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ACTA 

Aos onze dias do mês de Janeiro 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 Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Perguntou sobre o ponto de situação dos 

estabelecimentos das EB1 que encerraram, e que, por isso, se encontram 

desocupados, dizendo que, dadas as carências das freguesias e os interesses 

e projectos que existem para esses espaços, este processo devia estar já 

concluído. 2 - Vereador António Salgado Almeida – a) – Referiu que 

um conjunto de moradores da freguesia de Ronfe lhe tinha manifestado 

uma preocupação relativa às facturas de consumo de água da VIMÁGUA, 

no passado mês de Dezembro, cujos montantes eram muito elevados, 

cerca do dobro do que era habitual. A explicação que a VIMÁGUA terá 

dado é que tal situação resultou de estimativas que os serviços fizeram, por 

motivo de férias dos respectivos funcionários; b) – Ainda sobre a 

VIMÁGUA, disse que havia queixas de munícipes a quem estava a ser 

cobrada taxa de saneamento, quando na localização dos respectivos 

prédios não existia ainda abastecimento de saneamento em rede pública; c) 

– Perguntou para quando estava prevista a efectiva despoluição dos 
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ribeiros do Concelho. 3 – Vereadora Francisca Abreu – Sobre a 

intervenção do Vereador Rui Vítor Costa esclareceu que o objectivo é que 

os espaços deixados vagos pelo encerramento dos estabelecimentos de 

ensino sejam ocupados por entidades que prestam serviços à comunidade, 

pelo que foram consultados os Presidentes de Junta das freguesias 

respectivas, tendo em vista aferir das efectivas necessidades. Deu exemplos 

de alguns processos em curso, onde diversas instituições se propuseram 

instalar serviços: na freguesia da Costa, instalação de espaço de formação 

destinada a desempregados do sector têxtil (CITEVE); na freguesia de 

Selho S. Jorge, instalação de Centro de Actividades Ocupacionais 

(CERCIGUI); na freguesia de Gominhães, instalação de Centro de 

Actividades Ocupacionais (Associação para a Integração de Crianças 

Inadaptadas de Guimarães); na freguesia de Silvares, instalação de Centro 

de Apoio Domiciliário a Idosos (Centro Social); na freguesia de Lordelo, 

instalação de extensão da Biblioteca Raul Brandão. Acrescentou que 

algumas destas entidades não obtiveram ainda parecer da Segurança Social 

sobre o projecto respectivo, sem o qual o processo não pode evoluir, o 

que levou a Câmara Municipal a ter de aguardar que os processos estejam 

em condições de serem concretizados. 4 – Presidente da Câmara – 

Sobre a intervenção do Vereador António Salgado Almeida, esclareceu que 

se previa que só em finais de 2009 é que tudo irá estar em condições para 

que os rios funcionem em rede de despoluição e consequente fiscalização. 

Referiu, a propósito, os problemas que envolvem o ribeiro de Couros, que 

são provenientes, sobretudo, de construções clandestinas, cuja 

identificação é de difícil concretização, estando, todavia, o processo em 

curso. 5 - Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Fez uma apresentação 

do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Guimarães; 

b)  –  Informou da colocação de semáforos junto à EB 2, 3 das Taipas. ---- 
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-------------------------------- INFORMAÇÕES ---------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De ter sido 

apresentada candidatura no âmbito da vigilância contra incêndios. 2 – Da 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente contendo 

o relatório estatístico sobre a recolha de resíduos sólidos urbanos. 3 – 

Apelou a que se participasse activamente na votação para a eleição das 7 

maravilhas nacionais. 4 – Manifestou preocupação pela falta de segurança 

que se tem verificado por parte dos proprietários de animais de raças 

perigosas, designadamente pelo facto de estes serem passeados sem trela e 

açaime, conforme dispõe a lei. Acrescentou que a PSP e a Polícia 

Municipal estavam atentas a estas situações. 5 – Do Boletim Estatístico do 

Emprego/Desemprego relativo aos meses de Outubro e Novembro de 

2006, enviado pelo Governo Civil. 6 – Informou sobre as obras realizadas 

no Bairro da Emboladoura, em Gondar, cujo valor final ascendeu a 

€83.402,30. 7 – Informou que a Zona de Turismo de Guimarães vai estar 

presente, com um stand renovado, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 

que se realiza entre os próximos dias 24 e 28, na FIL, em Lisboa. ------------ 

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

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

proposta: PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

COM A COOPERATIVA “TEMPO LIVRE” NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 169/99, DE 18 DE 

SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA PELA LEI Nº 5-

A/2002, DE 11 DE JANEIRO – Presente a seguinte proposta do Vice-

Presidente da Câmara: “Tendo em vista que a actividade regular da Tempo 

Livre remete inequivocamente para o disposto nas alíneas l) do nº 2 e a) e 

b) do nº4, ambas do artigo 64º da Lei referida em assunto, o que reclama 

uma contratação clara, transparente e objectiva, que, desde logo, determine 
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as obrigações a assumir pelas partes, tal como o disposto no artigo 67º da 

referida Lei, proponho a aprovação em minuta e posterior celebração do 

protocolo de colaboração em anexo. Refira-se que o acréscimo do 

montante a atribuir, por comparação com o verificado no ano transacto, 

resulta da assumpção, por parte da Cooperativa Tempo Livre, do 

pagamento dos vencimentos dos onze funcionários municipais que, 

através de cedência especial, se encontram destacados naquela cooperativa, 

desde 1 de Janeiro do corrente ano.” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. O Protocolo 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra este ponto 

da agenda da reunião de Câmara de 11 de Janeiro de 2007 pela razão 

fundamental de considerarem que as régie-cooperativas criadas pela 

Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, a tornear regras 

de rigor e de transparência que o Estado e a Administração Pública fixam 

para si próprios, fugindo ao controlo político da Assembleia Municipal. 

Independentemente da importância de algumas das realizações a cargo das 

cooperativas, continuamos a acreditar que era possível, na maior parte dos 

eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e apoiando o dinamismo 

das associações concelhias.” O Presidente da Câmara não participou 

na discussão e na votação da proposta, por impedimento legal. ------- 

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

-------------- INFORMAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL --------------- 

I – Do ofício da Cooperativa Turipenha – Cooperativa de Turismo de 

Interesse Público, R.L. remetendo, para conhecimento, o Plano de 
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Actividades e Orçamento para o ano de 2007, encontrando-se disponível 

para consulta dos Senhores Vereadores na Secretaria Geral da Câmara 

Municipal. II – Do ofício da Cooperativa Tempo Livre remetendo, para 

conhecimento, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2007, 

encontrando-se, igualmente, disponível para consulta dos Senhores 

Vereadores na Secretaria Geral da Câmara Municipal. III – Do despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 3 de Janeiro de 2007, que aprovou 

rectificações ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, de 

acordo com a seguinte informação: “O Regulamento supra referido foi 

objecto de recentes alterações, que foram aprovadas por deliberação da 

Câmara Municipal de 9 de Novembro de 2006, e ratificadas pela 

Assembleia Municipal em sessão de 24 de Novembro do mesmo ano. 

Publicado o respectivo edital no passado dia 7 de Dezembro de 2006, as 

alterações efectuadas entraram em vigor no presente dia 3 de Janeiro. Das 

alterações efectuadas, verifica-se que houve lapso na redacção dos pontos 

8, 9 e 10 do artigo 15.º da Secção II do Capítulo II da Tabela anexa ao 

Regulamento e Tabela de taxas e Licenças Municipais, que se refere às 

taxas relativas aos serviços a prestar pela Divisão de Biblioteca. As taxas 

previstas nos pontos 8 e 9 do art. 15º desta Tabela estão trocadas. Onde 

consta: “8. 2.ª Via do Cartão de Leitor--- €1,21; 9. 2.ª Via do Cartão de 

Fotocópias--- €2,54”: Devia constar: “8. 2.ª Via do Cartão de Leitor--- €2,54; 9. 

2.ª Via do Cartão de Fotocópias---€1,21”. Por outro lado, a taxa relativa à 

emissão da Carta Europeia de Condução Informática sofreu um aumento 

de 2,5%, conforme as restantes taxas, no entanto, este valor não deveria 

ter sido actualizado, uma vez que é um valor pré-definido pela ECDL – 

Europpean Computer Drive Licence. Ao que acresce que é mencionado 

que esta taxa não está sujeita a IVA, quando este valor tem já IVA 

incluído. Assim, onde consta “10. Carta Europeia de Condução Informática--- 
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€24,81 e)” deveria constar “ 10. Carta Europeia de Condução Informática ---- 

€24,20 *”. Atendendo a que foi um lapso da técnica que elaborou as 

alterações ao referido Regulamento, que não interfere directamente com o 

valor das taxas, aprovado em reunião camarária, e ratificado em sessão da 

Assembleia Municipal, mas apenas se trata de rectificações, uma relativa a 

uma troca de taxas já aprovadas, a outra porque a fixação do valor não 

depende directamente da autarquia mas de um organismo externo, propõe-

se que o Sr. Presidente da Câmara autorize as rectificações a efectuar 

conforme supra descrito, rectificações estas que entendo não ser 

necessário voltar a aprovar nos órgãos autárquicos, mas tão somente dar 

conhecimento à Câmara Municipal, em reunião de Executivo Camarário, 

por forma a que, a partir da presente data, data da entrada em vigor das 

alterações ao Regulamento, a sua redacção esteja totalmente regularizada.” 

IV – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 8 de 

Janeiro de 2007, que aprovou os trabalhos a mais da empreitada de 

Ampliação da Escola EB1 de Arrau – Nespereira, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Estando em 

curso a empreitada referia em título constatou-se que durante a execução 

dos trabalhos referentes às fundações do edifício, o terreno não garantia as 

tensões de segurança indispensáveis a implementação da solução prevista 

em projecto (fundações directas). Conforme parecer do gabinete 

responsável pelo projecto, GUIPOLIS (Doc. 1), datado de 29 de 

Novembro de 2006 e parecer favorável da DPPU, a solução a adoptar para 

a resolução do problema relativo às fundações passará por "...execução de 

poços em betão ciclópico de forma a garantir as condições de segurança". 

