, no âmbito da Medida 5.2 – Promoção de Inserção 

Social e Profissional de Pessoas com Deficiência do P.O.E.F.D.S. – 

Programa Operacional Emprego Formação e Desenvolvimento Social, um 

Acordo de Colaboração com a Cercigui, tendo por objecto a frequência de 

um Curso de Informática/Secretariado no Centro de Reabilitação e 

Formação Profissional pela aluna Vânia Raquel Cardoso Pereira, bem 

como a concessão, para o ano lectivo 2007/2008, de transporte especial 

em ambulância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães à referida aluna, considerando o seu estado de saúde descrito 

na informação dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um 

custo diário de €21,00 (vinte e um euros). Esta despesa está cabimentada 

na proposta n.º 3710 do Plano de Transportes Escolares, aprovado em 

reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007. Junto se anexa dois exemplares 

do Acordo de Colaboração”. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – EQUIPA MÓVEL MULTIDISCIPLINAR DO 

VALE DO AVE (PETI) – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, a Equipa Móvel 

Multidisciplinar do Vale do Ave (PETI), tem vindo a desenvolver 

respostas educativas/formativas em alternativa ao ensino regular através da 

medida PIEF – Programa Integrado de Educação Formação. Nesse 

sentido, está previsto iniciar no próximo ano lectivo, um PIEF para 
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certificação do 3.º ciclo, que terá lugar na EB 2,3 de Abação, pelo que 

solicita, à semelhança de anos transactos, a colaboração da Autarquia para 

a concessão de transporte escolar em carreira pública, para um grupo de 20 

alunos que vão integrar aquela turma. Atendendo a que: o objectivo do 

PIEF é retirar do mercado ilegal menores em situação de exploração de 

trabalho infantil, proporcionando-lhes, assim, uma nova oportunidade de 

conclusão da escolaridade obrigatória; a idade dos menores que vão 

integrar aquela turma é igual ou superior a 15 anos e não se encontram 

abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Dezembro. Propõe-se 

que seja celebrado com o PETI um Acordo de Colaboração para a 

concessão de transporte escolar, a vigorar no ano lectivo 2007/2008. Mais 

se informa que o transporte vai implicar à Autarquia o custo mensal 

previsível de €1.200,00 (mil e duzentos euros), estando esta despesa 

cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 3710 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado em reunião 

de Câmara de 26 de Abril de 2007”. O Acordo de Colaboração dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – PROJECTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PIEF (PROGRAMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO) DE 2.º CICLO – SETEMBRO DE 

2007 A JUNHO DE 2008 – Presente para ratificação o Acordo de 

Colaboração, que se anexa, tendo por objecto a concessão de transporte 

escolar em carreira pública a 17 alunos que irão integrar o Programa 

Integrado de Educação e Formação na Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais, implicando à Autarquia um 

custo mensal previsível no valor de €1.200.00 (mil e duzentos euros). Esta 

despesa está cabimentada na proposta nº 3710 do Plano de Transportes 
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Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado em Reunião de Câmara 

de 26 de Abril de 2007. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ALIMENTAÇÃO/GESTÃO EM REFEITÓRIOS 

ESCOLARES E COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – ANO CIVIL 

DE 2007 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Em Reunião de Câmara de 23 de Novembro de 2006, foi deliberado 

atribuir ao Centro Social de Gondomar uma verba destinada a custear as 

despesas com a higienização dos espaços e equipamentos do refeitório da 

EB1 de Gondomar e ainda com a contratação de pessoal para apoio na 

hora de almoço, no valor de €500,00 (quinhentos euros). Dada a falta de 

disponibilidade do Centro Social de Gondomar em continuar a assumir a 

gestão da cantina, conforme ofício enviado ao Município, os Serviços de 

Educação entenderam contactar a Freguesia de Gondomar que se 

disponibilizou a assumir esses encargos. Neste sentido, propõe-se a 

rectificação de deliberação de Câmara, passando, a partir de Setembro, a 

verba no valor de €500,00 mensais a ser atribuída à Freguesia de 

Gondomar”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

COLOCAÇÃO DE VIGILANTE – FREGUESIA DE CASTELÕES 

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

conhecimento superior, com o reordenamento da rede escolar, os alunos 

da EB1 de Veiga/Castelões serão integrados no próximo ano lectivo na 

EB1/JI de Monte/Arosa, competindo à Autarquia assegurar o seu 

transporte. Atendendo a que, conforme o disposto no artigo 8 da Lei nº 
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13/2006, de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o transporte colectivo 

de crianças até aos 16 anos, é obrigatório a presença de um vigilante até 30 

alunos, torna-se imprescindível o apoio de 1 Auxiliar no acompanhamento 

dos 14 alunos no horário das 09:00H e das 17H:30m. Neste sentido, 

propõe-se, de Setembro a Dezembro, a atribuição de uma verba no valor 

de €300,00 (trezentos euros) à Freguesia de Castelões, para fazer face às 

despesas com a contratação de 1 vigilante, sendo que a partir de Janeiro 

esta irá constar na proposta de atribuição de verbas para colocação de 

vigilantes em transporte escolar, referente a todos os estabelecimentos de 

ensino que irão beneficiar deste tipo de apoio e a vigorar no ano civil de 

2008”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – FREGUESIA DE CANDOSO 

S. TIAGO – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é de conhecimento superior, até ao ano lectivo transacto o 

transporte escolar dos alunos da EB1 e Jardim-de-Infância de Candoso S. 

