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ACTA 

Aos oito dias do mês de Março 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

e António José Salgado Almeida. --------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

falta foi considerada justificada. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Leu, em voz alta, um documento 

contendo a sua intervenção, pedindo que ficasse registada em acta, pelo 

que se transcreve o respectivo texto: “Em 14 de Outubro de 2006 

entenderam os vereadores eleitos nas listas do PSD, a propósito da justa 

indicação de Guimarães como Capital Europeia da Cultura para 2012, 

definir como estruturantes para esse a realização desse processo: 1 - O 

envolvimento total das forças vivas de Guimarães; 2 - A criação de 

condições para que a Capital Europeia da Cultura em 2012, seja uma 

iniciativa que se repercuta no futuro da cidade, de forma concreta, nos 

anos posteriores. A título de exemplo, entendemos como importante, e 

referimo-lo na altura, a criação de um programa de reabilitação urbana 

em Guimarães que tivesse uma dimensão muito forte de apoio à 

iniciativa privada, pois foi também através da iniciativa dos nossos 

concidadãos que Guimarães é hoje Património Cultural da Humanidade. 
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Neste contexto é, para o PSD, nuclear a criação em Guimarães de 

uma Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) ancorada e rebocada 

pela Câmara Municipal de Guimarães (CMG). E porquê? Porque estão 

criadas um conjunto de condições políticas, sociais, legislativas e 

económicas favoráveis à materialização deste desígnio. A saber: 1 – O 

Governo baixou a taxa de IVA aplicável à requalificação (de 21% para 

5%), um desejo de há muito das SRU, que segundo o documento 

governamental se aplica (e cito) “nas unidades de intervenção das SRU e 

dentro das áreas críticas de reabilitação e reconversão urbana.” A par deste 

incentivo também o IMT será devolvido se a reabilitação se fizer num 

prazo de 2 anos; 2 - Os empréstimos e as amortizações destinados ao 

financiamento de programas de reabilitação urbana não contam para o 

limite de endividamento das autarquias; 3 – A Câmara Municipal de 

Guimarães dispõe de um conjunto de instrumentos que podem incentivar 

à preservação da nossa malha urbana histórica nomeadamente através de 

taxas e IMI motivadores, de prazos de licenciamento encurtados, do 

acompanhamento técnico dos projectos, etc. 4 – Há um enquadramento 

financeiro dado pela CEC que permite, caso essa seja a vontade política 

deste executivo, que parte dos fundos se constitua como instrumento de 

viabilização dessa sociedade urbana de reabilitação. Acha por isso o PSD 

que se deve, de forma célere, aproveitar os mecanismos legais e financeiros 

existentes, para garantir condições para que o património (público e 

privado) em Guimarães resista e se renove para as próximas gerações, 

sendo, mais uma vez, um exemplo para o país. E a CEC é, do nosso ponto 

de vista, a oportunidade para esse trabalho.”; 2 – Vereador António 

Salgado Almeida – Congratulou-se com o regresso do serviço de 

urgências ao Centro de Saúde da Amorosa, dizendo que faltava agora 

apenas aprovar o prolongamento do horário até às 24h00. 3 – Presidente 
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da Câmara – Sobre as intervenções do Vereador Rui Vítor Costa 

esclareceu que estão a decorrer contactos com o Governo que apontam, 

entre outras, para a constituição de uma Sociedade de Reabilitação Urbana, 

assinalando que a Autarquia reconhece todo o interesse no envolvimento 

dos privados no processo de reabilitação. Continuou, referindo que o 

envolvimento dos privados só tem acontecido em situações muito 

especiais porque a lei é ainda muito restritiva. ------------------------------------ 