Da execução destes trabalhos resultará uma lista de Trabalhos a Mais, que 

se anexa (Doc. 2), no valor de 69.457.50 € + IVA (sessenta e nove mil 

quatrocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
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correspondendo a uma percentagem de 13,01%, para a qual se propõe a 

sua aprovação, nos termos do nº1 do artigo 26º do D.L. 59/99, de 2 de 

Março, uma vez que tais trabalhos não podem ser técnica e 

economicamente separados do contrato inicial da empreitada, a sua 

execução resultou de circunstâncias imprevisíveis e são estritamente 

necessários ao seu acabamento. A sua não execução imediata implicaria a 

suspensão da obra por um período provável de 120 dias com todas as 

legais consequências que daí adviriam, nomeadamente indemnização e 

aumento do valor da revisão de preços. ------------------------------------------- 

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 21 DE 

DEZEMBRO DE 2006. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da acta por esta ter 

sido entregue a todos os membros do órgão executivo juntamente com a 

Ordem do Dia da presente reunião. ------------------------------------------------ 

PESSOAL – REGULAMENTO INTERNO DA DURAÇÃO E 

HORÁRIO DE TRABALHO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – ALTERAÇÕES EM 

RESULTADO DE APRECIAÇÃO (SUGESTÕES) – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Administração Geral: 

“Decorrido o prazo para apresentação de sugestões ao projecto de 

Regulamento interno da duração e horário de trabalho da Câmara 

Municipal de Guimarães, vimos sugerir as alterações que abaixo se indicam 

e que resultaram de diversas reuniões de trabalho, onde se teve em conta 

as sugestões dos funcionários que quiseram dar o seu contributo. 

Consultadas as organizações sindicais, apenas se obteve resposta por parte 

do STAL (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local), com 
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parecer favorável. No caso de a presente informação merecer a 

concordância superior, junta-se mapa contendo as alterações sugeridas e 

sua justificação, e, em consequência, a versão final do Regulamento.” Os 

referidos mapa e Regulamento dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador Vítor Ferreira não 

participou na discussão e na votação da proposta. ------------------------- 

TURISMO – TRANSFERÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA A ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Turismo: “Submete-se à aprovação 

do executivo, as transferências de verba relativas ao orçamento da Zona de 

Turismo de Guimarães, aprovado para o ano de 2007 (no valor de 

€350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros), de acordo com o seguinte 

cronograma financeiro: Janeiro 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil cento 

e sessenta e seis euros); Fevereiro 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Março 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Abril 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Maio 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Junho 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Julho 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Agosto 2007 – €29.166,00 (vinte e nove mil 

cento e sessenta e seis euros); Setembro 2007 – €29.166,00 (vinte e nove 

mil cento e sessenta e seis euros); Outubro 2007 – €29.166,00 (vinte e 

nove mil cento e sessenta e seis euros); Novembro 2007 – €29.166,00 

(vinte e nove mil cento e sessenta e seis euros); Dezembro 2007 – 

€29.174,00 (vinte e nove mil cento e setenta e quatro).” DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. ---------- 
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SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE DO AVE – CONTRATO DE 

RECOLHA DE EFLUENTES E CESSÃO DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL À VIMÁGUA, EIM – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Júlio Mendes: “Sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em 

reunião de 27 de Novembro de 2003, a Assembleia Municipal deliberou, 

em sessão de 12 de Dezembro do mesmo ano, aprovar a adesão, 

exclusivamente na componente do saneamento, ao “SISTEMA 

MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DO VALE DO AVE”, autorizando, entre outras, a 

celebração do CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES (entre a 

Sociedade Águas do Ave, SA e o Município de Guimarães), de harmonia 

com a minuta apresentada e respectivos anexos. Tal como previsto no 

referido CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES, entretanto 

assinado, o Município de Guimarães poderia transmitir para outrem – 

visando-se concretamente a Vimágua, EIM – a sua posição contratual 

nesse contrato, dada a especial vocação daquela empresa intermunicipal 

para promover as actividades ali disciplinadas. Deste modo, e com vista à 

plena execução daquele contrato, que reputamos de estratégico para o 

futuro dos nossos munícipes e para a salvaguarda ambiental dos nossos 

recursos, propõe-se, nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão de 29 de Novembro de 2006, a 

aprovação dos seguintes documentos, que constam em anexo à presente 

proposta: 1 - ADITAMENTO AO CONTRATO DE RECOLHA DE 

EFLUENTES CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES E ÁGUAS DO AVE, SA, dispondo que a exigibilidade 

das obrigações contratuais estabelecidas fica condicionada à aceitação, pela 

Vimágua, EIM, do contrato de cessão parcial da posição contratual do 
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Município de Guimarães à referida empresa (Doc. 1); 2 - PROTOCOLO 