Tiago tem vindo a ser assegurado com autocarro da Autarquia. No 

próximo ano lectivo, e dada a indisponibilidade de viaturas, a Divisão de 

Trânsito e Transportes poderá assegurar apenas o transporte de 47 alunos, 

tendo sido aberto concurso para o transporte dos restantes alunos por 

empresa transportadora. Perante o exposto, e conforme o disposto no 

artigo 8 da Lei nº 13/2006, de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o 

transporte colectivo de crianças até aos 16 anos, é obrigatório a presença 

de um vigilante até 30 alunos, torna-se imprescindível o apoio de 2 

Auxiliares no acompanhamento dos 45 alunos no horário das 09:00H e das 

17H:30m. Neste sentido, propõe-se, de Setembro a Dezembro, a 
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atribuição de uma verba no valor de €300,00 (trezentos euros) à Freguesia 

de Candoso S. Tiago, para fazer face às despesas com a contratação de 2 

vigilantes, sendo que a partir de Janeiro esta irá constar na proposta de 

atribuição de verbas para colocação de vigilantes em transporte escolar, 

referente a todos os estabelecimentos de ensino que irão beneficiar deste 

tipo de apoio e a vigorar no ano civil de 2008”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1/JI 

MONTE – AROSA – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 

2007, que concordou com a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “O Agrupamento de Escolas do Ave vem através de oficio 

solicitar à Autarquia a renovação do Protocolo, celebrado no ano lectivo 

transacto entre o Município de Guimarães e a EB2,3 de Taíde, para o 

fornecimento de refeições à EB1/JI Monte/Arosa. De acordo com 

informações do referido Agrupamento, o número de alunos a usufruir do 

serviço de refeições é de 42. O custo da refeição por aluno é de €1,66 (um 

euro e sessenta e seis cêntimos), valor sujeito a actualização a definir pela 

Direcção Regional do Norte para o ano lectivo de 2007/2008. Perante o 

exposto, propõe-se para o próximo ano lectivo (Setembro a Dezembro de 

2007 e Janeiro a Junho de 2008): a renovação do Protocolo para 

fornecimento de refeições a 42 alunos da EB1/JI Monte/Arosa, o que 

implica à Autarquia um custo mensal previsível de €1.394,40 (mil trezentos 

e noventa e quatro euros e quarenta cêntimos), aos quais serão deduzidas 

as comparticipações dos Encarregados de Educação; a atribuição mensal à 

Junta de Freguesia de uma Verba de Gestão, destinada a custear as 
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despesas com a higienização dos espaços e equipamentos, contratação de 

pessoal e transporte de refeições, no valor de €800,00 (oitocentos euros). 

Para deliberação em Reunião de Câmara, junto se anexa dois exemplares 

do Protocolo a celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. O 

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

livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

UNIDADE DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA DA EB1 DE 

OLIVEIRA DO CASTELO – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de 

Agosto de 2007, que celebrou um Protocolo com a Cercigui, tendo por 

objecto o estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes 

se comprometem a garantir o fornecimento de refeições escolares aos 

alunos da Unidade de Apoio à Multideficiência da EB 1 de Oliveira do 

Castelo, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de 

€350,00 (trezentos e cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O Protocolo dá-

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM A EB 2,3 PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

AOS ALUNOS DA EB1 PEVIDÉM/SELHO S. JORGE – ANO 

LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, dado que a EB1 de 

Pevidém/Selho S. Jorge não dispõe de condições para a confecção de 

refeições ou para a implantação de um serviço de refeições transportadas, a 
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Autarquia celebrou, no ano lectivo transacto, um protocolo com a EB 2,3 

de Pevidém, de modo a garantir o fornecimento de refeições aos alunos 

daquele estabelecimento de ensino, assegurando ainda diariamente o seu 

transporte no horário de almoço para aquela EB 2,3. Assim, e dado que há 

necessidade de continuar a assegurar o fornecimento de refeições aos 

alunos daquela EB 1, propõe-se a renovação do protocolo com a EB 2,3 

de Pevidém para fornecimento de refeições a 42 alunos da EB1 de 

Pevidém/Selho S. Jorge, a vigorar no ano lectivo 2007/2008. Mais se 

informa que o custo da refeição por aluno é de €1,64 (um euro e sessenta e 

quatro cêntimos), o que implica à Autarquia um custo mensal previsível no 

valor de €1.337,60 (mil trezentos e trinta e sete euros e sessenta cêntimos), 

aos quais serão deduzidas as comparticipações dos Encarregados de 

Educação. Junto se anexa dois exemplares do Protocolo”. O Protocolo dá-

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

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE 

OLIVEIRA DO CASTELO – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente 

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

conhecimento superior, e á semelhança do ano lectivo transacto, torna-se 

necessário assegurar o fornecimento de refeições e o transporte para 

almoço dos alunos das turmas da EB1 de Oliveira do Castelo que 

funcionam em regime normal, dado que este estabelecimento de ensino 

não dispõe de condições para o efeito. De acordo com informações do 

Agrupamento de Escolas Professor João de Meira, a estimativa de alunos 

daquela EB1 a usufruir de refeições escolares no próximo ano lectivo é de 

60. Assim, e dado que o Infantário Nuno Simões se disponibiliza a 

fornecer as refeições, sendo o transporte dos alunos assegurado por um 
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autocarro da Autarquia, propõe-se a renovação do Protocolo com aquela 

Instituição para fornecimento de refeições a 60 alunos da EB1 de Oliveira 

do Castelo, a vigorar no ano lectivo de 2007/2008. Mais se informa que o 

custo da refeição por aluno é de €1,64 (um euro e sessenta e quatro 

cêntimos), o que implica à Autarquia um custo mensal previsível de 

€1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito euros), aos quais serão 

deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação. Para 

deliberação em reunião de Câmara, junto se anexa dois exemplares do 

Protocolo a celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O Protocolo dá-

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E TRANSPORTE 

PARA ALMOÇO DE 50 ALUNOS DA EB 1/JI DE 

VALINHA/POLVOREIRA E DE 18 ALUNOS DAS EB1 DE 

UEGESES – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento 

superior, por determinação da Direcção Regional de Educação do Norte, 

os Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo têm obrigatoriamente de 

funcionar em regime normal, o que implica por parte da Autarquia 

assegurar o almoço. Nesse sentido, a solução encontrada para garantir o 

fornecimento de refeições aos alunos da EB1/JI de Valinha/Polvoreira, 

no ano lectivo transacto, e dado que este estabelecimento de ensino não 

dispunha de condições para o efeito, foi a de transportar os alunos para o 

Refeitório do Centro Social da Paróquia de Polvoreira. Assim, e atendendo 

a que continua a não ser possível o funcionamento de um refeitório com 
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confecção própria e que as condições existentes na EB1/JI permitem 

