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ACTA 

Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, no Edifício 

dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

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

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

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e Ana Amélia Mota 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Sobre o projecto da Rota do 

Património Mundial do Douro (Portugal/Espanha), de que tomou 

conhecimento na última reunião de Câmara, disse que esta parceria vinha 

ao encontro daquilo que o Partido Social Democrata tem defendido e 

perguntou quem liderava o processo. 2 – Vereador José Manuel 

Antunes – a) – Manifestou preocupação com a anulação do concurso 

público para a construção do Centro de Saúde de S. Torcato, já que vai 

provocar atrasos consideráveis, reconhecendo, contudo, que a Câmara 

Municipal não poderia tomar decisão diferente atendendo à elevada 

diferença que se verificou entre o valor das propostas e o da base do 

concurso. 3 – Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Manifestou-se 

preocupada com o conflito laboral entre os funcionários e a administração 

da concessionária dos TUG (Transportes Urbanos de Guimarães), 

apelando para que a Câmara Municipal interceda no sentido de os 

trabalhadores serem recebidos pela administração da empresa. 4 – 
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Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Relativamente à intervenção do Vereador Rui Vítor Costa disse que o 

projecto da Rota do Património Mundial do Douro compreendia espaços 

portugueses e espanhóis classificados pela UNESCO, onde Guimarães se 

encontra inserida. Acrescentou que num dos encontros realizados para 

definir o projecto comum, ocorrido em Lamego, Guimarães deu a 

conhecer o trabalho desenvolvido ao nível da reabilitação urbana, 

deixando sinais sobre o que se poderá fazer para potenciar o turismo. 

Finalmente, informou que a CCDRN (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte) estava a liderar o processo, através 

do Chefe da Estrutura de Missão do Douro, Eng.º Ricardo Magalhães; b) 

– Relativamente à construção do Centro de Saúde de S. Torcato, disse que 

estava também preocupado com o atraso que esta obra tinha sofrido em 

resultado da inevitável anulação do concurso de empreitada. c) – Sobre a 

questão dos trabalhadores dos TUG, disse estar disponível para falar com 

a Administração, esclarecendo, contudo, que a Câmara Municipal não 

tinha competência para intervir. ---------------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar a seguinte proposta: ------------------------ 

FUNDOS DE MANEIO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE 

MANEIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2008 – 

Presente a seguinte informação da Directora do Departamento de 

Administração Geral: “Nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (Considerações Técnicas 2.9.10.1.11) e do nº 4 do art. 12º do 

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

de Controlo Interno dos Fundos de Maneio, submete-se à consideração 

superior a constituição dos fundos de maneio abaixo indicados para 

ocorrer, com oportunidade, a despesas diversas, durante o ano de 2008. 
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Conforme é habitual, foram consultados todos os Serviços, verificando-se, 

relativamente ao ano de 2007, que a finalidade dos fundos de maneio se 

mantém e que apenas é proposto um aumento de €250,00 para o fundo de 

maneio destinado a despesas com taxas e emolumentos devidos aos 

Tribunais, Cartórios e Conservatórias, da responsabilidade dos Serviços do 

Património Municipal. Propõe-se, ainda, a designação de substitutos dos 

titulares nas suas faltas e impedimentos: 1 – Vítor Manuel de Abreu 

Fernandes, Chefe da Divisão de Projectos e Planeamento 

Urbanístico (DPPU) – €250 (duzentos e cinquenta euros) para despesas 

com emissão de pareceres das entidades externas sobre projectos 

municipais, cujo pagamento é obrigatoriamente antecipado – rubrica 

10/020225. Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de José Filipe Tavares Fontes, Técnico Superior 

Arquitecto. 2 – Silvana Leite Torres Peixoto, Chefe da Secção do 

Departamento de Obras Municipais (DOM) – €250 (duzentos e 

cinquenta euros) para despesas com pequenas reparações – rubrica 

03/020203. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Ilda Maria Carneiro Almeida Fontão, 

Assistente Administrativa Especialista. 3 - Silvana Leite Torres 

Peixoto, Chefe da Secção do Departamento de Obras Municipais 

(DOM) – €125 (cento e vinte e cinco euros) para despesas com 

expediente de secretaria – rubrica 03/020108. Para substituir a titular nas 

suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Ilda Maria 

Carneiro Almeida Fontão, Assistente Administrativa Especialista. 4 

– Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e 

Transportes (DTT) – €200 (duzentos euros) para despesas com 

portagens – rubrica 05/020210. Para substituir o titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Eva Oliveira Sampaio 
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Carvalho, Chefe da Secção do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente. 5 - Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito 

e Transportes (DTT) – €400 (quatrocentos euros) para despesas com 

combustível – correspondendo €200 (duzentos euros) a gasolina (rubrica 

05/02010201) e €200 (duzentos euros) a gasóleo – (rubrica 05/02010202). 

Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a 

designação de Eva Oliveira Sampaio Carvalho, Chefe da Secção do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente. 6 – Baltazar 

Francisco Campos Oliveira Vilela, Coordenador dos Serviços das 

Oficinas Auto (DTT) – €1500 (mil e quinhentos euros) para despesas 

com reparações urgentes de viaturas – rubrica 05/020203. Para substituir o 

titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Rui 

Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes. 7 - 

Domingos José Ferreira Nobre, Director do Departamento de Acção 

Social e Cultural (DASC) – €500 (quinhentos euros) para despesas com a 

organização de actividades culturais e desportivas – rubrica 

0701/06020305. Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Helena Maria Teixeira Soares Leheman 

Cruz Pinto, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto. 8 – Isabel 

Maria Ferreira Miranda, Chefe da Divisão de Acção Social (DAS) – 

€500 (quinhentos euros) para assistência às famílias mais necessitadas – 

rubrica 0702/040802. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Paulo César Ribeiro 

Fernandes, Técnico Superior de Gestão de Recursos Humanos. 9 – 

Ivone Carmo Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação (DB) – €100 (cem euros) para despesas com aquisição de 

material diverso destinado às actividades promovidas pela Biblioteca – 

rubrica 0801/06020305. Para substituir a titular nas suas faltas e 
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impedimentos, propõe-se a designação de Julieta Sameiro Costa 

Esteves, Assistente Administrativa Especialista. 10 – Ivone Carmo 

Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de Biblioteca e Documentação 

(DB) – €100 (cem euros) para despesas com aquisição de livros à cobrança 

– rubrica 0801/07011002. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Julieta Sameiro Costa 

Esteves, Assistente Administrativa Especialista. 11 – Maria Joana 

Rangel da Gama Lobo Xavier, Directora do Departamento de 

Administração Geral (DAG) – €250 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com expediente de secretaria – rubrica 02/020108. Para substituir 

a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão 

Administrativa (DA). 12 – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes 

Moreira Lima, Directora do Departamento Financeiro (DF) – €250 

(duzentos e cinquenta euros) para despesas com expediente de secretaria – 

rubrica 11/020108. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Marisa Manuela Freitas Neto, Técnica 

Superior e coordenadora dos Serviços de Contabilidade. 13 – Maria 

Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, Chefe da Divisão de Pessoal 

(DP) – €750 (setecentos e cinquenta euros) para despesas com 

adiantamento de ajudas de custos – rubrica 02/010204. Para substituir a 

titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Aida 

Maria Oliveira Mota Vieira, Assistente Administrativa Especialista. 