ADICIONAL AO CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES, 

(entre o Município de Guimarães e Águas do Ave SA), com vista a 

clarificar alguns aspectos daquele contrato, introduzindo, por outro lado, 

disposições que procuram a melhor salvaguarda do interesse das partes 

(Doc. 2); 3 - CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE O 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES E A VIMÁGUA EIM, estabelecendo 

as parcelas do CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES que 

continuarão dizendo respeito exclusivamente a direitos e obrigações 

próprias do Município, e as parcelas que passarão a respeitar 

exclusivamente a direitos e obrigações próprias da Vimágua, EIM (Doc. 

3). Os documentos referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas.” DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado 

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

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “O PSD votou contra os contratos de recolha de 

efluentes e cessão da posição contratual da Câmara Municipal de 

Guimarães à Vimágua, EIM pois esta proposta é omissa relativamente à 

estrutura de custos, quando tal era possível e desejável. O PS deveria ter 

feito, e não fez, as necessárias contas e, nesta reunião da Câmara 

Municipal, limitou-se a apresentar simplesmente um Protocolo de Recolha 

de Efluentes sem qualquer sustentação financeira e de encargos para a 

comunidade, sem rigor, nem a necessária transparência. Já hoje deveria ser 

possível conhecermos o custo do metro cúbico do efluente tratado, tendo 

em conta os caudais que afluem ao sistema para tratar e os respectivos 

custos com a mão-de-obra, os reagentes, a energia, as amortizações e 

outros custos. Não o sabermos hoje e votarmos estas propostas, tendo em 
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conta que tecnicamente essa avaliação era possível de ser feita, é uma 

espécie de “cheque em branco” para que as Águas do Ave e a Vimágua 

definam os tarifários futuros que são de vital importância para os 

vimaranenses e para o tecido empresarial de Guimarães. De acordo com a 

cláusula segunda da minuta do protocolo adicional as Águas do Ave, SA 

definirão, num prazo de 90 dias, esse mesmo tarifário que hoje queríamos 

e deveríamos conhecer e, por isso, propusemos que o ponto fosse retirado 

para que essa proposta fosse do conhecimento desta Câmara. Como o PS 

se recusou a seguir o procedimento que consideramos correcto, 

transparente, possível e desejável, não nos restou outra alternativa que não 

a de votar contra a proposta apresentada.” O Vice-Presidente da Câmara, 

Domingos Bragança Salgado, e os Vereadores Armindo José Ferreira da 

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

César Manuel de Castro Machado apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista 

votaram a favor da proposta relativa ao SISTEMA MULTIMUNICIPAL 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE 

DO AVE – CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES E 

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL À VIMÁGUA, EIM, porque, 

em primeiro lugar, ela vem clarificar um conjunto de aspectos que têm em 

vista assegurar os interesses das partes no âmbito da execução do 

CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES, aprovado por 

deliberação de 12 de Dezembro de 2003 da Assembleia Municipal. 

Recorde-se que essa deliberação de 2003, aprovou, por larga maioria na 

Câmara e na Assembleia Municipal de Guimarães, o Contrato de Recolha 

de Efluentes celebrado entre o Município e Águas do Ave SA, que tinha já 

subjacente uma intensa negociação com vista a que a adesão ao chamado 

“grande sistema” se fizesse somente na componente de saneamento em 
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alta, assim salvaguardando os investimentos entretanto promovidos pela 

Câmara Municipal de Guimarães e então já geridos pela Vimágua, EIM. 

Contudo, sempre manifestámos que: - aquele contrato tinha aspectos cuja 

clarificação era indispensável à salvaguarda dos melhores interesses do 

Município de Guimarães; - o caminho natural seria o de ceder parte 

considerável da posição contratual assumida pelo Município à Vimágua 

EIM, pelo que teríamos que salvaguardar que tal cessão se fizesse após a 

aprovação pelos órgãos próprios da empresa e em condições que não 

coloquem em crise o seu plano de investimentos e equilíbrio financeiro. 

Por outro lado, a transmissão da posição contratual para a Vimágua, EIM, 

dada a sua especial vocação para promover as actividades ali reguladas, 

pode assim ser realizada mediante o seu prévio acordo e em condições que 

salvaguardam integralmente o equilíbrio financeiro da empresa.” O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

proposta, por impedimento legal. ----------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA COMPARTIPAÇÃO DE 

LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

2ª FASE – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Tal 

como em anos anteriores, a atribuição de verbas aos Agrupamentos de 

Escolas para comparticipação de livros e material escolar dos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico implica necessariamente uma 2ª fase, de forma a 

dar respostas a possíveis reclamações e eventuais transferências de alunos. 

Assim, e com base nos dados enviados pelos Agrupamentos de Escolas de 

Gil Vicente, Briteiros, Arqueólogo Mário Cardoso, Agostinho da Silva, S. 