apenas a implantação de um serviço de refeições transportadas destinado 

aos alunos do pré-escolar, propõe-se, para o ano lectivo 2007/2008, a 

renovação do protocolo com aquela Instituição para fornecimento de 

refeições e transporte para almoço de 50 alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico da EB1/JI de Valinha/Polvoreira, bem como de 18 alunos das EB1 

de Urgeses que têm vindo a ser apoiados por aquele Centro. Mais se 

informa que: o Centro Social da Paróquia de Polvoreira se disponibiliza a 

assegurar o transporte para almoço dos alunos da EB1/JI de Valinha e das 

EB 1 de Urgeses pelo preço/dia de €13,00 (treze euros) e de €6,50 (seis 

euros e cinquenta cêntimos), respectivamente, o que totaliza um custo 

mensal previsível de €390,00 (trezentos e noventa euros); o custo da 

refeição por aluno é de €1,64 (um euro e sessenta e quatro cêntimos), 

implicando à Autarquia um custo mensal previsível de €2.230,40 (dois mil 

duzentos e trinta euros e quarenta cêntimos), aos quais serão deduzidas as 

comparticipações dos Encarregados de Educação. Junto se anexa dois 

exemplares do Protocolo a celebrar entre as entidades”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na económica 04.07.01. O 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

ANTÓNIO AUGUSTO DUARTE XAVIER – Presente uma 

informação da Chefe da Divisão de Arquivos propondo a aceitação da 

doação à Câmara Municipal de Guimarães, por parte de António Augusto 

Duarte Xavier, de 19 exemplares do espólio constante da listagem em 

anexo, considerando o interesse para a história local. A referida listagem 

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

actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------ 
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CULTURA – CONVÍVIO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA – ALTERAÇÃO DE OBJECTO DE PROTOCOLO 

– Presente a seguinte proposta: “Em reunião realizada em 14 de Junho 

último, a Autarquia aprovou um conjunto de protocolos visando apoiar as 

diversas associações concelhias com produção cultural, um dos quais 

contemplando o Coro do Convívio. Tendo em vista a suspensão 

temporária das funções daquele Coro, vem a Direcção daquela associação 

solicitar que a Câmara aceite manter em vigor o referido protocolo, 

alterando o seu objecto que passaria a contemplar o mesmo número de 

actuações, mas pelo Convívio Teatro Experimental. Atendendo a que não 

se verifica, com esta alteração, qualquer prejuízo, nem em termos 

financeiros, nem em termos da oferta de espectáculos à população, 

proponho que a alteração solicitada seja aceite”. DELIBERADO 

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

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – PRO-VE 2007 – 

8TH IFIP WORKING CONFERENCE ON VIRTUAL 

ENTERPRISES – Presente a seguinte proposta: “O Departamento de 

Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho acolhe e 

organiza a Conferência Internacional PRO-VE 2007, um evento dedicado 

à discussão de temáticas relacionadas com Organizações e Empresas 

Virtuais, que decorrerá entre os dias 10 e 12 de Setembro próximo, em 

Guimarães. A temática das Organizações e Empresas Virtuais corresponde 

a uma área muito activa e em grande expansão a nível mundial, sendo 

suportada por uma grande comunidade de investigadores e de parceiros de 

negócio que, já hoje, utilizam este tipo de tecnologia sendo, 

consequentemente, de vital importância para um país como Portugal e 

para a sua afirmação internacional, ser capaz de lidar com estas 

tecnologias. Habitualmente este evento acolhe a participação de 100 a 150 
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investigadores de topo a nível mundial. Além das sessões técnicas e 

científicas, o programa do evento conta, ainda, com palestras de 

investigadores de renome internacional, bem como com uma sessão de 

divulgação aberta ao público. Deste modo, e após solicitação dos 

organizadores para o efeito, atendendo ao impacto internacional da 

iniciativa e ao inquestionável interesse de que se reveste a sua organização 

em Guimarães, 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 a Autarquia disponibilize os seguintes 

apoios: - Cocktail/recepção aos participantes em 10 de Setembro (custo 

estimado: €672,00); - Material de divulgação da cidade (150 kits da Zona 

de Turismo); - 12 livros para oferta a convidados”. 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 36 a 38 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”. ------- 

TURISMO – III JORNADAS LUSO-GALAICAS DE TURISMO 

DA TUREL – Presente a seguinte proposta: “Guimarães acolhe, nos 

próximos dias 4 e 5 de Outubro, as III Jornadas Luso-Galaicas de Turismo 

Cultural e Religioso, a decorrer no Centro Cultural Vila Flor. Trata-se de 

um evento que tem vindo a debater temáticas e perspectivas associadas ao 

Turismo Cultural e Religioso em Portugal e na Galiza. É uma organização 

conjunta da Turel/TCR – Desenvolvimento e Promoção do Turismo 

Cultural e Religioso, CRL., em parceria com a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Zona de Turismo de Guimarães. Neste evento participam 

maioritariamente profissionais de turismo – agentes de viagem, operadores 

turísticos, imprensa especializada, estudantes, especialistas e investigadores. 

O Turismo Cultural e Religioso tem assumido uma importância crescente 

em termos de procura turística, em toda a região norte e, particularmente, 

em Guimarães. A Turel tem desenvolvido um esforço significativo de 

promoção e qualificação nesta área, no concelho de Guimarães, 

designadamente com a produção e distribuição de diversas brochuras e 

mapas da Penha destacando os seus principais atractivos turísticos, 

incluindo o Teleférico. As TUREL intervêm na organização, divulgação e 

promoção do turismo religioso e cultural no Norte de Portugal, integrando 

neste esforço de forma crescente a Galiza, um dos principais mercados 

emissores de turismo para Guimarães. A edição deste ano terá como 

principais objectivos: - Reflectir sobre a história, o património e o turismo; 

- Analisar a relação entre as cidades, a cultura e o turismo; - Compreender 

a importância de uma capital europeia da cultura para o turismo; - Debater 

a sustentabilidade e a natureza envolvente dos Santuários; - O turismo 

cultural e religioso como actividade sustentável em Portugal; - Turismo 
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cultural e religioso: uma mais valia para os Profissionais de Informação 