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

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

reestruturação do dispositivo policial das forças de segurança, estando já 

definidas as competências para o policiamento da GNR (Guarda Nacional 

Republicana) e da PSP (Polícia de Segurança Pública). Assim, de acordo 

com o novo mapa das áreas de intervenção para o concelho de Guimarães, 

a PSP vai alargar a sua competência territorial, passando a garantir a 

segurança na zona urbana e em algumas freguesias da periferia, onde 

actualmente a vigilância estava repartida pelos dois dispositivos policiais, 

sendo o caso, por exemplo, das freguesias da Costa, Fermentões, 

Polvoreira e Mesão frio. Para além destas freguesias e daquelas que estão 

situadas na zona citadina, a PSP vai garantir, ainda, a segurança em 

Candoso S. Tiago e Urgezes. Por outro lado, a GNR passa a ser 

responsável pela vigilância em Selho S. Jorge, Candoso S. Martinho, 

Penselo e Selho S. Cristóvão, sendo eliminada a vigilância partilhada; 2 – 

Do ofício do IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico -

dando autorização para as intervenções na zona envolvente do Castelo de 

Guimarães, relativamente aos espaços verdes, à reposição de pavimentos, à 

colocação de papeleiras e à correcção dos dispositivos de iluminação; 3 – 

Do novo horário de funcionamento do CIAC – Centro de Informação 

Autárquica ao Consumidor – que, a partir do dia 15 de Março, Dia 
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Mundial dos Direitos do Consumidor, passará a funcionar das 10h00 às 

16h00, tendo em conta a grande afluência de cidadãos na hora do almoço e 

possibilitando, assim, que as técnicas disponham de uma hora de manhã e 

de uma hora à tarde sem atendimento ao público para tramitar os 

processos com a celeridade exigida; 4 – Congratulou-se com a intervenção 

realizada pelo Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no troço 

compreendido entre a Rotunda de Silvares e a Portagem da A7; 5 – Do 

ofício da Agência para a Modernização Administrativa dando resposta às 

propostas apresentadas pela Câmara Municipal tendo em vista a instalação, 

em Guimarães, da Loja do Cidadão. Tal ofício refere que será tomada uma 

decisão definitiva a este respeito logo que se encontre concluído o estudo 

da remodelação da rede de atendimento das Lojas do Cidadão; 6 – Do 

acordo celebrado entre o Estado Português e a Universidade do Texas, em 

Austin, que considerou o Avepark uma infra-estrutura importante, quer 

pela região onde se insere, quer pelo apoio e presença inequívoca da 

Universidade do Minho no projecto; 7 – Comentou um artigo publicado 

no Diário de Notícias no passado dia 1 de Março com o título 

“Portugueses poderão ter de pagar ao quilo o lixo que produzem”; 8 – Da 

celebração de Protocolos com as Juntas de Freguesia tendo por objecto o 

apoio social aos cidadãos mais desfavorecidos; 9 – Referiu que a Câmara 

Municipal vai ter de tomar medidas que defendam os espaços públicos das 

inscrições (grafitis) que proliferam em algumas zonas da cidade, como é o 

caso do espaço envolvente ao Novo Mercado Municipal; 10 – Disse ter 

visitado o cidadão idoso, residente na Rua das Lameiras (Cruz de Pedra), 

em Creixomil, dando conta das alterações que foram introduzidas no 

espaço que habita, de forma a facilitar a sua mobilidade, referindo, ainda, o 

acompanhamento social disponibilizado por várias instituições do 

Concelho; 11 – Deu conhecimento de alterações ocorridas no âmbito das 
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urgências, designadamente o alargamento do horário de atendimento da 

urgência do Centro de Saúde de Guimarães, o descongestionamento das 

urgências do Hospital Senhora da Oliveira por via da transferência de 

serviço para o Centro de Saúde da Amorosa. Disse, ainda, que o Ministro 

da Saúde virá brevemente a Guimarães, pelo que a Câmara Municipal vai 

aproveitar para expor alguns dos problemas do sector que ainda persistem 

no Concelho. 12 – Do ofício do Governo Civil do distrito de Braga 

remetendo o Boletim Estatístico de Emprego/Desemprego do Distrito de 

Braga referente a Janeiro/2007. ----------------------------------------------------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO 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. ------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – EXECUÇÃO DE PASSEIO NA 