Torcato, Pevidém, Professor Abel Salazar, Moreira de Cónegos e João de 

Meira, cumpre-nos informar que à verba aprovada em Reunião de Câmara 

de 9 de Novembro último, no valor de €96.637,00 (noventa e seis mil 
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seiscentos e trinta e sete euros), acrescem €1.517,00 (mil quinhentos e 

dezassete euros), referentes a 29 alunos do Escalão A e 16 do B. Neste 

sentido, propõe-se que a comparticipação de livros e material escolar já 

aprovada seja acrescida de €1.517,00 (mil quinhentos e dezassete euros), 

relativos à 2ª fase do processo de Acção Social Escolar para o corrente ano 

lectivo. Junto se anexa mapas com o número de alunos e respectiva verba. 

À consideração superior”. Esta verba tem cabimento na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. Os mapas referidos dão-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS 

AOS ALUNOS DA EB, 1 MONTE/VERMIL – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Como é de conhecimento 

superior, a solução encontrada pela Autarquia para assegurar o 

fornecimento de refeições aos alunos matriculados em regime normal na 

EB1 de Monte/Vermil, foi a implantação de um serviço de refeições 

transportadas para o Jardim de Infância de Calçada/Vermil, que se 

encontra a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia. 

Posteriormente, a Autarquia entendeu proceder à instalação de dois pré-

fabricados no recinto escolar, destinados ao funcionamento de uma sala de 

aula e de um refeitório, sendo que os alunos daquele estabelecimento de 

ensino continuaram a deslocar-se ao Jardim de Infância para almoço, até 

que estivessem reunidas as condições para a implantação do referido 

serviço na EB1. Neste sentido, conforme relatório de contas enviados pela 

Freguesia de Vermil, foram efectuadas durante os meses de Setembro, 

Outubro e Dezembro despesas no valor de €40,02 (quarenta euros e dois 

cêntimos), €681,03 (seiscentos e oitenta e um euros e três cêntimos) e 

€259,44 (duzentos e cinquenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), 
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respectivamente, com o fornecimento de refeições aos alunos da EB1 

Monte/Vermil. Assim o montante de €980,49 (novecentos e oitenta mil e 

quarenta e nove cêntimos) deverá ser pago directamente à Freguesia de 

Vermil. À consideração superior”. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 0701 e na unidade económica 04050102. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE GRATUITO, 

EM CARREIRA PÚLICA – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação:” Solicita-nos a Escola Secundária Padre Benjamim 

Salgado concessão de transporte escolar gratuito em carreira pública ao 

jovem Hugo Manuel Teixeira Machado, matriculado no 10º ano de 

escolaridade e residente na Freguesia de Ronfe. A razão deste pedido deve-

se ao facto da família deste jovem, constituída por 5 elementos, viver com 

grandes dificuldades económicas, estando a beneficiar do Rendimento de 

Inserção Social. Porque o aluno está a beneficiar da Acção Social Escolar 

(Escalão A) para alimentação e livros escolares e a família não dispõe de 

recursos económicos para assumir mensalmente os 50% do custo do passe 

escolar no valor de €19,50 (dezanove euros e cinquenta cêntimos), 

proponho enquanto a situação socio-económica se mantiver, a concessão 

de transporte escolar gratuito. A despesa com este transporte está na 

proposta de cabimentação nº 5198 do Plano de Transportes Escolares para 

2006/2007 aprovado em reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006. 

Custo anual previsível - €117,00 (cento e dezassete euros). À consideração 

superior.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------  

BIBLIOTECA – OFERTA DE LIVROS ÀS BIBLIOTECAS DAS 

ESCOLAS DO 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIAS DO 

CONCELHO – Presente uma proposta da Vereadora Francisca Abreu 

propondo a aquisição de 16 livros da publicação do Livro “Antologia de 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 1/2007   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JANEIRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Contos Caboverdianos” para oferecer às Bibliotecas Escolares das escolas 

do 2º e 3º ciclos e secundárias do Concelho, no valor de €13,50 (treze 

euros e cinquenta cêntimos) por unidade, o que perfaz uma quantia total 

de €216,00 (duzentos e dezasseis euros) acrescida de € 7,60 (sete euros e 

sessenta cêntimos) relativa a portes de envio. Esta despesa tem cabimento 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.01.15. 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A COOPERATIVA A OFICINA, CIPRL, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 

169/99, DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA 

PELA LEI Nº 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO – Presente a seguinte 

proposta: ”Tendo em vista que a actividade regular da Oficina remete 

inequivocamente para o disposto nas alíneas l) do nº 2 e b) do nº4, ambas 

do artigo 64º da Lei referida em assunto, o que reclama uma 

contratualização clara, transparente e objectiva, que, desde logo, determine 

as obrigações a assumir pelas partes, tal como o disposto no artigo 67º da 

referida Lei, proponho a aprovação em minuta e posterior celebração do 

protocolo de colaboração em anexo, mediante o qual a Câmara Municipal 

financia as actividades a desenvolver pela Cooperativa A Oficina, em 2007, 

com o montante de €3.000.000,00 (três milhões de euros). Refere-se que 

este montante contempla já o financiamento das Festas da Cidade e 

Gualterianas que, no ano transacto, mercê da celebração do seu centenário, 

foi objecto de proposta específica.” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 0701 e na unidade económica 04050102. O Protocolo 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-

se o Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores 
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Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