14 - Maria Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, Chefe da Divisão 

de Pessoal (DP) – €1500 (mil e quinhentos euros) para despesas de 

representação municipal – rubrica 0103/020211. Para substituir a titular 

nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Aida Maria 

Oliveira Mota Vieira, Assistente Administrativa Especialista. 15 – 
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Maria Emília Fernandes Leite da Silva, Chefe da Secção do 

Património Municipal – €1250 (mil duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, 

Conservatórias de Registo Civil, Predial e Comercial e Tribunais – rubrica 

11/020225. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Emília Elisabete Silva Gomes, Técnica 

Superior e Coordenadora dos serviços técnicos do Património 

Municipal. Estes Fundos de Maneio serão reconstituídos mensalmente, 

contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, e a sua 

reposição será feita até 31 de Dezembro do respectivo exercício 

económico.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

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

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

conhecimento que o pianista vimaranense, Pedro Pereira, voltou a vencer 

o X Concurso de Piano Galego-Português; 2 – Do ofício da CP 

(Comboios de Portugal) comunicando que, na sequência da proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de Guimarães para criação de um 

serviço de ligação no período 19h15/22h15, tinha sido efectuada uma 

adaptação dos horários; 3 – Deu conhecimento que o projecto “Um 

Quadrilátero Urbano para a Competitividade, a Inovação e a 

Internacionalização”, com que os Municípios de Braga, Barcelos, 

Guimarães e Vila Nova de Famalicão se candidataram ao programa 

“Política de Cidades Polis XXI”, foi seleccionada em primeiro lugar para 

as suas “acções preparatórias”, no contexto das 26 propostas formalizadas 

a nível nacional, o que garante a sua integração nas cinco acções-piloto a 

desenvolver no âmbito do referido programa; 4 – Fez a entrega de uma 

informação da Zona de Turismo sobre o Perfil do Turista 2007. ------------- 

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

1 – Da seguinte informação da Chefe da Divisão Administrativa sobre a 

DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DE 

EDIFICAÇÃO E DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS – O Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação e de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas foi 

aprovado pela Câmara Municipal em 13 de Janeiro de 2005 e após esta 

aprovação foi enviado para publicação em Diário da República com vista à 

sua discussão pública. Recebidas algumas sugestões no decurso do prazo 

da discussão pública foi, de novo, submetido a aprovação camarária, e 

posterior ratificação pela Assembleia Municipal. Foi publicado no Diário 

da República, II série, em 24 de Novembro de 2005 e entrou em vigor em 

2 de Janeiro de 2006. A versão inicial que foi aprovada em reunião de 

câmara de 13 de Janeiro de 2005 previa, no seu art. 50º, a seguinte fórmula 

da taxa de urbanização – TU= (Ac x C) + (I x CT x S) / ST – conforme 

fotocópia que se anexa como doc. nº 1 à presente informação. 

Posteriormente, e no âmbito da introdução das alterações sugeridas no 

decurso da discussão pública do Regulamento, houve alteração de alguns 

artigos do Regulamento, tendo a taxa de urbanização passado a constar do 

art. 53º e, por lapso de quem redigiu informaticamente o Regulamento, a 

fórmula passou a ser TU= (Ac x C) + (I x CT x S)/ST, conforme 

fotocópia do novo art. 53º que se junta como doc. n.º 2. Esta versão foi a 

que foi publicada em Diário da República, em 24 de Novembro de 2005. 

Por outro lado, o anterior Regulamento Municipal da Taxa de Urbanização 

que se manteve em vigor até ter sido revogado pelo presente Regulamento, 

previa já esta taxa com a fórmula TU= (Ac x C) + (I x CT x S) / ST, 

conforme publicação em Diário da República cuja cópia se junta como 
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doc. n.º 3. Verifica-se, assim, um verdadeiro lapso formal (erro de escrita) 

na redacção daquele art. 53º, pelo que se deverá corrigir tal lapso, através 

da publicação de um aviso rectificativo nesse sentido, no mesmo jornal 

oficial, conforme minuta que também se junta à presente informação. Por 

outro lado, verificaram-se, também, alguns erros na publicação, da 

responsabilidade dos serviços do Diário da República, que transcreveram o 

Regulamento com imprecisões. Assim, aproveita-se para corrigir alguns 

daqueles lapsos, que a seguir se indicam. a) Na al. j) do art. 2º foi publicada 

a expressão “paredes e exteriores”, quando a versão aprovada refere 

“paredes exteriores”; b) Na epígrafe do art. 10º foi repetida a expressão “se 

“ antes de “semelhante”, quando o texto original refere como epígrafe 

“Impacte semelhante a um loteamento”. c) No ponto 1.5 do art. 53º foi 

acrescentada uma letra f entre 250 e m2 (C2), que não constava do texto 

original. d) No n.º 2 do art. 54º onde constava uma percentagem de 50% 

no texto original foi publicada uma percentagem de 5%; e) Nos nºs 5 e 6 

do mesmo artigo, onde constava uma percentagem de 20% no texto 

original foi publicada uma percentagem de 2%. f) No nº 1 da alínea A) do 

art. 57º onde constava uma percentagem de 80% no texto original foi 

publicada uma percentagem de 8%. g) Na al. a) do n.º 1 da alínea A) do 

mesmo art. 57ºonde se deveria ler 15% apenas consta 15. h) No Anexo I 

da Tabela nº 1 e no Anexo II onde se devia ler “habitações” e “habitação” 

foi publicado “habilitações” ou “habilitação”. i) Antes da Tabela de Taxas 

e Encargos nas Operações Urbanísticas foi omitida a indicação de Anexo 

IV. j) Nesta Tabela, no ponto 2.4 do Capítulo relativo às Taxas de 

Autorização Administrativa, onde consta “por cada metro quadrado ou 

fracção” devia constar “por cada ml ou fracção”; 2 – Do despacho do 

Vereador Júlio Mendes, datado de 5 de Dezembro de 2007, que 

concordou com uma informação da Divisão de Património Municipal 
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relativa à alienação de 140,15 m2 do prédio, propriedade do Município, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