AVENIDA SANTO TIRSO – PRAZINS SANTO TIRSO – Presente 

a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “Nos termos da 

autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 27 de 

Novembro de 2006, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia 

de Prazins Santo Tirso a executar os trabalhos em título, até ao montante 

de €12.044,24 (doze mil quarenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) 

+ IVA (à taxa de 5%). Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados 

pelos Serviços do Departamento de Obras Municipais e o pagamento será 

feito mediante a elaboração de autos de medição dos trabalhos. O prazo de 

execução dos trabalhos é de 45 dias.” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 
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DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO Nº 1116/05 – RECURSO 

PARA O PLENÁRIO – Presente o recurso para o plenário, interposto 

por Joaquim Gomes de Freitas, do despacho de 17 de Outubro de 2006 do 

Vereador com poderes delegados, Júlio Martins Faria Mendes, que 

indeferiu o pedido de licenciamento de uma habitação bifamiliar (processo 

nº 1116/05), bem como a informação técnica dos serviços do 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, de 28 de Fevereiro 

de 2007, prestada no âmbito deste recurso. Propõe-se o indeferimento do 

recurso apresentado, nos termos e fundamentos constantes da aludida 

informação técnica. Os referidos recurso e informação técnica dão-se aqui 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INDEFEIR O 

RECURSO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES 

DA INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA. O Vereador Júlio 

Mendes não participou na votação da proposta. ---------------------------- 

PATRIMÓNIO – CEDÊNCIA DE TERRENO À CÂMARA 

MUNICIPAL – BAIRRO MUNICIPAL DE URGEZES – Presente a 

seguinte informação da Chefe da Divisão Administrativa: “Na sequência 

das diversas exposições apresentadas pela Câmara Municipal junto do 

Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado 

(IGAPHE), este Instituto comunicou, em Novembro de 2006, que o 

respectivo Conselho Directivo havia deliberado ceder, a título gratuito, ao 

Município de Guimarães o terreno onde se encontra construído o 

denominado Bairro Municipal de Urgezes. Mais era informado no mesmo 

ofício, que o processo tendente à concretização da escritura de cedência do 
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terreno encontrava-se em curso, pelo que oportunamente remeteriam a 

este Município a minuta da respectiva escritura. Esta decisão foi a 

conhecimento do executivo camarário em sua reunião de 7 de Dezembro 

de 2006 Posteriormente, através de ofício datado de 19 de Dezembro de 

2006 o IGAPHE remeteu a esta Câmara Municipal, para aprovação, a 

minuta da escritura de cedência de terreno, já aprovada pelo respectivo 

Conselho Directivo. Na sequência da análise jurídica da minuta da 

escritura pelos serviços desta Câmara Municipal, foram propostas algumas 

alterações, de ordem formal, que vieram a ser aceites pelo IGAPHE e 

novamente aprovadas pelo respectivo Conselho Directivo, conforme 

comunicação remetida pelo ofício de 14 de Fevereiro de 2007. Assim, o 

processo encontra-se devidamente instruído pelo que se submete à 

consideração superior, para ulterior aprovação pela Câmara Municipal, a 

aceitação da cedência ao Município de Guimarães, pelo IGAPHE, do 

terreno onde se encontra implantado o denominado Bairro Municipal de 

Urgezes, nos termos da minuta da escritura que igualmente se submete 

para aprovação e se junta em anexo”. A minuta da escritura dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – CAMPURBIS – ACORDO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E A 

UNIVERSIDADE DO MINHO – Presente a seguinte proposta: 