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

eleitos nas listas do PSD votaram contra no ponto 9 da agenda da reunião 

de Câmara de 11 de Janeiro de 2007 pela razão fundamental de 

considerarem que as régie-cooperativas criadas pela Câmara Municipal de 

Guimarães se destinam, no essencial, a tornear regras de rigor e de 

transparência que o Estado e a Administração Pública fixam para si 

próprios, fugindo ao controlo político da Assembleia Municipal. 

Independentemente da importância de algumas das realizações a cargo das 

cooperativas, continuamos a acreditar que era possível, na maior parte dos 

eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e apoiando o dinamismo 

das associações concelhias. Se percebermos, como percebemos, que este 

financiamento representa 90% de todos os financiamentos para todas as 

actividades culturais em Guimarães é claro concluir que o processo de 

municipalização da cultura está a ser fortemente assumido e levado 

a cabo pelo PS, para mal da cultura vimaranense e com a nossa firme 

oposição.” A Vereadora Francisca Abreu não participou na 

discussão e na votação da proposta, por impedimento legal. ----------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE LEITÕES – Presente a seguinte 

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

de Leitões aprovou as seguintes alterações à actual toponímia: 28 – Rua da 

Granja – Tem início no Largo do Pousadouro e termina no 

entroncamento com a Rua de S. Martinho; 46 – Largo do Pousadouro – 

Tem início nas Ruas da Venda Nova e Agra de Moura e termina no 

entroncamento com a Rua da Granja (anterior Rua do Pousadouro). 

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

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

Janeiro, propõe--se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 
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proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia de Leitões.” A proposta 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – SEMINÁRIO 

– Presente a seguinte proposta: “No âmbito das comemorações do seu 

130º aniversário, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães pretende promover, no próximo dia 3 de Março, um Seminário 

de Emergência Pre-Hospitalar que, por se destinar a todos os corpos de 

bombeiros do país, alargado a profissionais de saúde e forças policiais, se 

realizará no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, mercê da 

respectiva lotação. Deste modo, solicitam apoio da Autarquia para fazer 

face aos custos de utilização daquele espaço. Atendendo à importante 

efeméride que se pretende assinalar, bem como ao interesse público da 

iniciativa em causa, 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 Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães, de um subsídio de €2.117,50 (dois 

mil, cento e dezassete euros e cinquenta cêntimos), destinado a financiar os 

custos de utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor.” 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 0701 e na económica 

040701. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS CUSTOS 

COM A LIGAÇÃO DOS CONTADORES E OS CONSUMOS DA 

ENERGIA ELÉCTRICA – Presente a seguinte proposta: “Nos últimos 

anos a Autarquia vem assumindo o pagamento dos contadores e dos 

consumos eléctricos originados pela ligação à rede pública das iluminações 



 

 

 
 

ACTA Nº 1/2007   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JANEIRO DE 2007 
 

 

 

 

 

das diversas festividades que ocorrem no concelho. Contudo, numa época 

em que as autarquias se confrontam com restrições financeiras de monta, 

vemo-nos forçados a imprimir um ainda maior rigor nos apoios 

concedidos, tendo em vista que, se não nos impusermos uma gestão de 

forte contenção e redução de custos, colocaremos em risco os 

compromissos e projectos que visam o interesse geral das populações. Por 

outro lado, entendemos que os apoios a conceder às diversas entidades 

devem ser pontuais, visando apoiar acções ou actividades específicas, 

destinadas a contribuir para a dinamização de actividades cívicas que 

continuamos a reputar de essenciais à expressão individual e colectiva dos 

vimaranenses em várias vertentes. Por deliberação de 24 de Março de 

2005, a Câmara Municipal de Guimarães introduziu os seguintes critérios 

para concessão deste tipo de apoio: “Eventos/festas organizados em freguesias – 

até 3 contadores para 41,4 Kva/cada, mediante justificação, durante o período máximo 

de cinco dias; Eventos/festas organizados em Vilas – até 6 contadores para 41,4 

Kva/cada, mediante justificação, durante o período máximo de seis dias. As 

iluminações poderão estar ligadas, excepcionalmente, nas festividades natalícias, do dia 