00744/Caldelas, recebendo em contrapartida uma outra parcela de terreno, 

com a mesma área, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Guimarães sob o n.º 01151/Caldelas, na sequência do pedido efectuado 

pela empresa “José Augusto Mendes Ribeiro, Lda.”, relativo à necessidade 

de rectificação de extremas do seu prédio sito na Quinta do Pinhel, 

freguesia de Caldelas, sendo que a cada uma das parcelas é atribuído o 

valor de €11.638,22 (onze mil seiscentos e trinta e oito euros e vinte e dois 

cêntimos); 3 – Do ofício da Cooperativa “Fraterna” remetendo, para 

conhecimento, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2008, 

que se encontra disponível na Secretaria-Geral para consulta. ---------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2007. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE INFANTAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião 

realizada em 6 de Setembro de 2007, deliberou aprovar uma alteração ao 

Protocolo de Delegação de Competências celebrado no passado dia 20 de 

Junho com a Junta de Freguesia de Infantas, passando a cláusula primeira 

do referido Protocolo a ter a seguinte redacção: “O presente protocolo 

tem por objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de 

Infantas para a execução da obra de Pavimentação do acesso ao Lugar de 

Carreiro na Rua 25 de Abril e Pavimentação do acesso ao Lugar das 

Gaiosas, na Rua do Arieiro”. Posteriormente, verificou-se que a Junta de 
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Freguesia pretendia que se mantivesse a obra que foi objecto de delegação 

de competências por protocolo celebrado em 20 de Junho, nomeadamente 

a Beneficiação dos Cemitérios de Infantas e Matamá e a execução de 

passeios no acesso à Escola. Assim, submete-se à aprovação do executivo 

camarário a revogação da deliberação de 6 de Setembro de 2007 e a 

aprovação do segundo aditamento ao protocolo de delegação de 

competências celebrado em 20 de Junho de 2007 passando a sua cláusula 

primeira 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 beneficiação dos Cemitérios de Infantas e Matamá, 

execução de passeios no acesso à Escola, pavimentação do acesso ao 

Lugar de Carreiro na Rua 25 de Abril e pavimentação do acesso ao Lugar 

das Gaiosas, na Rua do Arieiro”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

REFORÇO DE VERBA – Presente a seguinte proposta: “Por 

deliberação de Câmara de 27 de Janeiro de 2005 foi delegada na Junta de 

Freguesia de Fermentões a execução da obra de Reperfilamento da 

Avenida Padre João Fernandes Machado, pelo valor de €42.500,00 

(quarenta e dois mil e quinhentos euros). No decorrer da obra, a Junta de 

Freguesia procedeu a alguns trabalhos complementares que não estavam 

previstos, designadamente infra-estruturas eléctricas, telefones e renovação 

do ramal de abastecimento de água. De acordo com a qualificação 

efectuada pelos serviços do Departamento de Obras Municipais, o valor 

dos trabalhos executados foi de €67.145,26 (sessenta e sete mil cento e 

quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), pelo que é necessário 

reforçar a verba atribuída em reunião de 25 de Janeiro de 2005 no valor de 

€16.361,71 (dezasseis mil trezentos e sessenta e um euros e setenta e um 
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cêntimos). Assim, propõe-se que seja deliberada a concessão de uma verba 

no valor de €16.361,71 (dezasseis mil trezentos e sessenta e um euros e 

setenta e um cêntimos) à Junta de Freguesia de Fermentões como 

complemento da verba atribuída em reunião de 25 de Janeiro de 2005, para 

conclusão da obra supra citada”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DE BRITEIROS 

SANTO ESTÊVÃO – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal respeitante à aquisição de uma parcela de terreno, 

com a área de 7.400 m2, necessária à construção do Novo Cemitério de 

Briteiros Santo Estêvão. A respectiva proprietária, Maria da Conceição 

Vieira de Freitas, propôs o valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), 

tendo o perito da lista oficial considerado que tal proposta é aceitável. 

Assim, nos termos do art. 11º do Código das Expropriações, submete-se à 

Câmara Municipal a aquisição da referida parcela de terreno, a desanexar 

do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob 

o nº. 830/Briteiros Santo Estêvão, inscrita na respectiva matriz rústica sob 

o artigo 400, pelo valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros). Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

nº 3 e nº 4 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, declara-

se que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para 

suportar esta despesa no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros) na 

rubrica orçamental 02 – 07.03.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE GONÇA – Presente a seguinte 

proposta: “Em sua reunião realizada em 24 de Maio de 2007 a Câmara 
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Municipal deliberou atribuir à Junta de Freguesia de Gonça um subsídio 

no montante de €30.000,00 (trinta mil euros), destinado à aquisição do 

terreno necessário ao alargamento do Cemitério Paroquial e construção da 

Capela Mortuária daquela freguesia. Todavia, veio posteriormente a Junta 

de Freguesia informar que o terreno a adquirir para aquele efeito tinha de 

ser desanexado de um prédio, pelo que aquela Junta de Freguesia não pode 

promover a sua aquisição. Poderá, a Câmara Municipal, se assim 

concordar, adquirir, pelo valor de €30.000,00 (trinta mil euros), a referida 

parcela de terreno para ampliação do Cemitério de Gonça e Capela 

Mortuária, nos termos do artigo 11º do Código das Expropriações, e 

posterior doação à Junta de Freguesia de Gonça. A referida parcela de 

terreno, propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Gonça, 

tem a área de 1637m2, e é a desanexar do prédio descrito na CRPG sob o 

nº 00.686/Gonça e inscrito na matriz rústica sob o artigo 186. 

Consequentemente, deverá ser revogada a deliberação supra identificada. 

À consideração superior”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a 

seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do 

ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €30.000,00 (trinta mil euros) na rubrica orçamental 02 – 

07.03.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – DOAÇÃO DE TERRENO – CENTRO SOCIAL 

DE GUARDIZELA – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “A Câmara Municipal de Guimarães, mediante 

escritura outorgada em 17 de Junho de 2003, doou um terreno ao Centro 

Social de Guardizela, com a área de 6.348m², situado no Lugar do Assento, 

da indicada freguesia, para ali poderem ser construídos edifícios destinados 
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a equipamentos sociais. Aquela Instituição procedeu ao licenciamento da 

obra projectada, e integrou 3.708m² de terreno no domínio público. 