“Considerando: - a intenção da Câmara Municipal de Guimarães em 

prosseguir a reabilitação do seu casco histórico, em especial do quarteirão 

de Couros, caracterizado pela existência de um valioso legado patrimonial 

na área da arqueologia industrial, que importa recuperar, atribuindo-lhe 

funcionalidades compatíveis com o seu valor intrínseco e com as actuais 

prioridades concelhias, regionais e nacionais no quadro da qualificação dos 
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recursos humanos, da diversificação económica e do desenvolvimento 

tecnológico; - a intenção da Universidade do Minho em concretizar a 

criação de um “campus sem muros”, alargando os seus modelos de 

interacção com a comunidade académica e com a sociedade envolvente 

garantindo, nomeadamente: uma integração efectiva na malha urbana, o 

desenvolvimento de actividades e de competências requeridas pelo 

Processo de Bolonha, e a prossecução de projectos de ensino destinados a 

novos públicos; - a tradição de franca cooperação existente entre aquelas 

instituições, com expressão nas diversas parcerias existentes, entre as quais 

avultam o AvePark – Pólo do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto, o 

PIEP – Pólo de Investigação em Engenharia de Polímeros e o CVR – 

Centro de Valorização de Resíduos; - a convicção de que a união das 

competências e meios daquelas instituições se pode traduzir num aumento 

exponencial da sua capacidade de intervenção no meio em que estão 

inseridas, com relevantes benefícios para as suas populações e para o seu 

desenvolvimento social, cultural, urbano, económico e tecnológico; - a 

definição, a nível europeu e nacional, de políticas que encorajam o 

investimento público nas áreas da qualificação de recursos humanos, da 

igualdade de oportunidades, do empreendedorismo e do desenvolvimento 

tecnológico, consignadas em vários documentos, com destaque para a 

Agenda de Lisboa, para o Processo de Bolonha e para o Plano 

Tecnológico; - o objectivo conjunto de evoluir para novos modelos de 

desenvolvimento, capazes de consubstanciar uma Sociedade do 

Conhecimento e da Criatividade, com base na articulação harmoniosa 

entre actividades económicas, de investigação, culturais e artísticas; - o 

interesse em complementar o projecto “Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012” com investimentos nas áreas do conhecimento, da 

tecnologia, da inovação associados numa ampla operação de requalificação 
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urbana. Proponho a aprovação da minuta do Acordo de Colaboração 

anexo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Universidade 

do Minho. Por outro lado, cumpre-me informar que, em resultado do 

consenso atingido entre as referidas instituições, as comissões referidas no 

citado Acordo terão a seguinte composição prevista: COMISSÃO 

EXECUTIVA: - Júlio Mendes (CMG); - António M. Cunha (UMinho); - 

José Nobre (CMG); - João Monteiro (UMinho). COMISSÃO de 

ACOMPANHAMENTO – Personalidades de reconhecido mérito: - 

Álvaro Domingues (geógrafo); - Nuno Portas (arquitecto); - Henrique 

Cayatte (designer); - Teresa Heitor (arquitecta, profª universitária). 

Instituições: - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte (CCDR-N); - Instituto Português do Património Arquitectónico 

(IPPAR); - Direcção Geral de Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU); - Sociedade Martins Sarmento 

(SMS); - Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG). 

Universidade do Minho: - Paulo Lourenço (Deptº Engª Civil); - Manuela 

Almeida (Deptº Engª Civil); - Paulo Cruz (Deptº Arquitectura); - Vincenzo 

Riso (Deptº Arquitectura). Câmara Municipal de Guimarães: - Vítor 

Fernandes (Div. de Projectos e Planeamento Urbanístico); - Alexandra 

Gesta (Gabinete Técnico Local); - Miguel Frazão (Dep. de Serviços 

Urbanos e Ambiente); - Anabela Moreira Lima (Dep. Financeiro). A título 

individual: - Sascha Haselmayer (Interlace Invent); - Waikeen Ng 

(Fundación Metropoli); - Elisabete Pinto (Mestre em História das 

Populações, a preparar tese de doutoramento com o título “Indústria e 

Curtumes: O Caso de Guimarães”)”. A minuta do Acordo de Colaboração 

a celebrar com a Universidade do Minho dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLOS – DESFILE DE MODA PORTUGUESA – Presente 

a seguinte proposta: “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, proponho a aprovação da minuta do protocolo 

em anexo, entre a Câmara Municipal de Guimarães, a Cooperativa A 

Oficina, o Círculo de Cultura Portuguesa, o Museu de Alberto Sampaio e a 

Escola Profissional Cenatex, tendo em vista a realização do “Desfile de 

Moda Portuguesa”, e considerando os pressupostos constantes do 

respectivo preâmbulo”. A minuta do protocolo referido dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 

