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ACTA 

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro 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 – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o texto, que se transcreve, ficasse registado em acta: “Os 

vereadores eleitos nas listas do PSD continuam preocupados com a 

Universidade do Minho (UM) e, em particular, com o pólo de Guimarães. 

O PSD está preocupado a contínua perda de “peso” de Azurém 

relativamente a Gualtar e, por outro lado, com as fortes restrições 

orçamentais impostas pelo Governo ao nível do Ensino Superior que, em 

princípio, irão atingir com maior magnitude Azurém. Alguns factos: 

Azurém continua a ter um maior deficit entre as vagas e as colocações do 

que Gualtar (72% contra 79%, respectivamente), continuamos a perder 

alunos relativamente a Braga (Azurém deveria ter cerca de 1/3 das 

colocações, mas tem apenas 1/5 das entradas totais) e ainda o estranho 

facto de, apesar de Azurém ter a Escola de Engenharia, terem entrado este 

ano lectivo no pólo de Braga quase tantos alunos em Engenharia (217) 

como no pólo de Guimarães (254). Por outro lado, as fortes e cegas 
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restrições orçamentais por parte do Governo vão atingir de forma 

particular Azurém. A UM é uma universidade moderna, virada para o 

tecido social e económico da região e interagindo com ela – e são disso um 

bom exemplo as Prestações de Serviços Especializados à Comunidade 

(PSEC’s). Ora, face às fortes restrições discute-se hoje, internamente, a 

utilização do grosso das receitas das PSEC’s para financiar outras 

actividades da UM. Como será fácil perceber o pólo de Azurém será o 

principal prejudicado já que é ele o principal gerador de receitas. Sobre 

estes assuntos, e mais uma vez, pedimos ao Sr. Presidente da CMG 

(PCMG) que nos acompanhe nestas preocupações e que proteja os 

interesses de Guimarães. Pedimos ao Sr. PCMG que não se refugie, como 

se refugiou em Outubro e Novembro de 2003, em lamentáveis “estudos” 

destinados a esconder a cabeça na areia, com o propósito de, basicamente, 

condenar o Governo Central de então pelos cortes orçamentais (que dizer 

agora!...). O resultado desta continuada indiferença é claro: no ano lectivo 

2003/04 Azurém contou com apenas 22,3% do nº total de alunos 

colocados (o que já era mau!) e agora (ainda pior!) 20,7% (uma queda de 

7,1% em termos relativos); de lá para cá, apesar de Azurém estar 

vocacionado para as engenharias, Gualtar cresceu ao nível das colocações 

nas engenharias 12,4%, enquanto Azurém perdeu 11,8% dessas colocações 

no mesmo período de tempo. Pedimos “apenas” agora o que então 

também pedimos: interesse, atenção e determinação na defesa dos nossos 

interesses.” 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – Perguntou qual o ponto 

de situação relativamente ao modelo de gestão do Centro Cultural Vila 

Flor, actualmente assumido por uma régie cooperativa, visto que chegou a 

ser informado que estaria em curso alterações ao modelo actual; 3 – 

Vereador António Salgado Almeida – Referiu a existência de deficientes 

acessibilidades aos centros ou pólos urbanos, dando o exemplo da EN 
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101, entre Fermentões e Taipas, sugerindo a duplicação de faixas como 

solução possível para os problemas existentes. 4 - Vereador Armindo 

Costa e Silva – Informou sobre medidas de prevenção de segurança que 

estão a ser tomadas pela Câmara Municipal, referindo, como exemplo, a 

colocação de dispositivos foto voltaicos junto dos equipamentos 

semafóricos, o que possibilita que estes equipamentos não deixem de 

funcionar em caso de avaria eléctrica. 5 - Vereador Domingos Bragança 

– Deu esclarecimentos sobre o processo de transformação das régie-

cooperativas, dizendo que os estudos que tinham sido encomendados não 

permitiam concluir que a alteração do regime actual trouxesse vantagens, 

contudo acrescentou que o processo não estava ainda concluído. 6 – 

Presidente da Câmara – Quanto à intervenção apresentada sobre a 

Universidade do Minho, disse que Guimarães tinha um pólo de excelência, 

sublinhando as referências públicas sobre a elevada qualidade da 

Universidade do Minho. 7 – Vereador Júlio Mendes – Deu 

esclarecimentos sobre a intervenção do Vereador António Salgado 

Almeida, concretamente no que diz respeito à sugestão apresentada para a 

EN 101, explicando que esta via, entre Fermentões e Taipas, funciona 

actualmente como uma rua, visto estar ladeada de edifícios de habitação, 

pelo que a duplicação de faixas não é viável. ------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De, após 

contacto da “Movijovem”, estar a ser estudada a adesão do Município de 

Guimarães ao “Cartão Jovem Euro<26”; 2 – Esclareceu quanto a uma 

situação de um cidadão, que foi notícia de jornal, e que tem vindo a ser 

acompanhada pelos diversos serviços competentes na área social; 3 – Na 

sequência do pedido de alargamento do horário do Paço dos Duques, o 

Ministério da Cultura, através de ofício, comunicou da impossibilidade de  
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satisfazer tal pedido por limitações de pessoal. ---------------------------------- 