Sucede que, daquela área cedida ao domínio público, 1.528m² ficaram 

integrados em arruamentos, passeios, baías e pequenas zonas verdes, 

sendo que a área com 2.180m² representava uma área para possível 

expansão do Cemitério, daquela freguesia, que de acordo com informação 

da DPPU não se justifica, porquanto tal obra está contemplada para outro 

local. Entretanto, por deliberação da Assembleia Municipal de 16 de Julho 

de 2007, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 10 de 

Maio de 2007, foi desafectada a parcela de terreno com 2.180 m², pelo 

facto de não ter interesse para fim público, para posterior doação ao 

Centro Social de Guardizela, para expansão da sua actividade. Deste 

modo, estando já registada a favor do Município aquela parcela de terreno 

(Conservatória do Registo Predial de Guimarães n.º 1053/Guardizela e 

matriz predial urbana artigo 1339º), deverá ser deliberada a sua doação ao 

Centro Social de Guardizela, nos termos da alínea b), n.º 4, do art. 64º, da 

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

de 11 de Janeiro, para ali serem construídos equipamentos sociais, sendo o 

valor patrimonial de €138.630,00 (cento e trinta e oito mil seiscentos e 

trinta euros).” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 10 A – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

à aquisição da parcela de terreno n.º 10 A, com a área de 710m², necessária 

à execução do acesso ao Centro Tecnológico. O respectivo proprietário, 

Joaquim de Oliveira Freitas, informa que o valor aceite para indemnização 

da mencionada parcela, seria de €15,00/m2, tendo o perito da lista oficial 

considerado tal proposta aceitável. Assim, nos termos do artigo 11º do 
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Código das Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da 

referida parcela de terreno, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 41.620/Caldelas, 

inscrita na actual matriz rústica sob o artigo 119, necessária para a 

execução do acesso ao Centro Tecnológico de Barco, pelo valor de 

€10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

REGULAMENTOS – PROJECTO DE REGULAMENTO DE 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

informação da Chefe da Divisão de Arquivos: “Atendendo à conveniência 

de se estabelecer uma disciplina unitária na actuação dos serviços 

camarários, no referente à produção, organização e gestão integrada dos 

sistemas de informação que resultam das actividades desenvolvidas pelos 

distintos serviços do Município de Guimarães, no âmbito do seu 

relacionamento com o público. Considerando a importância da existência 

de um Regulamento que defina e harmonize os procedimentos 

administrativos e técnicos inerentes à conservação, defesa, valorização e 

divulgação do património arquivístico custodiado pela autarquia e que 

simultaneamente possa vir a assegurar a sua articulação com a produção 

documental mais recente. Vimos pela presente submeter para apreciação e 

aprovação, em reunião de Câmara, o “Projecto de Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal de 

Guimarães”. O Projecto de Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal de Guimarães dá-se aqui 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 
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À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS 

REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. ----------------------------- 

PROTOCOLOS – CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE 

INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “O programa do Governo 

prevê a criação de equipas de intervenção permanente com o objectivo de 

elevar o nível de prontidão e resposta em situações de socorro e 

emergência às populações. A Autoridade Nacional de Protecção Civil 

(ANPC), a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Liga dos 

Bombeiros Portugueses, protocolaram a criação de 60 EIP em 2007, 70 

EIP em 2008, 70 EIP em 2009, perfazendo 200 equipas. A implementação 

e o funcionamento das mesmas passa, pois, pela congregação de esforços 

entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil, as Câmaras Municipais e 

as Associações Humanitárias de Bombeiros. Considerando a publicação da 

Portaria n.º 1358/2007 de 15 de Outubro, onde se regulamenta as regras e 

procedimentos a observar na criação destas equipas e na regulamentação 

dos apoios à sua actividade, designadamente, a composição das equipas e a 

assumpção das despesas para funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente que são suportadas em partes iguais pela ANPC e pela 

Câmara Municipal respectiva. Despesas de funcionamento da Equipa 

de Intervenção permanente: - 1 EIP = 5 elementos (1 chefe + 4 

bombeiros) - Remuneração base mensal = €600,00; Subsídio de Natal = 

€600,00; Subsídio de férias = €600,00; Subsídio de alimentação = 

€4,03/dia. Estimativa anual de despesas com a EIP: - Chefe: - 

Remuneração base mensal = €600,00 + 25% = €750,00; Subsídio de Natal 

= €600,00; Subsídio de férias = €600,00; Subsídio de alimentação = 

€4,03/dia; = €11.167,20 (+ seguros). Bombeiros: - Remuneração base 

mensal = €600,00; Subsídio de Natal = €600,00; Subsídio de férias = 
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€600,00; Subsídio de alimentação = €4,03/dia; = €37.468,80 (+ seguros). 

VALOR TOTAL = €48.636,00 (+ seguros). COMPARTICIPAÇÃO DA 

CMG (50%) = €24.318,00 (+ seguros). Considerando que em sua reunião 

de 25 de Janeiro de 2007 a Câmara Municipal deliberou celebrar com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães um 

aditamento ao protocolo de Colaboração existente consubstanciado na 

atribuição de um subsídio complementar de €90.000,00 anuais, para 

assegurar as despesas com a manutenção dos grupos permanentes de 

socorro e emergência, até que o Governo definisse as regras de apoio 

financeiro do Estado e das Autarquias Locais aos Corpos de Bombeiros 

Voluntários, proponho o estabelecimento de um protocolo de colaboração 

com a Autoridade Nacional de Protecção Civil e com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães de acordo com o 

texto em anexo, sendo que a comparticipação do Município já se encontra 

assegurada e atribuída pela deliberação atrás referida”. A minuta do 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