Turística. Na sequência das reuniões realizadas com organização das III 

Jornadas da TUREL, foram solicitados à Câmara Municipal os seguintes 

apoios: 1 - Cedência do Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, 

com todos os meios de apoio técnico (projectores, microfones, 

computador, etc.) para os dias 4 (das 20h00 ás 23h30) e 5 de Outubro (das 

09h00 ás 14h30); 2 - Oferta de jantar no dia 4 para um grupo de 30 

convidados e oradores (custo estimado: €25x30=€750,00); 3 - Alojamento 

de oradores (custo estimado: €650,00); 4 - Coffe-Break dia 5 para cerca de 

150 pessoas (custo estimado: €450.00); 5 - Almoço dia 5 para 30 pessoas 

(custo estimado: €750,00); 6 - Oferta de material promocional da Zona de 

Turismo para os cerca de 150 participantes, incluindo capas, desdobráveis, 

canetas e outros brindes (custo estimado: €375.00); 7 - Concepção e 

produção de todo o material gráfico de divulgação das jornadas, 

designadamente 1000 cartazes, 1500 desdobráveis, 100 convites, 150 

diplomas de participação, 150 crachás e 1 painel (custo estimado: 

€1.500,00); 8 - Indicação de um orador, para o dia 5 de Outubro de 

manhã, representante da Câmara Municipal de Guimarães, com o tema de 

“Cidades Cultura e Turismo – Guimarães Capital Europeia da Cultura em 

2012; 9 - Apoio numa visita guiada ao Centro Histórico no dia 5. 

Atendendo ao inquestionável interesse da actividade em questão para o 

desenvolvimento do turismo religioso e cultural no Concelho, proponho: 1 

- A atribuição, à TCR – Desenvolvimento e Promoção do Turismo 

Cultural e Religioso, CRL, 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, de um subsídio de €1.815,00 (mil oitocentos e 

quinze euros), destinado a custear a utilização do Centro Cultural Vila Flor; 

2 - A disponibilização, por parte da Câmara Municipal/Zona de Turismo 
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de Guimarães, dos restantes apoios supra-identificados”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 09 e nas unidades económicas 02.02.25 e 

02.02.20. 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 36 a 

38 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”. ------- 

COMEMORAÇÕES DA BATALHA DE ALJUBARROTA – 

Presente a seguinte proposta: “Proponho a ratificação do meu despacho 

de 25 de Julho último concordando com o orçamento das comemorações 

da Batalha de Aljubarrota, que ascendeu a €3.100,00 (três mil e cem euros), 

incluindo o serviço religioso e a iluminação festiva das ruas de Santa Maria 

e Egas Moniz, entre 10 e 15 de Agosto último”. 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 
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votaram favoravelmente os pontos 36 a 38 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

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

Camarária a alteração de trânsito em vários arruamentos da freguesia de 

Caldelas, 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 planta 

com a alteração ao trânsito dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES DE GUIMARÃES, C.I.P.R.L. – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 
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Serviços Urbanos e Ambiente: “A Oficina – Centro de Artes e Mesteres de 

Guimarães, C.I.P.R.L. solicitou, no âmbito do protocolo de colaboração 

com o Município, a cedência de um autocarro para efectuar o transporte 

da Orquestra Filarmónica das Beiras, no dia 8 de Setembro, de Aveiro para 

Guimarães e regresso. Considerando que se trata de um espectáculo de 

manifesto interesse cultural, inserido nos Encontros Internacionais de 

Música de Guimarães, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho 

extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

A Vereadora Francisca Abreu não participou na discussão e na 

votação da proposta. ----------------------------------------------------------------  

TOPONÍMIA – ADITAMENTO DA TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE ALDÃO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Aldão aprovou a designação 

toponímica dos seguintes arruamentos: 20 – Rua da Preguiça – 

Arruamento sem saída com início na Rua da Vitória; 21 – Travessa do 

Pulo – Tem início na Rua da Ordinha (S. Torcato) e termina no limite de 

freguesia com Atães. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art. 64º, 

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 Aldão”. A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

BANDEIRAS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

NATAÇÃO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 
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Câmara, datado de 7 de Agosto de 2007, que concedeu à Secção de 

Natação do Vitória Sport Clube uma bandeira da Cidade, destinada a ser 

colocada na Recepção das piscinas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO E AMIGOS DA ESCOLA DA IGREJA Nº 2 

(ANCIDE) – MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente a seguinte 

proposta: “Proponho a ratificação do meu despacho concordando com a 

oferta, à Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos da 

Escola da Igreja nº2 (Ancide) – Moreira de Cónegos, de 70 medalhas, com 

um custo total de €115,62 (cento e quinze euros e sessenta e dois 

cêntimos), para entrega aos alunos daquela escola, aquando da festa de 

encerramento do ano lectivo”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO 

RATIFICARPOR UNANIMIDADE. ----------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA A OFICINA – CENTRO DE 

ARTES E MESTERES DE GUIMARÃES, C.I.P.R.L. – FESTAS 

DA CIDADE E GUALTERIANAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Julho de 2007, que 

concedeu apoio à Cooperativa “A Oficina” através da disponibilização de 

funcionário da Câmara Municipal para apoiar/colaborar na montagem dos 

espectáculos realizados no âmbito das Festas da Cidade e Gualterianas, 

sendo-lhe autorizada a realização de horas extraordinárias no valor de 

€707,07 (setecentos e sete euros e sete cêntimos). DELIBERADO 

RATIFICAR POR MAIORIA. A Vereadora Francisca Abreu não 

participou na discussão e na votação da proposta. Votaram contra os 

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

Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
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vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra no ponto 44 da 