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

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO 

DE 2007. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a 

Vereadora Francisca Abreu por não ter estado presente na reunião. --------- 

GEMINAÇÕES – MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE DE 

SANTIAGO DE CABO VERDE – Presente a seguinte proposta: 

“Guimarães é a primeira referência histórica na formação da Nação 

Portuguesa. Todos nós, Vimaranenses, temos nela um particular orgulho. 

As primeiras referências da formação de um povo, da criação de um 

sentimento nacional, da construção de um estado, são sempre marcas na 

história e através delas se estabelecem laços entre os povos. Na República 

de Cabo Verde, a antiga Cidade da Ribeira Grande, hoje chamada Cidade 

Velha, é considerada o berço da Nação e da cultura cabo-verdiana. Trata-

se da sua primeira cidade capital, sede do primeiro bispado da costa 

ocidental africana, criado pela bula Pro Excellenti Proeminentia de 1533, a 

primeira cidade mandada construir pelos europeus na África sub-sahariana 

em 1462. A sua função capital manteve-se até 1858, ano em que passou 

para a Cidade da Praia, também na Ilha de Santiago, e de que dista 12 

quilómetros. Em 2005, foi restaurado o seu Município denominado 

Ribeira Grande de Santiago de Cabo Verde. Este novel município tem 

vindo a diligenciar a sua geminação com Guimarães pelas proximidades 

históricas e culturais, que resultam das duas cidades serem os berços das 

nacionalidades de Portugal e Cabo Verde. Esta proposta de geminação é 

assim um reconhecimento da referência histórica de Guimarães em toda a 

comunidade lusófona que nos deve ser gratificante. Assim sendo, 
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proponho: Que a Câmara Municipal aprove a celebração de um protocolo 

de geminação com o Município da Ribeira Grande de Santiago de Cabo 

Verde.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------------- 

TAXAS – ALTERAÇÕES À TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

MUNICIPAIS – TAXAS A APLICAR NO NOVO MERCADO 

MUNICIPAL – Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo 

Costa e Silva: “Com a abertura do Novo Mercado Municipal durante o 

corrente ano, e na sequência da aprovação do Regulamento do Mercado 

Municipal, torna-se necessário actualizar as taxas constantes da Tabela de 

Taxas e Licenças, adaptando-as à realidade deste equipamento de 

abastecimento público, tendo como referência o necessário equilíbrio entre 

os custos e as receitas de exploração. Assim, 1º NOVAS TAXAS – 

NOVO MERCADO MUNICIPAL – Os valores das taxas que agora se 

propõem têm em consideração a elevada qualidade deste novo 

equipamento público, resultante de um vultuoso investimento municipal, 

que foi construído para permitir a sua revitalização e dinamização 

comercial, em benefício dos comerciantes, dos pequenos produtores 

agrícolas, dos hortofloricultores e criadores de pequenos animais, e 

sobretudo dos consumidores e da salvaguarda da saúde pública. Procurou-

se simplificar a definição dos valores das taxas, eliminando-se a taxa de 

exercício dos comerciantes, e criando uma taxa calculada em função da 

área a ocupar. Por outro lado, também foi tida em consideração a 

necessidade de diferenciação nos valores a cobrar entre os lugares do 

terrado, as bancas e as lojas, o que resultou de uma estimativa económica 

de exploração e de uma análise comparativa das taxas praticadas noutros 

Municípios. 2º NOVAS TAXAS – PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO DO NOVO MERCADO – São, também, 
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criadas novas taxas para o parque de estacionamento que servirá o Novo 

Mercado, diminuindo o seu valor em relação ao das taxas cobradas nos 

restantes parques, por forma a incrementar a sua atractividade 

relativamente aos consumidores. 3º NOVAS TAXAS PARA AS LOJAS 

EXTERIORES DO ANTIGO MERCADO MUNICIPAL – Em 

relação às lojas exteriores do Antigo Mercado propõe-se uma actualização 

para €5,00/m2, sem prejuízo de futuras alterações decorrentes da solução 

global que se encontra em estudo para as instalações do Antigo Mercado. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, e da alínea a) do nº 2 do art. 53.º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro e da Lei nº 