PROTOCOLOS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLA, NO ÂMBITO DA 

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA “INFORMAR, SENSIBILIZAR E 

EDUCAR – EM DEFESA DA IGUALDADE DE GÉNERO” – 

Presente a seguinte proposta: “O fenómeno da violência é um problema 

muito complexo, que identifica vários sub-universos de pessoas – vítimas, 

coabitantes ou não, sejam adultos ou crianças, dos sexos masculino e 

feminino. Abordá-lo é delicado, combatê-lo é difícil. Na realidade, as 

mulheres continuam a constituir o grupo onde se verificam a maior parte 

das situações de violência doméstica, que neste contexto se assume como 

uma questão de violência de género. A violência é um forte obstáculo ao 
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bem-estar biopsicossocial de todo o ser humano e um atentado aos seus 

direitos e liberdades. Assim, e com o objectivo de reduzir e/ou eliminar a 

violência nos relacionamentos, promover relações psicoafectivas e 

consolidar informação relativa à igualdade de género, a Câmara Municipal, 

através do Espaço Informação Mulher, em parceria com os Agrupamentos 

de Escola, pretendem levar a efeito um Projecto na área da Prevenção da 

Violência “Informar, Sensibilizar e Educar – em defesa da Igualdade de 

Género”, pelo que propomos que, entre o Município de Guimarães e os 

Agrupamentos de Escola, seja celebrado um Protocolo de Colaboração, de 

acordo com a minuta em anexo”. A minuta do Protocolo de Colaboração 

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – ANO CIVIL 2008 – 

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

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

de várias escolas foram integrados em estabelecimentos de ensino de 

acolhimento, competindo à Autarquia assegurar o seu transporte. 

Atendendo a que, conforme o disposto no artigo 8.º da Lei n.º 13/2006, 

de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o transporte colectivo de crianças 

até aos 16 anos, é obrigatório a presença de vigilantes para 

acompanhamento das crianças, cabendo à entidade que organiza o 

transporte assegurar a sua presença, propõe-se a atribuição de verbas a 

entidades (Freguesias, Associações de Pais e Agrupamentos de Escolas) 

que se disponibilizam a proceder à colocação de pessoal para vigilância e 

acompanhamento dos alunos no transporte escolar. Assim, propõe-se, 

para o ano civil de 2008 (de Janeiro a Junho e de Setembro a Dezembro), a 

atribuição de uma verba no valor de €24.100,00 (vinte e quatro mil e cem 
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euros), sendo que €2.100,00 (dois mil e cem euros) se reportam ao 

pagamento de retroactivos de 2007, a ser pagos no mês de Janeiro, 

conforme mapa em anexo”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a 

seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, declara-se que no orçamento do 

ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €24.100,00 (vinte e quatro mil e cem euros) nas rubricas 

orçamentais 07.01 – 04.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. O 

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

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

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL DE APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DE INGLÊS E OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – ANO 

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

Educação: “Como é do conhecimento superior, a candidatura apresentada 

pelo Município de Guimarães ao Programa de Generalização do Ensino de 

Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, 

envolvendo 15 Agrupamentos de Escolas, foi aprovada pela DREN em 9 

de Julho último. De acordo com o Despacho nº 12 591/2006, de 16 de 

Junho, o Programa será desenvolvido em regime de complemento 

educativo, de frequência gratuita. Com base nos dados fornecidos pelos 

Agrupamentos, o número total de alunos do 1º CEB que irão frequentar as 

Actividades de Enriquecimento Curricular é de 7.160. Tendo sido 

superiormente definido que a aquisição de material escolar para cada um 

dos alunos seria feita através dos Agrupamentos disponibilizando o 

Município os apoios financeiros necessários para o efeito, proponho para 

o corrente ano lectivo a transferência para os Agrupamentos de uma verba 
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global de €143.200,00 (cento e quarenta e três mil e duzentos euros), 

correspondente a €20,00/aluno/ano. Em anexo, Mapa de Transferência de 

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

económica 04.07.01. O mapa de transferência de verbas dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de voto: “Em 

relação ao ponto 12 – Educação – atribuição de verba para aquisição de 

material de apoio no âmbito do programa generalizado de Inglês e outras 

actividades de enriquecimento curricular no 1º CEB, o voto favorável da 

vereadora da CDU não invalida as reservas quanto à forma e conteúdo 

com que as AEC estão a ser implementadas, muito menos afasta as 

dúvidas quanto aos seus reais efeitos na qualidade e no sucesso escolar dos 

alunos. Acrescente-se ainda a estas reservas as perguntas que a seguir se 

colocam: Como é que se chegou ao valor de 20 euros por aluno? Que 

contas e ponderações – técnicas e pedagógicas – foram feitas para se 

chegar a este valor? Podemos em consciência garantir “enriquecimento 

curricular” às áreas de Inglês, Expressão Plástica, Actividade Física e 

Desportiva, Música com uns poucos cêntimos por dia/aluno. No entender 

da vereadora da CDU o valor atribuído, sendo irrisório, revela também o 

real valor e empenho que de facto se dá, no concreto da vida, ao projecto 

de AEC proposto pelo governo e autarquia”. ------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA ALIMENTAÇÃO/GESTÃO EM REFEITÓRIOS 

ESCOLARES – ANO CIVIL 2008 – Presente a seguinte proposta: 

“Como é de conhecimento superior, é apresentada anualmente uma 

proposta de atribuição de verbas a várias Entidades (Centros Sociais, 

Freguesias, Agrupamentos de Escolas, etc.), que têm sob a sua 
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responsabilidade a alimentação e/ou gestão em refeitórios escolares. Para 

o ano lectivo de 2007/2008, e de acordo com o Ofício Circular nº 52/07, 

de 07/08/13, da Direcção Regional de Educação do Norte, foi fixado o 

preço da refeição/aluno em 1,42€, para os alunos abrangidos pelo Escalão 

A, e em 0,71€, para os alunos abrangidos pelo Escalão B. Assim, propõe-

se, para o ano civil de 2008, a atribuição de verbas para alimentação e/ou 

gestão em refeitórios escolares no valor de global de €631.643,64 

(seiscentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e três euros e sessenta e 

quatro cêntimos), sendo que €9.036,71 (nove mil trinta e seis euros e 

setenta e um cêntimos), se reportam ao pagamento de retroactivos de 

2007. Solicita-se ainda que seja comunicado a atribuição das verbas às 

Entidades e aos respectivos Agrupamentos de Escolas. Em anexo 

apresenta-se mapa de pormenor”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi 

prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se que no orçamento 

do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €631.643,64 nas rubricas orçamentais 07.01 – 

04.07.01.02/04.07.01/05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. O 

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

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR Nº 2/2007 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Domingos Fernando Freitas Fernandes, com a categoria de 

Cantoneiro de Limpeza. O Relatório Final, que se dá aqui por reproduzido 

e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a aplicação da 

pena disciplinar de suspensão de 150 dias. DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, APROVAR, 

APLICANDO  A  PENA  DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 150 
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DIAS, com seis votos a favor e cinco contra. ------------------------------------ 