agenda desta reunião de Câmara por considerarem politicamente 

inaceitável a postura de “mendicidade” da generalidade das régies 

cooperativas participadas pelo Município de Guimarães, apesar dos largos 

recursos que com elas são dispendidos. Neste caso, a Régie Cooperativa 

“A Oficina” obteve um apoio de 3.000.00€ da autarquia e vem pedir à 

Câmara Municipal que pague as horas extraordinárias prestadas por um 

funcionário no âmbito de actividades como esta que, por protocolo, foram 

assumidas pela “A Oficina”. Não se desconhecem as imposições legais que 

determinam a obrigação de o pagamento das horas extraordinárias 

prestadas pelos funcionários da Câmara Municipal de Guimarães ter de ser 

feito directamente pela Câmara Municipal de Guimarães aos seus 

funcionários. Todavia, salvo melhor opinião, tal não inibe a existência da 

transferência de uma verba da “A Oficina” para a Câmara Municipal de 

Guimarães, para este fim, desde que devidamente contratada no protocolo 

estabelecido, o que, do nosso ponto de vista, deveria ser acautelado no 

futuro. Independentemente da importância de algumas das realizações a 

cargo das régies cooperativas, continuamos a acreditar que era possível, na 

maior parte dos eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e 

apoiando o dinamismo das associações concelhias. Se percebermos, como 

percebemos, que os 3.000.000€ concedidos a esta régie cooperativa 

representam 90% de todos os financiamentos para todas as actividades 

culturais em Guimarães, é claro concluir que o processo de 

municipalização da cultura está a ser fortemente assumido e levado a cabo 

pelo PS, para mal da cultura vimaranense e do erário público e com a 

nossa firme oposição.” --------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA CALDAS DAS TAIPAS – 

CLUBE DE ASTRONOMIA – PROGRAMA ASTRONOMIA NO 
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VERÃO 2007 – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 22 de Julho de 2007, que concedeu apoio à Escola 

Secundária Caldas das Taipas, através da disponibilização de funcionário 

da Câmara Municipal para apoiar/colaborar nos trabalhos de iluminação 

pública da Praça de S. Tiago, durante o período da realização, pelo Clube 

de Astronomia da Escola Secundária de Caldas das Taipas, de acções de 

divulgação científica, destinadas ao público em geral, no âmbito do 

Programa Astronomia no Verão, sendo-lhe autorizada a realização de 

horas extraordinárias no valor de €102,90 (cento e dois euros e noventa 

cêntimos). DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ACÇÃO 

SOBRE TRABALHO INFANTIL – 6ª ASSEMBLEIA DE 

CRIANÇAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 22 de Julho de 2007, que concedeu à Confederação 

Nacional de Acção Sobre Trabalho Infantil um subsídio no valor de 

€500,00, destinado a custear as despesas com a participação de 4 crianças 

do concelho de Guimarães na 6.ª Assembleia de Crianças, realizada entre 

os passados dias 20 e 22 de Julho, na Pousada da Juventude de S. Pedro do 

Sul, Viseu. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.02 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO RATIFICAR 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 
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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 – GRUPO FOLCLÓRICO DA CORREDOURA – 

PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL EM NANTES – FRANÇA – 

Presente a seguinte proposta: “Proponho a ratificação do meu despacho 

de 26 de Julho último concordando com a atribuição, ao Grupo Folclórico 

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

destinado a comparticipar nas despesas de participação do Grupo no 

Festival Folclórico Culturas do Mundo, realizado entre 21 e 28 de Agosto 

último na cidade francesa de Nantes”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na económica 04.07.01. DELIBERADO 

RATIFICAR 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 
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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 – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

AQUISIÇÃO DE LIVRO – Presente a seguinte proposta: “Vem o 

Conselho Executivo da Escola Secundária Martins Sarmento solicitar um 

apoio financeiro da Autarquia, tendo em vista a edição em livro de um 

trabalho realizado por duas alunas de 17 anos sobre o Loudel de D. João I 

existente no Museu de Alberto Sampaio, com o qual lograram vencer o II 

Concurso Nacional “A Minha Escola Adopta Um Museu”, instituído pelos 

Ministérios da Cultura e da Educação. Atendendo ao interesse da obra e ao 

encorajamento que a sua edição representaria para as autoras, para o 

conjunto da população escolar e para a própria Escola, 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 Martins Sarmento, de um subsídio de 

€275,00 (duzentos e setenta e cinco euros), destinado a comparticipar nos 

custos de edição do livro de Ana Paula Faria e Diana Teixeira, ambas 

alunas, na época escolar transacta, do 11º ano de Artes Visuais da referida 

escola”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 
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favoravelmente os pontos 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal  de  Contas  nº 6/2003  ter  considerado  como  “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2,3 DE SÃO TORCATO – 

Presente a seguinte proposta: “Com o intuito de proporcionar aos cerca de 

800 alunos uma nova opção para a prática desportiva, vem a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 de São Torcato solicitar apoio 

financeiro da Autarquia para criar, na área do recreio da escola, um ringue 

de voleibol de praia, cuja execução os serviços da Autarquia mediram e 

orçamentaram em €4.614,31 (quatro mil seiscentos e catorze euros e trinta 

e um cêntimos), dos quais €2.845,60 (dois mil oitocentos e quarenta e 

cinco euros e sessenta cêntimos) relativos a materiais a adquirir e o restante 

à mão-de-obra e equipamento necessários. Atendendo ao objecto social da 

Associação em causa, ao interesse de que esta obra se revestiria para as 

centenas de alunos daquele estabelecimento de ensino e ao facto de a 

Direcção Regional de Educação do Norte não se opor à sua realização, 
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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 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

da EB 2,3 de São Torcato, de um subsídio de €2.845,60 (dois mil 

oitocentos e quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos), destinado a 

custear a aquisição dos materiais necessários à construção, no recreio 

daquela escola, de um ringue de voleibol de praia. Mais proponho que a 

mão-de-obra e o equipamento necessários sejam assegurados pelos 

serviços autárquicos respectivos”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 02.01.15. 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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  –  DESPORTIVO  FRANCISCO  DE  HOLANDA  –  
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OBRAS NA COBERTURA DO PAVILHÃO DESPORTIVO – 

Presente a seguinte proposta: “Mediante pedido da Direcção, os serviços 

de obras da Autarquia deslocaram-se ao Pavilhão do Desportivo Francisco 

de Holanda, com o intuito de verificar a origem de uma infiltração de água 

que vem colocando em risco a segurança e salubridade daquelas 

instalações. De acordo com informação técnica resultante dessa visita, 

verifica-se a necessidade de realizar uma intervenção ao nível da cobertura 

do edifício, com o que a referida infiltração cessará. Atendendo ao objecto 

social daquele Clube, ao interesse em assegurar a segurança e salubridade 

das respectivas instalações e às dificuldades financeiras que a sua Direcção 

enfrenta, 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 Desportivo Francisco de Holanda, de um 

subsídio de €2.747,83 (dois mil, setecentos e quarenta e sete euros e oitenta 

e três cêntimos), destinado a custear o arranjo da cobertura do Pavilhão 

Francisco de Holanda. O pagamento deste subsídio fica condicionado à 

verificação pelos serviços competentes da Autarquia das obras realizadas”. 