ECOTURISMO MONTANHA VIVA, DESPORTO AVENTURA 

E PROTECÇÃO AMBIENTAL E A ZONA DE TURISMO – 

Presente, para aprovação, o Protocolo de Cooperação entre o Ecoturismo 

Montanha Viva, Desporto Aventura e Protecção Ambiental e a Zona de 

Turismo, tendo por objecto a troca de informação e conhecimentos que as 

partes entenderem por pertinentes e que possam desenvolver e promover 

iniciativas e outros projectos, que sejam reconhecidos de interesse por 

ambos. O protocolo de cooperação referido dá-se aqui por reproduzido e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 3 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – 

Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de 
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Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, 

remetendo, para aprovação, a proposta de atribuição de 3 habitações vagas 

por rescisão de contrato de arrendamento e transferência de habitação, 

aprovada em reunião ordinária do respectivo Conselho de Administração, 

realizada no passado dia 22 de Fevereiro. A referida proposta dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – PROTOCOLOS DE PARCERIA COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “No decorrer das acções 

desencadeadas pela Câmara Municipal de Guimarães no combate aos 

índices de abandono, os Serviços de Educação têm vindo a desenvolver 

um trabalho de parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho 

com vista à integração escolar dos jovens que abandonaram a escola e que 

se encontram em situação de risco de abandono. Neste sentido, propomos 

que, a exemplo de outros Agrupamentos, seja celebrado com a EB 2,3 de 

Abação protocolo de parceria, que se apresenta em anexo”. O protocolo 

de parceria referido dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA ENCARGOS COM 

PESSOAL EM REFEITÓRIOS E PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO – ANO CIVIL 2007 – ACORDO DE COOPERAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “Como é de conhecimento superior foi 

deliberado em reunião de Câmara de 23 de Novembro de 2006, aprovar a 

transferência de verbas para Entidades que asseguram a colocação de 
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pessoal, destinado ao desenvolvimento de Actividades de Apoio à Família 

(refeitório e prolongamento de horário). Atendendo a que a partir de 

Janeiro se verificou um aumento do número de crianças a frequentar o 

prolongamento de horário no Jardim de Infância de Igreja/Briteiros S. 

Salvador, passando de 18 para 30 alunos, e que entrou em funcionamento 

a 1 de Fevereiro, e pela 1ª vez, as actividades de apoio à família 

(prolongamento de horário) no Jardim de Infância de Alto da 

Bandeira/Creixomil, com uma frequência de 28 crianças, torna-se 

necessário proceder à rectificação da proposta inicial, de forma a que as 

Entidades que irão a assumir tais encargos possam assegurar as actividades. 

Neste sentido, estas alterações implicam em termos financeiros a 

atribuição, por parte da DREN, de uma verba acrescida no valor de 

€1.984,80 (mil novecentos e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos) 

mensais. Assim, e para rectificação em reunião de Câmara, junto se anexa 

o mapa com as alterações dos montantes a atribuir às Entidades no valor 

global de €4.631,20 (quatro mil seiscentos e trinta e um euros e vinte 

cêntimos), sendo que €2.646,40 (dois mil seiscentos e quarenta e seis euros 

e quarenta cêntimos) se referem a retroactivos, a serem pagos no mês de 

Março. Mais se informa que a verba mensal a atribuir às várias Entidades 

passa, em resultado destas alterações, de €96.765,37 (noventa e seis mil 

setecentos e sessenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) para 

€98.750,17 (noventa e oito mil setecentos e cinquenta euros e dezassete 

cêntimos). Solicita-se ainda que seja comunicado aos Agrupamentos de 

Escolas as verbas a transferir para cada um dos referidos Jardins-de-

Infância, bem como às Entidades que irão assumir a colocação de pessoal. 