TRANSPORTES – PARTICIPAÇÃO DE CIDADÃ 

VIMARANENSE NO PROGRAMA DA RTP “OPERAÇÃO 

TRIUNFO” – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Com o 

desígnio de apoiar a participação de sua neta, Ana Rita Freitas, no 

programa da RTP “Operação Triunfo”, a D. Adelaide Sousa solicitou a 

colaboração do Município pela cedência de um autocarro, para efectuar o 

transporte dos apoiantes às Galas do referido programa, em Lisboa. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 

169/99, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

submete-se à ratificação do executivo camarário os transportes efectuados 

nos passados dias 3, 10 e 24 de Novembro, bem como no passado dia 1 de 

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

TRANSPORTES – COUNCIL MEETING EDS – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 28 de Novembro de 2007, que disponibilizou à Juventude 

Social Democrata o transporte, em autocarro, dos participantes no Council 

Meeting EDS (European Democrat Students), que decorreu em 

Guimarães, entre os passados dias 21 e 25 de Novembro, bem como um 

guia turístico. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE 

LORDELO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de 

Dezembro de 2007, que disponibilizou à Associação de Reformados de 

Lordelo o transporte, em autocarro, de 40 crianças e 8 adultos ao 

Guimarães Shopping, no passado dia 14 de Dezembro. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 
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TRANSPORTES – JARDIM-DE-INFÂNCIA DA VALINHA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 4 de Dezembro de 2007, que disponibilizou, 

ao Jardim-de-infância da Valinha, o transporte, em autocarro, de 20 

crianças e dois adultos ao GuimarãesShopping, no passado dia 10 de 

Dezembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO FAMILIAR VIMARANENSE DE 

SOCORROS MÚTUOS – Presente a seguinte proposta: “A Associação 

Familiar Vimaranense de Socorros Mútuos comemora, em 2008, o 

centenário da sua fundação. É hoje uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social que continua a prestar aos seus associados, na sua 

maioria pessoas com dificuldades, relevantes serviços. Ao longo dos seus 

cem anos de história, foi uma associação essencial à vida dos 

vimaranenses, particularmente antes da universalidade da segurança social 

pública, dada a ajuda que sempre prestou, entre outras, às famílias na hora 

do falecimento dos seus associados. Sendo uma das poucas associações 

vimaranenses centenárias, é importante para a história da cidade o registo 

da vida da associação, que se propõe editar com a publicação do livro do 

centenário para a qual solicitou o apoio da Câmara Municipal. 

Considerando a relevância da comemoração e o interesse das iniciativas a 

levar a cabo, proponho: Que seja concedido, à Associação Familiar 

Vimaranense de Socorros Mútuos, um subsídio de €3.000,00 (três mil 

euros) como apoio à execução do programa comemorativo do seu 

centenário a decorrer em Julho de 2008”. Pelo Vice-Presidente da Câmara 

foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que no 

orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €3.000,00 (três mil euros) nas rubricas 
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orçamentais 07.01 - 04.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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 19 a 24 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 – MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS – Presente a 

seguinte proposta: “Os Missionários Redentoristas construíram, ao longo 

dos anos, várias obras que procuram prestar apoio aos mais necessitados, 

pelo que estão presentes nos locais com maiores índices de pobreza em 

Portugal e, também em Angola, onde têm várias missões que se ocupam 

da assistência e alfabetização dos mais pobres. Para financiarem as suas 

actividades assistenciais criaram um conjunto de casas de retiro um pouco 

por todo o país, nas quais disponibilizam, a preços muito módicos, 

alojamento a quem dele necessita. Em Guimarães, por exemplo, são vários 

os professores e alunos universitários estrangeiros que residem na casa da 
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Rua Francisco Agra. Contudo, sempre que surge a necessidade de fazer 

frente a um encargo extraordinário, debatem-se com sérias dificuldades 

financeiras. É o caso do apoio que vêm solicitar: o vitral da igreja situada 

na Rua Francisco Agra necessita urgentemente de uma reparação e 

reconstrução que sustenha o avançado estado de degradação em que se 

encontra, sendo que os orçamentos já reunidos apontam para custos que 

ascendem a mais de 30.000 euros, montante que ultrapassa as 

possibilidades dos seus responsáveis. Deste modo, atendendo ao interesse 

público de que se reveste a obra social dos Missionários Redentoristas e 

considerando a necessidade de preservar o património construído, 

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

número 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição, aos Missionários Redentoristas de 

Guimarães, de um subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros), 

correspondente a 50% do valor estimado da obra.” Pelo Vice-Presidente 

da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que 

no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €15.000,00 (quinze mil euros) na rubrica 

orçamental 07.01 - 08.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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 19 a 24 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 – GRUPO DESPORTIVO DA FONTE SANTA – 

APOIO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DA SEDE – Presente a 

seguinte proposta: “Vem o Grupo Desportivo da Fonte Santa solicitar 

apoio financeiro da Autarquia que lhe permita fazer face aos encargos 

resultantes da manutenção do edifício sede, que se encontra bastante 

degradado. O edifício necessita de uma pintura exterior, dado que esta se 

encontra em avançado estado de degradação e é também necessário 

finalizar as obras nos balneários e anexos que nunca foram acabados por 

falta de verbas, sendo que todas estas obras orçariam num montante total 

de €12.000,00 (doze mil euros). Por outro lado, referem, também, que a 

colectividade tem uma carrinha para transporte de atletas que precisa 

urgentemente de reparação, num custo total de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros). Na sequência deste pedido os serviços do 

Departamento de Obras Municipais informaram que os trabalhados que é 

necessário realizar no edifício da sede da colectividade tem um valor de 

estimado de €12.192,74 (doze mil cento e noventa e dois euros e setenta e 

quatro cêntimos), conforme quantificação junta ao processo. Atendendo 

ao interesse em disponibilizar aos atletas e desportistas condições para a 

prática desportiva, e considerando a precária situação financeira do Grupo 
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Desportivo, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 

64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro a atribuição, ao Grupo Desportivo da Fonte 

Santa, de um subsídio de €12.000,00 (doze mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos com a manutenção do edifício sede do Grupo 

Desportivo. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte 

declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€12.000,00 (doze mil euros) na rubrica orçamental 07.01 – 08.07.01 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 19 a 24 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”. ------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO Nº 703 DO CORPO NACIONAL 