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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 
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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 DE SURDOS DE GUIMARÃES – 

OBRAS NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL – Presente a seguinte 

proposta: “Através de audiência oportunamente solicitada, vem a 

Associação dos Surdos de Guimarães solicitar que a Câmara Municipal 

execute obras na sua sede, tendo em vista que o estado de degradação do 

terraço que lhe serve de cobertura estar a originar infiltrações graves, 

colocando em risco a segurança e salubridade do espaço onde 

desenvolvem as várias actividades de apoio aos seus Associados. O 

Departamento de Obras Municipais verificou a efectiva necessidade de 

uma intervenção, cuja medição e orçamento aponta para um custo de 

€7.815,20 (sete mil oitocentos e quinze euros e vinte cêntimos) acrescido 

de IVA. Atendendo ao objecto social da Associação em causa, à 

degradação que se verifica na cobertura da respectiva sede e à 

indisponibilidade financeira da sua Direcção para realizar as obras 

necessárias 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 Associação de Surdos de 

Guimarães, de um subsídio de €8.205,96 (oito mil, duzentos e cinco euros 

e noventa e seis cêntimos), destinado a custear as obras de beneficiação da 

cobertura da respectiva sede social. O pagamento deste subsídio fica 
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condicionado à verificação pelos serviços competentes da Autarquia dos 

autos de medição relativos às obras a realizar”. 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 46 a 51, 53 a 58 

e 60 a 64 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 RECREATIVA CULTURAL E 

SOCIAL FAIR PLAY (CALDAS DAS TAIPAS) – APOIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS – Presente a seguinte proposta: “Vem a 

Associação Recreativa Cultural e Social Fair Play solicitar uma 

comparticipação financeira da Autarquia, que lhes permita fazer face aos 

encargos resultantes da aquisição de três viaturas usadas, utilizadas 

diariamente no transporte de 180 crianças e jovens para participação em 

diversas iniciativas de índole sócio-desportiva. Atendendo ao interesse 
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público de que se reveste a actividade da citada associação, bem como ao 

interesse em assegurar o transporte das crianças e jovens em condições de 

segurança, 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 Recreativa Cultural e Social 

Fair Play, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

destinado a comparticipar nos custos de aquisição de três viaturas para 

transporte de crianças e jovens”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL (SECÇÃO DE 

PESCA) – PARTICIPAÇÃO DE DOIS ATLETAS EM 

CAMPEONATOS MUNDIAIS – Presente a seguinte proposta: “Vem a 

Secção de Pesca Desportiva da Casa do Povo de Creixomil solicitar apoio 

financeiro que permita assegurar a participação de dois dos seus atletas em 

campeonatos mundiais a disputar em Agosto (Pesca Desportiva – 

Senhoras, em Toldedo - Espanha) e Setembro (Pesca Desportiva – Truta, 

em Sant Lourent de Nest – França), ascendendo os custos de ambas as 

deslocações a cerca de €3.000,00, montante de que aquela Casa do Povo 

não dispõe na totalidade. Considerando o interesse em assegurar a 

participação dos atletas, e em reconhecimento pela actividade formativa 

desenvolvida pela Secção de Pesca da Casa do Povo de Creixomil, 

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 Casa do Povo de Creixomil, de um subsídio 

€1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar nos custos de participação 

dos atletas Branca Passos e Américo Leite nos campeonatos mundiais 

supra-identificados”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 
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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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE RONFE – AQUISIÇÃO DE 

TATAMIS – Presente a seguinte proposta: “Há vários anos que a Casa do 

Povo de Ronfe promove nas suas instalações a prática do judo, contando 

com o interesse de muitos jovens que continuam a apostar nesta 

modalidade. Contudo, para a prática e o treino desta disciplina, torna-se 

indispensável contar com tatamis (tapetes) em número suficiente, pelo que 

vem a Direcção daquela Casa do Povo solicitar apoio da Autarquia, tendo 

em vista a aquisição de 30. Assim, atendendo ao interesse social e 

desportivo de que se reveste esta actividade, proponho, ao abrigo do 

disposto na alínea b) 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, à 

Casa do Povo de Ronfe, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de aquisição de 30 tatamis”. 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 DE CULTURA E DESPORTO O 

DESPORTIVO DE RONFE – Presente a seguinte proposta: “Com o 

objectivo de comparticipar nas despesas de realização da exposição “Ronfe 

Há 50 Anos”, da autoria de António Machado, 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 
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Centro de Cultura e Desporto O Desportivo de Ronfe, de um subsídio de 

€1.000,00 (mil euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 CULTURAL E RECREATIVO DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – APOIO FINANCEIRO PARA 

ARRANJO DA COBERTURA DA SEDE SOCIAL – Presente a 

seguinte proposta: “Vem o Centro Cultural e Recreativo de Moreira de 

Cónegos solicitar apoio financeiro para que possam proceder ao arranjo da 

cobertura, cujo estado de degradação origina constantes infiltrações, 

colocando em risco a segurança e salubridade das instalações, bem como a 

conservação dos equipamentos ali guardados. Atendendo ao objecto social 
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do Centro, bem como ao interesse em assegurar a segurança e salubridade 

das respectivas 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 Centro Cultural e 

Recreativo de Moreira de Cónegos, do subsídio solicitado de €700,00 

(setecentos euros), destinado a custear o arranjo da cobertura da respectiva 

sede social. O pagamento deste subsídio fica condicionado à verificação 

pelos serviços competentes da Autarquia das obras realizadas”. 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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  –  MOREIRENSE  FUTEBOL  CLUBE  – APOIO  A 
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OBRAS DE ADAPTAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O 