2/2007, de 15 de Janeiro, proponho a aprovação das alterações ao 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, consequente envio 

para discussão pública e ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, 

conforme a seguir se discrimina: A) A alteração dos art. 23º e art. 65.º da 

Tabela de Taxas e Licenças que passam a ter a seguinte redacção: Art. 23º 

– 1. (…); 1.1. Parque de estacionamento do Mercado Municipal: a) 1.ª 

hora: - Primeira fracção de 15 minutos = €0,15; - Fracções seguintes, por 

períodos de 15 minutos = €0,05; b) 2.ª hora: - Primeira fracção de 15 

minutos = €0,15; Fracções seguintes, por períodos de 15 minutos = €0,10; 

c) Fracções seguintes, por períodos de 15 minutos = €0,15. Art. 65.º – 1. 

Mercado Municipal: a) Lojas – por m2 ou fracção e por mês = €6,00; b) 

Bancas – por m2 ou fracção e por mês = €4,00; c) Lugares de terrado – 

por m2 e por dia = €0,60. 2. Lojas exteriores do Antigo Mercado, por m2 

ou fracção = €5,00. 3. a) Lugares de terrado nas Feiras Retalhista e 

Grossista, por m2 ou fracção e por dia = €0,36; b) Lugares de terrado no 

Mercado Abastecedor, por m2 ou fracção e por dia = €0,31. 4. Emissão de 

Alvará de concessão em regime de ocupação permanente, nos processos 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 4/2007   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

relativos a Mercados e Feiras = €15,00; 5. Transmissão de títulos de 

ocupação de locais de venda e outros direitos concessionáveis de ocupação 

permanente, nos processos relativos a Mercados e Feiras = €50,00. 6. 

Permuta de locais de venda e outros direitos concessionáveis de ocupação 

permanente, nos processos relativos a Mercados e Feiras = €50,00. B) A 

eliminação do nº 3 do art. 65.º, da alínea b) do n.º 1 do art. 68.º e do art. 

70º.” DELIBERADO, POR MAIORIA, SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL APÓS 

REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. Abstiveram-se os 

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

Vítor Ferreira e António Salgado Almeida ---------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ADENDA AO PROTOCOLO COM O CENTRO 

SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA - REFEIÇÕES A 

ALUNOS DAS EB 1 FRANCISCO DOS SANTOS GUIMARÃES E 

BAIRRO/URGEZES – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “O Agrupamento de Escolas Gil Vicente vem através de oficio 

solicitar a possibilidade de inclusão no Protocolo celebrado, a 8 de 

Setembro de 2006, entre a Autarquia e o Centro Social da Paróquia de 

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

Valinha/Polvoreira, de 18 alunos que se encontram matriculados nas EB1s 

Francisco dos Santos Guimarães e Bairro/Urgezes e que frequentam o 

ATL naquela Instituição. Tal solicitação prende-se com o facto de os 

Encarregados de Educação dos referidos alunos, residentes em Urgezes, 

pretenderem inicialmente matricular os seus educandos nos 

Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo da Freguesia de Polvoreira. No 

entanto, o Conselho Executivo daquele Agrupamento aconselhou-os a 

proceder à matrícula destes alunos em escolas da sua área de residência, 

dado que aquele Centro se comprometia em acompanhá-los na hora de 
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almoço. Face ao exposto, propõe-se que seja celebrada uma adenda ao 

Protocolo firmado entre a Autarquia e o Centro Social, para fornecimento 

de refeições a 18 alunos das EB1s de Urgezes, a vigorar a partir de 1 de 

Fevereiro e até 31 de Julho de 2007. Mais se informa que o custo da 

refeição por aluno é de 1,60€, o implica à Autarquia um custo mensal 

previsível de 576,00€, aos quais serão deduzidas as comparticipações dos 

Encarregados de Educação. Junto se anexa dois exemplares da Adenda ao 

Protocolo. À consideração superior.” Esta verba tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O Protocolo 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é de conhecimento superior, a atribuição de verbas aos 

Agrupamentos de Escolas para comparticipação de livros e material 

escolar dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico processou-se em 2 Fases, 

dando assim possibilidade de atender a reclamações dos Encarregados de 

Educação e eventuais transferências de alunos. No entanto, e após a 

deliberação da 2ª Fase, foram enviados pelos Agrupamentos de Escolas de 

Moreira de Cónegos e Agostinho da Silva novos pedidos de rectificação, 

em razão da alteração das listas dos alunos subsidiados. Neste sentido, 

propõe-se que seja atribuída uma verba no valor de €143,50 para 

comparticipação de livros e material escolar, relativos a 3 alunos do 

Escalão A e 1 do B, das EB1/JI Aula/Conde, Carreiro/Lordelo e 

Soutelo/Pinheiro, respectivamente. Junto se anexa mapa com o número de 

alunos e respectiva verba.” Esta verba tem cabimento na unidade orgânica 

07.01 e a unidade económica 04.07.01. O mapa referido dá-se aqui por 
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reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