DE ESCUTAS – PRESÉPIO MOVIMENTADO – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a o Agrupamento nº 703 do CNE anunciar uma 

nova montagem do Presépio Movimentado, iniciativa que, nos últimos 

anos, suscitou uma grande participação por parte dos jovens, que 

encontrou correspondência no sucesso público alcançado. Atendendo aos 

propósitos enunciados e aos custos envolvidos, que ascendem a 500 euros, 

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

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

de Janeiro, a atribuição, ao Agrupamento nº 703 do CNE, de um subsídio 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos 

custos envolvidos no Presépio Movimentado de 2007.” 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 19 a 24 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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – 

Presente a seguinte proposta: “ Vem a Associação mencionada em assunto 

solicitar apoio financeiro para a realização da Festa de Natal dos seus 

associados, a realizar no próximo dia 15 de Dezembro. Atendendo às 

dificuldades financeiras da Associação, e de acordo com o deliberado no 

ano transacto, 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 de Reformados e 

Pensionistas de Guimarães, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), 

destinado a comparticipar nas despesas relacionadas com a Festa de Natal 

de 2007.” 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 19 a 24 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas 

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 
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reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 

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

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – 

Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício do Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores do Município de Guimarães solicitando, nos 

termos das alíneas o) e p) do n.º 1 do art. 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, um 

subsídio destinado a comparticipar nos custos de realização das diversas 

actividades culturais, recreativas e desportiva que promovem ao longo do 

ano. Deste modo, proponho, com o citado enquadramento legal, a 

atribuição, ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 

Município de Guimarães, de um subsídio de €30.900,00 (trinta mil e 

novecentos euros), a pagar em três prestações iguais nos meses de Junho, 

Setembro e Novembro de 2008.” 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 19 a 24 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 
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(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 – NICOLINAS 2007 – PRÉMIO PARA O MELHOR 

CARRO DAS MAÇÃZINHAS – Presente a seguinte proposta: “A 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães de 22 de Novembro 

último renovou a atribuição do prémio mencionado em assunto, tal como 

se vem fazendo desde 2001. Sucede que, na edição deste ano, em que 

apenas dois carros participaram, o júri designado de acordo com a supra-

citada deliberação decidiu atribuir o 1º prémio, ex-aequo, às escolas 

participantes, atendendo, por um lado, à qualidade dos carros, e, por outro, 

ao interesse em premiar o trabalho das escolas EB 2,3 Gil Vicente e 

Secundária Martins Sarmento e incentivar a sua participação futura, por 

forma a manter viva tão genuína tradição. Tratando-se de um caso omisso 

na deliberação que instituiu o Prémio, o júri entendeu solicitar à Câmara 

Municipal de Guimarães que considerasse a possibilidade de atribuir o 1º 

prémio, na sua íntegra, a cada uma das escolas vencedoras, o que carece de 

nova deliberação. Assim, com os fundamentos supra-referidos, 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 de um segundo prémio em livros, no mesmo valor previsto na 

deliberação de 2001 que instituiu o Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães para o melhor carro das Maçãzinhas.” DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SERZEDELO – FESTAS DE S. 

BARTOLOMEU – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de 

Guimarães, em sua reunião realizada no dia 10 de Julho de 2003, deliberou 

conceder autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de S. Bartolomeu, freguesia de Calvos, realizadas 

entre os dias 22 e 24 de Agosto do ano de 2003, com a colocação de 2 

quadros de 3x60 amperes. No entanto, tal autorização destinava-se às 

Festas de S. Bartolomeu, freguesia de Serzedelo e não às Festas de S. 

Bartolomeu, freguesia de Calvos, pelo que se propõe que seja rectificada a 

deliberação tomada em 10 de Julho de 2003, para que nela passe a constar 

que a autorização para a ligação à rede de iluminação pública se destina às 

Festas de S. Bartolomeu na freguesia de Serzedelo”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANDE S. 

LOURENÇO – FESTA DO PADROEIRO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Fábrica de Igreja Paroquial de Sande 

S. Lourenço solicitando um apoio destinado a custear as despesas com a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa do 

Padroeiro, realizada entre os passados dias 9 e 13 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €149,22 (cento e quarenta e nove euros 

e vinte e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Fábrica de 

Igreja Paroquial de Sande S. Lourenço, de um subsídio correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa do Padroeiro, num máximo de €75,00 (setenta e cinco euros). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 
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04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 27 a 

51 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 CORVITE – FESTA DE NATAL 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 3 de Dezembro de 2007, que concedeu à 

Junta de Freguesia de Corvite um apoio de €193,60 (cento e noventa e três 

euros e sessenta cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico 

das ornamentações necessárias para as Festas de Natal, a realizar entre os 

dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente 

da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que 

no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta 

cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada 
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em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 GUARDIZELA – FESTAS DE 

SANTA LUZIA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 4 de Dezembro de 

2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Guardizela um apoio de 

€68,32 (sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), correspondente a 

50% do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para as Festas 

em Honra de Santa Luzia, realizadas entre os passados dias 14 e 16 de 

Dezembro. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte 

declaração: “Nos termos do nºs 3 e 4 do art. 22º do Decreto-Lei nº 197/99 

de 8 de Junho, declara-se que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a 

verba adequada para suportar esta despesa no montante de €68,32 

(sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 
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– 04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 S. FAUSTINO – FESTA DE 

NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, de 4 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de S. Faustino um apoio de €231,91 

(duzentos e trinta e um euros e noventa e um cêntimos), correspondente a 

50% do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para as Festas 

de Natal, a realizar entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €231,91 (duzentos e 

trinta e um euros e noventa e um cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 
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04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 S. TORCATO – FESTA DO 

MENINO 2007 – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 4 de Dezembro de 

2007, que concedeu à Junta de Freguesia de S. Torcato um apoio de 

€109,43 (cento e nove euros e quarenta e três cêntimos), correspondente a 

50% do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a 

realização das Festas do Menino 2007, entre os dias 15 de Dezembro de 

2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a 

seguinte declaração: “Nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 22º do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 

foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€109,43 (cento e nove euros e quarenta e três cêntimos) na rubrica 
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orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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 27 a 51 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 AZURÉM – FESTAS DE NATAL 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 4 de Dezembro de 2007, que concedeu à 

Junta de Freguesia de Azurém um apoio no valor de €113,57 (cento e treze 

euros e cinquenta e sete cêntimos), correspondente a 50% do consumo 

eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das Festas de 

Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo 

Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos 

termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €113,57 (cento e 
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treze euros e cinquenta e sete cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 PRAZINS SANTO TIRSO – 