À consideração superior.” Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O referido mapa 

contendo as alterações dos montantes dá-se aqui por reproduzido e fica 
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arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 

ALUNOS DA UNIDADE DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA 

(UAM) INTEGRADA NA EB1/JI IGREJA/SANDE S. 

MARTINHO – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Solicita-nos o Agrupamento de Escolas das Taipas a 

concessão de transporte especial em ambulância a um grupo de 3 alunos 

que frequenta a Unidade de Apoio à Multideficiência no estabelecimento 

de ensino supracitado, de forma a que possam beneficiar, uma vez por 

semana, de actividades de Snoezlen. Atendendo a que se tratam de crianças 

portadoras de multideficiência, e que as referidas actividades promovem a 

estimulação, o desenvolvimento sensorial e o relaxamento, 

proporcionando sensações de bem-estar e momentos recreativos e de 

lazer, os Serviços entendem ser de conceder o apoio solicitado. Assim, 

propõe-se que seja concedido transporte especial em ambulância, para o 

ano lectivo de 2006/2007, com início a 12 de Fevereiro de 2007, e que o 

mesmo seja assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas, que se disponibiliza a efectuar o 

transporte pelo preço/dia no valor de €70,00 (setenta euros), conforme 

orçamento que junto se anexa. Mais se informa que o transporte destes 

alunos implica um custo mensal previsível de €350,00 (trezentos e 

cinquenta euros).” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 

e a unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, de 21 de Fevereiro 

de 2007, que concordou com a seguinte informação do Departamento de 
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Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna, 

foi cedido durante o mês de Fevereiro o transporte em viaturas da Câmara 

para distribuição de alimentos a famílias carenciadas – 475 Km”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

D. AFONSO HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “O Agrupamento Vertical de Escolas D. Afonso Henriques 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro 

para efectuar o transporte dos alunos do 4.º ano da EB1 de Salgueiral à 

Sede do Agrupamento. Considerando que se trata de uma visita de estudo 

de relevante interesse pedagógico e não haver inconveniente para os 

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

Executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO PROVAR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO D. AFONSO HENRIQUES 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola EB1/JI de 

Teixugueira – Silvares, solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte dos alunos do 4.º ano 

à Sede do Agrupamento, para participarem na iniciativa “Laboratório 

Aberto”. Considerando que se trata de uma visita de estudo de relevante 

interesse pedagógico 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente, para 
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ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de 

Fevereiro de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas Gil Vicente um 

autocarro para efectuar o transporte dos alunos dos 3.º e 4.º ano da EB1 

do Bairro ao Paço dos Duques de Bragança, no passado dia 1 de Março. 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE ATÃES – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Atães aprovou as seguintes 

denominações: 38 – Rua João Paulo II – Tem início na Rua de Santa Maria 

e termina no entroncamento com a Rua Padre Duarte; 39 – Rua de 

Lombrezido – Arruamento sem saída, com início da E.M. 309; 40 – Rua 

da Barqueira – Tem início da E. M. 309 e termina no entroncamento com 

a Rua Cimo de Vila. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art. 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA – 

FASES FINAIS DE INFANTIS E JUVENIS MASCULINOS – 

Presente a seguinte proposta: “Em conjunto com o Desportivo Francisco 

de Holanda, a Associação de Andebol de Braga candidatou-se e vão 

organizar às Fases Finais de Juvenis e Infantis Masculinos que, desta 

forma, irão decorrer em Guimarães, proporcionando ao Desportivo 

Francisco de Holanda as melhores condições para defender os títulos 

conquistados na época transacta. Atendendo ao número de atletas que 
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aquelas provas mobilizam – cerca de 300 – e aos quatro dias de duração de 

cada escalão mencionado, os custos da prova rondam os €12.000,00 (doze 

mil euros), motivo pelo qual a Associação de Andebol de Braga vem 

solicitar o apoio da Autarquia. Atendendo ao interesse desportivo e 

promocional da prova, 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 Andebol de 