15 de Dezembro do ano em curso até ao dia 6 de Janeiro do ano seguinte.” Contudo, 

verificando-se a necessidade de disciplinar este tipo de apoios, 

promovendo o hábito de conter os consumos eléctricos ao estritamente 

necessário, proponho que a Câmara Municipal passe a assumir apenas o 

pagamento de 50% dos consumos de energia eléctrica, nas festas a 

promover pelo Concelho. Este valor será pago mediante a apresentação da 

factura da energia consumida por parte da entidade responsável pelo 

evento, mas considerando sempre o limite de 50% do valor médio dos 

consumos registados nos últimos três anos.” 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 o ponto 12 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; 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; 2 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de nesta mesma reunião terem sido transferidos €3.000.000 para a régie-

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. VICENTE – FREGUESIA DE 

OLEIROS – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de 

Oleiros vem solicitar autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da Festa em Honra de S. Vicente, a ter lugar nos 

próximos dias 27 e 28 de Janeiro de 2007, com a colocação de 3 

contadores. Solicita, também, que esta ligação seja autorizada entre os dias 

7 e 29 de Janeiro de 2007, uma vez que as ruas já têm iluminação desde o 

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

realização da Festa de S. Vicente, verifica-se que a média é de €400,39 

(quatrocentos euros e trinta e nove cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Oleiros, de um subsídio correspondente 

a 50% do montante dos consumos eléctricos originados pelas 

ornamentações das Festas de S. Vicente, num máximo de €200,20 

(duzentos euros e vinte cêntimos).” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 
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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 13 a 20 da 

agenda desta reunião com base nos fundamentos invocados no ponto 12 

da agenda desta reunião. ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE 

FIGUEIREDO – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de 

Figueiredo vem solicitar autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa em Honra de S. Brás, a ter lugar nos 

próximos dias 1 a 5 de Fevereiro de 2007, naquela Freguesia. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da Festa em 

Honra de S. Brás, verifica-se que a média é de €153,74 (cento e cinquenta e 

três euros e setenta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Figueiredo, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante dos consumos eléctricos originados pelas ornamentações das 

Festas em Honra de S. Brás, num máximo de €76,87 (setenta e seis euros e 

oitenta e sete cêntimos).” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

0701 e na unidade económica 04050102. 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 13 a 20 da agenda desta reunião com base nos 

fundamentos invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – FREGUESIA DE 

AROSA – Presente a seguinte proposta: “A Comissão de Festas de Santo 

Amaro, da Freguesia de Arosa, vem solicitar autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de 
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Santo Amaro, a ter lugar nos próximos dias 12, 13, 14 e 15 de Janeiro de 

2007, naquela Freguesia. Analisados os consumos registados nos últimos 

três anos com a realização da Festa em Honra de Santo Amaro, na 

Freguesia de Arosa, verifica-se que a média é de €174,10 (cento e setenta e 

quatro euros e dez cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Comissão 

de Festas, de um subsídio correspondente a 50% do montante dos 

consumos eléctricos originados pelas ornamentações das Festas em Honra 

de Santo Amaro, num máximo de €87,05 (oitenta e sete euros e cinco 

cêntimos).” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 0701 e na 

unidade económica 040701. 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 13 a 20 da agenda desta reunião com base nos fundamentos 

invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Selho S. 

Jorge vem solicitar autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da Festa em Honra de S. Brás, a ter lugar nos próximos 

dias 2, 3 e 4 de Fevereiro de 2007. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização da Festa em Honra de S. Brás, verifica-

se que a média é de €220,31 (duzentos e vinte euros e trinta e um 

cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho 

S. Jorge, de um subsídio correspondente a 50% do montante dos 

consumos eléctricos originados pelas ornamentações das Festas em Honra 

de S. Brás, num máximo de €110,16 (cento e dez euros e dezasseis 

cêntimos).” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 0701 e na 

unidade económica 04050102. DELIBERADO APROVAR POR 
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MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 13 a 20 da agenda desta reunião com base nos fundamentos 

invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DAS CANDEIAS – 

FREGUESIA DE S. FAUSTINO – Presente a seguinte proposta: “A 

Comissão de Festas da S.ª das Candeias, da Freguesia de S. Faustino, vem 

solicitar autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa em Honra da S.ª das Candeias, a ter lugar nos 

próximos dias 25 de Janeiro de 2007 a 4 de Fevereiro, naquela Freguesia. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

da Festa em Honra da S.ª das Candeias, na Freguesia de S. Faustino, 

verifica-se que a média é de €452,21 (quatrocentos e cinquenta e dois euros 

e vinte e um cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Comissão de 

Festas, de um subsídio correspondente a 50% do montante dos consumos 

eléctricos originados pelas ornamentações das Festas em Honra da S.ª das 

Candeias, num máximo de €226,11 (duzentos e vinte e seis euros e onze 

cêntimos).” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 0701 e na 

económica 040701. 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  13  a  20  da  agenda  desta reunião com base nos fundamentos 

invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – FREGUESIA DE 

DONIM – Presente a seguinte proposta: “A Comissão de Festas de Santo 

Amaro, da Freguesia de Donim, vem solicitar autorização para ligação à 
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rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de 

Santo Amaro, a ter lugar nos próximos dias 19, 20 e 21 de Janeiro de 2007, 

naquela Freguesia, solicitando, desde já, autorização para colocar um 

contador junto à Igreja a partir do dia 15 de Janeiro. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da Festa de 

Santo Amaro, na Freguesia de S. Faustino, verifica-se a média é de €367,09 

(trezentos e sessenta e sete euros e nove cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Comissão de Festas, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante dos consumos eléctricos originados pelas ornamentações das 

Festas em Honra da S.ª das Candeias, num máximo de €183,55 (cento e 

oitenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos). Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 0701 e na unidade económica 040701. 