FESTAS DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 5 de Dezembro de 

2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso um apoio 

no valor de €154,50 (cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas de Natal, entre os 

dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente 

da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do nº 3 e nº 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que 

no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 
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despesa no montante de €154,50 (cento e cinquenta e quatro euros e 

cinquenta cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 FIGUEIREDO – FESTA DE 

NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas de Natal a realizar na freguesia de Figueiredo entre os próximos dias 

21 de Dezembro de 2007 e 2 de Janeiro de 2008, com a colocação de 3 

contadores para 41,4 Kva. Não foi proposta a atribuição de subsídio em 

numerário em virtude de não ser possível estimar uma média por não 

existir histórico relativamente a este evento. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José 
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Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a 

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

votaram contra os pontos 27 a 51 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 GÉMEOS – FESTA DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Natal a realizar na freguesia de Gémeos entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008, com a colocação de 1 contador 

de 41,4 Kva. Não foi proposta a atribuição de subsídio em numerário em 

virtude de não ser possível estimar uma média por não existir histórico 

relativamente a este evento. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

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 DO 

MENINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de Gondomar um apoio de €150,74 (cento 

e cinquenta euros e setenta e quatro cêntimos), correspondente a 50% do 

consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas do Menino, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €150,74 (cento e 

cinquenta euros e setenta e quatro cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas 

seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) 
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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 SOUTO SANTA MARIA – 

FESTAS DO MENINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Souto Santa 

Maria um apoio no valor de €205,28 (duzentos e cinco euros e vinte e oito 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas do Menino, entre 

os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €205,28 (duzentos e cinco 

euros e vinte e oito cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e 

será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas seguintes 
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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 OLEIROS – FESTAS DE NATAL 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de Oleiros um apoio no valor de €192,01 

(cento e noventa e dois euros e um cêntimo), correspondente a 50% do 

consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €192,01 (cento e 

noventa e dois euros e um cêntimo) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas 
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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 SILVARES – FESTAS DE NATAL 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de Silvares um apoio no valor de €66,78 

(sessenta e seis euros e setenta e oito cêntimos), correspondente a 50% do 

consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €66,78 (sessenta e 

seis euros e setenta e oito cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas 
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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 SOUTO S. SALVADOR – FESTAS 

DO MENINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Souto S. 

Salvador um apoio no valor de €194,60 (cento e noventa e quatro euros e 

sessenta cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas do Menino, entre 

os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €194,60 (cento e noventa e 

quatro euros e sessenta cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

listas PSD votaram contra os pontos 27 a 51 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 SELHO S. LOURENÇO – 

FESTAS DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 

2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Selho S. Lourenço um apoio 

de €114,31 (cento e catorze euros e trinta e um cêntimos), correspondente 

a 50% do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a 

realização das Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 

de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte 

declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€114,31 (cento e catorze euros e trinta e um cêntimos) na rubrica 

orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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 
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vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 27 a 51 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 RONFE – FESTAS DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu 

à Freguesia de Ronfe um apoio de €471,95 (quatrocentos e setenta e um 

euros e noventa e cinco cêntimos), correspondente a 50% do consumo 

eléctrico das ornamentações necessárias à realização das Festas de Natal, 

entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

declara-se: “Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €471,95 (quatrocentos e setenta 

e um euros e noventa e cinco cêntimos) na rubrica orçamental 07.01-

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

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

listas PSD votaram contra os pontos 27 a 51 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 – 

FESTAS DO MENINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Briteiros S. 

Salvador um apoio no valor de €349,80 (trezentos e quarenta e nove euros 

e oitenta cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas do Menino, na 

freguesia de Briteiros S Salvador, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 

6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a 

seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do 

ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €349,80 (trezentos e quarenta e nove euros e oitenta 

cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada 

em Janeiro de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 
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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 27 a 51 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 – FESTAS DE NATAL – 

LUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu à Junta 

de Freguesia de Vermil um apoio de €230,90 (duzentos e trinta euros e 

noventa cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas de Natal, entre os 

dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente 

da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que 

no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €230,90 (duzentos e trinta euros e noventa 

cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada 

em Janeiro de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 
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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 27 a 51 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 DE 

NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de Caldelas um apoio de €730,87 

(setecentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos), correspondente a 50% 

do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de 

Junho, declara-se que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €730,87 (setecentos e 

trinta euros e oitenta e sete cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO 
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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 27 a 51 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 BRITO – FESTAS DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu à Junta 

de Freguesia de Brito um apoio de €490,66 (quatrocentos e noventa euros 

e sessenta e seis cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico 

das ornamentações necessárias para a realização das Festas de Natal, entre 

os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €490,66 (quatrocentos e 

noventa euros e sessenta e seis cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 

04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO 
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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 27 a 51 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 S. CLEMENTE – 

FESTAS DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Sande S. 

Clemente um apoio no valor de €145,78 (cento e quarenta e cinco euros e 

setenta e oito cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas de Natal, entre os 

dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente 

da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que 

no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €145,78 (cento e quarenta e cinco euros e setenta 

e oito cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será 
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cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 GONÇA – FESTAS DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu 

à Junta de Freguesia de Gonça um apoio no valor de €262,81 (duzentos e 

sessenta e dois euros e oitenta e um cêntimos), correspondente a 50% do 

consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €262,81 (duzentos e 

sessenta e dois euros e oitenta e um cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 
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– 04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 DONIM – FESTAS DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu 

à Junta de Freguesia de Donim um apoio no valor de 183,45 (cento e 

oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), correspondente a 50% 

do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de Natal, entre os dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €183,45 (cento e 

oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) na rubrica orçamental 
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07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 

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 27 a 51 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 PRAZINS SANTA EUFÉMIA – 

FESTAS DE NATAL E ANO NOVO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 11 de Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de 

Freguesia de Prazins Santa Eufémia um apoio no valor de 285,95 

(duzentos e oitenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), 

correspondente a 50% do consumo eléctrico das ornamentações 

necessárias para a realização das Festas de Natal e Ano Novo, entre os dias 

15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Pelo Vice-Presidente da 

Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no 
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orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €285,95 (duzentos e oitenta e cinco euros e 

noventa e cinco cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 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 GANDARELA – FESTAS DO 

SENHOR DO PADRÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Gandarela um 

apoio no valor de €75,75 (setenta e cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas do Senhor do 

Padrão, entre os próximos dias 23 e 26 de Dezembro. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €75,75 (setenta e cinco euros e 

setenta e cinco cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 27 a 51 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E CINCO MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 