Moreirense Futebol Clube encontra-se a desenvolver um projecto visando 

estimular a criação e difusão do conhecimento associado à prática do 

desporto, com o objectivo de, através do fomento de uma prática 

desportiva regular, contribuir para amenizar as dificuldades sociais dos 

seus associados. Neste contexto, o futebol deixou de ser a única 

modalidade promovida pelo Clube, que conta já com 120 atletas inscritos 

noutras disciplinas como andebol, cicloturismo, BTT, atletismo, karaté, 

fitness, ballet, hip-hop, danças de salão e desporto sénior. Neste contexto, 

o Clube pretende desenvolver o programa “Ajudar a Nossa Comunidade”, 

integrando acções no domínio da responsabilidade social, de que são 

exemplos a Assistência Médica e Fisioterapia, disponibilização de serviços 

nas áreas da Podologia e Psicologia e Sala de Estudo e Acompanhamento 

Pedagógico, na qual contam com a colaboração de professores de 

geografia, matemática, português e inglês. Atendendo ao interesse público 

inquestionável de que se reveste este programa, bem como às dificuldades 

financeiras do Clube para assegurar a necessária adaptação de espaços para 

que o mesmo se possa desenvolver e consolidar, 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 

Moreirense Futebol Clube, de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), 

destinado a comparticipar na adaptação de espaços de que é proprietário 

ao projecto “Ajudar a Nossa Comunidade”. O pagamento deste subsídio 

fica condicionado à verificação pelos serviços competentes da Autarquia 

das alterações concretizadas”. 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 
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seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votaram favoravelmente os pontos 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE TÉNIS DE MESA DAS TAIPAS – 

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DISTRITAIS E 

NACIONAIS – Presente a seguinte proposta: “Com o objectivo de 

comparticipar nas despesas de inscrição de vários atletas em campeonatos 

distritais e nacionais de vários escalões etários, nos quais o Clube vem 

alcançando títulos e posições honrosas, 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 Clube de 

Ténis de Mesa das Taipas, de um subsídio de €300,00 (trezentos euros)”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte 
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declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 – APOIO PARA A EDIÇÃO DE OBRA 

FOTOGRÁFICA SOBRE GUIMARÃES E CHAPADA DOS 

GUIMARÃES (MATO GROSSO-BRASIL) – Presente a seguinte 

proposta: “Fomos solicitados pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães 

no sentido de ser prestado apoio local ao fotógrafo Cláudio Gomes dos 

Santos que, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Governo 

Estadual de Mato Grosso, pretende editar uma obra fotográfica sobre 

Chapada dos Guimarães e a nossa cidade, uma vez que está na origem da 

designação daquela importante cidade e região brasileiras. Atendendo aos 

objectivos expressos de divulgar ambas as cidades, designadamente os seus 

aspectos culturais e turísticos, proponho a disponibilização dos seguintes 

apoios: - alojamento na Pousada de Juventude ao abrigo do Protocolo 

existente entre o Município e o Instituto Português da Juventude; - oferta 
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do almoço na cantina do CCD dos trabalhadores municipais nos dias úteis; 

- disponibilização de transporte pontual, mediante disponibilidade dos 

Serviços de Transportes, para deslocações no interior do Concelho”. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO AJUDA SILENCIOSA – APOIO 

FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: “A Associação Ajuda 

Silenciosa vem prestando auxílio aos mais carenciados, mas debate-se com 

dificuldades financeiras provocadas, designadamente, pelos custos do 

arrendamento da sua sede, onde desenvolvem a sua actividade. Atendendo 

ao interesse social de que se reveste a acção desenvolvida por aquela 

associação 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 Ajuda Silenciosa, de 

um subsídio de €1.000,00 euros (mil euros), destinado a comparticipar nos 

custos de instalação da respectiva sede”. 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 46 a 51, 53 a 58 

e 60 a 64 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 
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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 – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

CONSOLAÇÃO E SANTOS PASSOS – AQUISIÇÃO DE CAMA 

ARTICULADA – Presente a seguinte proposta: “Vem a Mesa 

Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos 

Passos solicitar um contributo pecuniário que lhe permita adquirir uma 

cama articulada tida como indispensável a uma utente do respectivo Lar, 

atendendo ao seu debilitado estado de saúde. Considerando a falta de 

meios daquele Lar para assegurar a aquisição em causa, bem como o 

estado de saúde da utente a que se destina, 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 

Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos, de um 

subsídio €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar na 

aquisição de uma cama articulada”. 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 46 a 51, 53 a 58 

e 60 a 64 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 
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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 – JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA – APOIO 

PARA A REALIZAÇÃO DA XVII ASSEMBLEIA NACIONAL DA 

JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA – Presente a seguinte 

proposta: “Proponho a ratificação do meu despacho de 24 de Julho último 

concordando com a atribuição, à Coordenação Nacional da Juventude 

Operária Católica, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização da XVII Assembleia Nacional, 

realizada entre 10 e 12 de Agosto passado”. 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 46 a 51, 53 a 58 

e 60 a 64 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 
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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 CULTURAL E RECREATIVO “OS 

VINTE ARAUTOS DE D. AFONSO HENRIQUES” – FESTA DO 

SENHOR DOS DESAMPARADOS – Presente a seguinte proposta: 

“Proponho a ratificação do meu despacho de 25 de Julho último 

concordando com a atribuição, ao Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques”, de um subsídio de €400,00 

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

da Festa do Senhor dos Desamparados, realizada em 18 e 19 de Agosto 

passado”. 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 46 a 51, 53 a 58 e 60 a 64 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 
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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 REGIONAL DO MINHO DAS 

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ – LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Vem a Associação Regional do Minho das 

Testemunhas de Jeová solicitar a redução dos custos relacionados com a 

emissão de uma licença de construção, entretanto emitida, referindo tratar-

se de um local de culto e apontando as dificuldades financeiras sentidas 

com a assumpção do encargo relacionado com as obras que se propõem 

realizar. Atendendo aos argumentos expostos, proponho a atribuição, à 

Associação Regional do Minho das Testemunhas de Jeová, de um subsídio 

de €1.103,26 (mil, cento e três euros e vinte e seis cêntimos), 

correspondente a 50% do custo da referida licença”. 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 46 a 51, 53 a 58 

e 60 a 64 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 
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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 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 