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 13 a 20 da 

agenda desta reunião com base nos fundamentos invocados no ponto 12 

da agenda desta reunião.” ------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – FREGUESIA DE 

MASCOTELOS – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia 

de Mascotelos vem solicitar autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa em Honra de Santo Amaro, a ter lugar 

nos próximos dias 14, 15, 20 e 21 de Janeiro de 2007. A pedido da 

comissão organizadora solicitam a possibilidade de ser autorizada a ligação 

de dois contadores para a iluminação do recinto das festas de 12 a 21 de 

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

realização da Festa em Honra de Santo Amaro, verifica-se que a média é 

de €177,41 (cento e setenta e sete euros e quarenta e um cêntimos), pelo 
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que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Mascotelos, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante dos consumos eléctricos 

originados pelas ornamentações das Festas em Honra de Santo Amaro, 

num máximo de €88,71 (oitenta e oito euros e setenta e um cêntimos). 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 0701 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 13 a 20 da agenda desta reunião com base nos fundamentos 

invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – Presente a seguinte proposta: “A Comissão de Festas de 

S. Brás, da Freguesia de Sande S. Lourenço, vem solicitar autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de S. Brás, a ter lugar nos próximos dias 1, 2, 3 e 4 de Fevereiro de 

2007, naquela Freguesia. Analisados os consumos registados nos últimos 

três anos com a realização da Festa em Honra de S. Brás, na Freguesia de 

Sande S. Lourenço, verifica-se que a média é de €558,05 (quinhentos e 

cinquenta e oito euros e cinco cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, 

à Comissão de Festas, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

dos consumos eléctricos originados pelas ornamentações das Festas em 

Honra de S. Brás, num máximo de €279,03 (duzentos e setenta e nove 

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

0701 e na unidade económica 040701. 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 
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votaram contra os pontos 13 a 20 da agenda desta reunião com base nos 

fundamentos invocados no ponto 12 da agenda desta reunião.” ------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR DO PADRÃO – 

FREGUESIA DE GANDARELA – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Dezembro de 2006, 

que deferiu o pedido da Junta de Freguesia de Gandarela, concedendo 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa do Senhor Padrão, que se realizaram entre os dias 23 de 

Dezembro e 26 de Dezembro de 2006, com a colocação de 2 contadores 

de 41,4 KVA cada e 1 contador de 20,7 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE 

MASCOTELOS – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 21 de Dezembro de 2006, que deferiu o pedido da 

Junta de Freguesia de Mascotelos, concedendo autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Natal, que se 

realizaram entre os dias 21 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, 

com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE S. 

FAUSTINO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 18 de Dezembro de 2006, que deferiu o pedido da 

Junta de Freguesia de S. Faustino, concedendo autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, que se 

realizaram entre os dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007 

com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO 

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

A CÂMARA  MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 
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APROVAR A ACTA EM MINUTA. -------------------------------------------

----------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- 

Pelas onze horas, no período estabelecido para intervenção do público, o 

Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão Domingos Ribeiro 

Sampaio, que referiu problemas de trânsito (dois sentidos), na Rua das 

Tumbas, na freguesia da Costa, não sendo respeitada a prioridade de 

acordo com a sinalização instalada. O Presidente da Câmara esclareceu 

que a via estava sinalizada e que havia que respeitar essa sinalização. -------- 

Pelas onze horas e dez minutos, o Presidente da Câmara deu a palavra ao 

cidadão José Luís Oliveira, que perguntou se as afirmações do Presidente 

da Junta de Freguesia de Caldelas relativamente aos Vereadores Domingos 

Bragança e Júlio Mendes, dizendo que estes tinham faltado à palavra no 

que respeita à comparticipação das obras do Coreto, correspondiam à 

verdade. O Presidente da Câmara passou a palavra ao Vereador 

Domingos Bragança, que esclareceu que aquilo que foi dito é que a 

Câmara Municipal autorizaria a execução das obras do Coreto, não 

querendo com isso dizer que as financiaria. -------------------------------------- 

Pelas onze horas e quinze minutos, o Presidente da Câmara deu a palavra à 

cidadã Maria da Conceição Costa, que referiu necessitar de obras na sua 

habitação, situada no Bairro Municipal de Urgezes. O Presidente da 

Câmara esclareceu a cidadã que devia dirigir-se à Empresa Municipal 

CASFIG, entidade responsável pela gestão das habitações sociais. ----------- 

PELAS ONZE HORAS E VINTE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 