TRANSPORTE EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma 

informação dos Serviços de Educação propondo, de harmonia com o 

pedido apresentado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Guimarães, a concessão de transporte em carreira pública, a partir do 

corrente mês de Fevereiro, a Diana Margarida Mendes Fangueiro Pinho, e 

sua acompanhante, Maria Adelaide Mendes Salgado, mãe da menor, às 2ª e 

6ª Feiras de cada mês, para que possam deslocar-se ao Instituto Araújo 

Porto, sito no Porto, onde a menor vai ficar em regime de semi-internato, 

para apoio educativo adequado ao seu tipo de deficiência, o que implica à 

Autarquia um custo previsível de €120,00 mensais. Esta despesa tem 

cabimento na proposta nº 5198, aprovada por deliberação de 22 de Junho 

de 2006. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

CULTURA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 

ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL ORQUESTRA DO NORTE 

– Presente para aprovação o Protocolo de Colaboração a celebrar com a 

Associação Norte Cultural - Orquestra do Norte – tendo por objecto a 

realização de 8 concertos gerais e 8 concertos pedagógicos em Guimarães, 

durante o corrente ano de 2007. Esta despesa tem cabimento na unidade 

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

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

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

BRITEIROS S. SALVADOR – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “ Pela presente se 

submete à apreciação Camarária a alteração ao trânsito na Freguesia de 
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Briteiros S. Salvador, assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em 

harmonia com a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia, e permitirá 

melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária no arruamento 

em causa. A proposta de toponímia (e respectiva planta) dá-se aqui por 

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

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA C DA 

URBANIZAÇÃO DA CRUZ D’ARGOLA – FREGUESIA DE 

MESÃO FRIO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

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

Camarária a alteração ao trânsito na Freguesia de Mesão Frio, assinalada na 

planta anexa. A sua elaboração está em harmonia com a Junta de Freguesia 

e Assembleia de Freguesia, e permitirá melhorar as condições de circulação 

e segurança rodoviária no arruamento em causa. A proposta (e respectiva 

planta) dá-se aqui por reproduzida e fica arquivado em pasta anexa ao livro 

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

TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE CONES DE SINALIZAÇÃO 

À ESCOLA EB 2,3 DE BRITEIROS – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “É pretensão do 

Agrupamento Vertical de Escolas de Briteiros a cedência de 15 cones de 

sinalização de forma a garantir a realização de actividades da escola, 

orçados num total de €215,00, pelo que deixamos à consideração superior 

o deferimento da pretensão”. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 05 e na económica 02.01.15. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MASCOTELOS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 7 de 
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Fevereiro de 2007, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços e Ambiente: “A Associação de Pais de 

Mascotelos, solicitou a colaboração do município através da cedência de 

um autocarro, para efectuar o transporte de 43 crianças no dia 21 de 

Fevereiro ao Pavilhão Multiusos. Considerando a importância deste tipo 

de actividades no desenvolvimento das crianças, e não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa, submete-se à 

aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

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

TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – ESCOLA 

SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara Municipal, de 6 de Fevereiro de 2007, 

que concordou com a seguinte informação: “A Escola Secundária Martins 

Sarmento, solicitou a colaboração mo município através da cedência de um 

autocarro, para efectuar o transporte dos alunos no dia 23 de Fevereiro, à 

Pista de Atletismo Gémeos Castro. Considerando que se trata de uma 

actividade de “Ciclocross”, inserida na carga curricular do Curso 

Tecnológico de Desporto e não haver inconveniente para os serviços a 

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

Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Associação das 

Festas S. Jorge, da Vila de Pevidém, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas da Vila de 

Pevidém, a ter lugar nos próximos dias 27, 28 e 29 de Abril de 2007, 

naquela Freguesia. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com a realização das Festas da Vila de Pevidém, verifica-se que a 
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média é de €611,56 (seiscentos e onze euros e cinquenta e seis 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 da Vila de Pevidém, num 

máximo de €305,78 (trezentos e cinco euros e setenta e oito cêntimos). 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

o ponto 13 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.” ------------------------------------------------ 

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ------------------------------------------ 

 

 

 