FESTAS EM HONRA DE S. BENTINHO DE CARDIDO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta 

de Freguesia de Selho S. Cristóvão um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

em Honra de S. Bentinho de Cardido, realizada no passado dia 15 de 

Julho, num máximo de €51,35 (cinquenta e um euros e trinta e cinco 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 € 
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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 – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – GRUPO 

REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA DE PEVIDÉM – 

XXXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE/2007 – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta 

de Freguesia de Selho S. Jorge um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações do XXXI 

Festival Internacional de Folclore/2007, realizado no passado dia 28 de 

Julho, num máximo de €42,65 (quarenta e dois euros e sessenta e cinco 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE SETEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – FESTAS DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

19 de Junho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Mesão Frio um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas do Santíssimo Sacramento, 

realizada entre os passados dias 21 e 24 de Junho, num máximo de €24,20 

(vinte e quatro euros e vinte cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE VERMIL – FESTA DE S. 

MAMEDE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação 
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o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2007, que 

atribuiu à Junta de Freguesia de Vermil um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa de S. Mamede, realizado nos passados dias 18 e 19 de Agosto, num 

máximo de €54,55 (cinquenta e quatro euros e cinquenta e cinco 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – FESTA DA 

TERCEIRA IDADE E 14.º FESTIVAL DE FOLCORE – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta 

de Freguesia de Polvoreira um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 



 

 

 
 

ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE SETEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

da Terceira Idade e 14.º Festival de Folclore, realizado nos passados dias 1 

e 2 de Setembro, num máximo de €24,61 (vinte e quatro euros e sessenta e 

um cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – 

FESTA DO DIVINO SALVADOR E S. ROMÃO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 24 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta 

de Freguesia de Briteiros S. Salvador um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa do Divino Salvador e S. Romão, realizada entre os passados dias 9 e 

12 de Agosto, num máximo de €166,74 (cento e sessenta e seis euros e 

setenta e quatro cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE SETEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE BARCO – FESTAS DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

24 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Barco um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa do Santíssimo Sacramento, 

realizada entre os passados dias 9 e 13 de Agosto, num máximo de €41,97 

(quarenta e um euros e noventa e sete cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 

82 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 – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – FESTAS 

DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 24 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia 

de Sande Vila Nova um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Nossa 

Senhora da Assunção, realizadas nos passados dias 14 e 15 de Agosto, 

num máximo de €145,00 (cento e quarenta e cinco euros). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS  –  FREGUESIA DE CALDELAS – FESTAS DE STO. 

OVÍDEO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Julho de 2007, que 

atribuiu à Junta de Freguesia de Caldelas um subsídio correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa em Honra de Santo Ovídeo, realizada entre os passados dias 17 e 19 

de Agosto, num máximo de €122,17 (cento e vinte e dois euros e dezassete 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 
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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 – FREGUESIA DE PONTE – FESTAS EM HONRA 

DO SENHOR DOS AFLITOS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

24 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Ponte um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa em Honra do Senhor dos Aflitos, 

a realizar entre os próximos dias 14 e 16 de Setembro, num máximo de 

€171,67 (cento e setenta e um euros e sessenta e sete cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 
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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 – FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – FESTAS 

EM HONRA DE S. TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

27 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Candoso S. 

Tiago um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra de S. Tiago, 

realizadas nos passados dias 21, 22, 28 e 29 de Julho, num máximo de 

€78,03 (setenta e oito euros e três cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 

82 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 – FREGUESIA DE SANDE S. CLEMENTE – 

FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 27 de Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia 

de Sande S. Clemente um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Nossa 

Senhora de Lurdes, realizadas entre os passados dias 16 e 20 de Agosto, 

num máximo de €143,84 (cento e quarenta e três euros e oitenta e quatro 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE GONDOMAR – FESTAS DA 

SENHORA DA AJUDA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 
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Julho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Gondomar um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas da Senhora da Ajuda, realizadas 

entre os passados dias 10 e 13 de Agosto, num máximo de €74,24 (setenta 

e quatro euros e vinte e quatro cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 82 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 – FREGUESIA DE CALDELAS – FESTAS EM 

HONRA DE S. PEDRO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

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

Agosto de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Caldelas um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas em Honra de S. Pedro, num máximo de €172,88 
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(cento e setenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 

82 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 – FREGUESIA DE RENDUFE – FESTAS DE 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

14 de Agosto de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Rendufe um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas de Nossa Senhora de Fátima, 

realizadas entre os passados dias 11 e 15 de Agosto, num máximo de 

€63,48 (sessenta e três euros e quarenta e oito cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram 
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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 65 a 

82 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 – FREGUESIA DE ABAÇÃO – FESTAS EM HONRA 

DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 14 de Agosto de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia 

de Abação um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra de Nossa 

Senhora de Fátima, realizadas entre os passados dias 13 e 19 de Agosto, 

num máximo de €64,75 (sessenta e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE SETEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

os pontos 65 a 82 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 – FREGUESIA DE LONGOS – ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA DO GRUPO FOLCLÓRICO DE 

SANTA CRISTINA DE LONGOS – 18.º FESTIVAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de Agosto de 2007, que atribuiu à 

Junta de Freguesia de Longos um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações do 18.º 

Festival Folclórico, realizado no passado dia 18 de Agosto, num máximo 

de €91,75 (noventa e um euros e setenta e cinco cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 65 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE VERMIL – FESTAS EM HONRA  

DE S. MIGUEL-O-ANJO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Vermil solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

Honra de S. Miguel-o-Anjo, a realizar nos próximos dias 29 e 30 de 

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

realização da referida Festa, verifica-se que a média é de €41,44 (quarenta e 

um euros e quarenta e quatro cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 2 contadores para 41,4 KVA cada nos dias 29 e 30 de 

Setembro, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Vermil, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pela ornamentações das Festas em Honra de S. Miguel-o-Anjo, 

num máximo de €20,72 (vinte euros e setenta 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, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 65 a 
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82 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