Braga, de um subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização das Fases Finais de Juvenis e 

Infantis de Andebol, relativas à época 2006/2007.” Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 17 a 22 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 

Câmara Municipal de Guimarães (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 
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subsídios.” ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – XVIII PROVA 

NACIONAL DE PESCA DESPORTIVA – Presente a seguinte 

proposta: “Terá lugar no próximo dia 4 de Março a XVIII Prova Nacional 

de Pesca Desportiva, organizada pela Secção de Pesca da Casa do Povo de 

Creixomil que, mercê de um esforço continuado de divulgação da 

modalidade, mobilizará atletas provenientes de 44 clubes de todo o País, 

incluindo muitos jovens que frequentam a escola de formação daquela 

Casa do Povo. Tendo em vista apoiar a realização da prova, e em 

reconhecimento pela actividade formativa desenvolvida pela Secção de 

Pesca da Casa do Povo de Creixomil, proponho, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Casa do 

Povo de Creixomil, de um subsídio €350,00 (trezentos e cinquenta euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização da XVIII Prova 

Nacional de Pesca Desportiva.” Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 17 a 22 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 Câmara Municipal de Guimarães 

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 
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associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – CÍRCULO DE ARTE E RECREIO – OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE – PROJECTOS DE 

ESPECIALIDADE – Presente a seguinte proposta: “Pretende a 

Direcção do Círculo de Arte e Recreio realizar obras no seu edifício sede, 

de forma a reabilitá-lo integralmente, mercê do estado de degradação que 

atingiu. Solicitada a colaborar, a Câmara Municipal de Guimarães realizou 

já o respectivo projecto de arquitectura, que teve que ser complementado 

com os vários projectos de especialidade, de forma a instruir 

correctamente o processo de financiamento comunitário da referida 

intervenção. Atendendo ao interesse de que se reveste a actividade do 

Círculo de Arte e Recreio e, particularmente, atenta a necessidade de 

reabilitar o seu edifício sede, 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 Círculo de Arte e 

Recreio, de um subsídio de €5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois euros), 

destinado a custear os projectos de especialidade relativos à reabilitação do 

citado edifício.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

17 a 22 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 
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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 Câmara Municipal de Guimarães (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, RECREATIVO E 

CULTURAL DE SANDE SÃO MARTINHO – “OS 

SANDINENSES” – Presente a seguinte proposta: “ Em resultado dos 

avultados encargos envolvidos, os Órgãos Sociais do Grupo Desportivo 

“Os Sandinenses” entenderam extinguir a equipa de futebol sénior, 

reforçando a aposta nos escalões de formação, tendo em actividade e 

competição sete equipas, de todos os escalões jovens. Com a finalidade de 

assegurar àqueles jovens as condições mínimas, em termos desportivos e 

de segurança, para o desenvolvimento da sua formação, pretendem 

arrelvar um dos seus campos (custo estimado em cerca de €30.000) e 

adquirir duas carrinhas, pelo que solicitam o indispensável apoio da 

Autarquia. Atendendo ao interesse público de que se reveste a formação 

desportiva, bem como à necessidade de dotar os clubes que a promovam 

de condições desportivas e de segurança, proponho, ao abrigo do disposto 

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

Desportivo, Recreativo e Cultural de Sande São Martinho – “Os 

Sandinenses”, de um subsídio de €12.500,00 (doze mil e quinhentos 

euros), destinado a comparticipar nos custos de arrelvamento de um 

campo de futebol sua propriedade. Este subsídio será pago mediante 

verificação, pelo Departamento de Obras Municipais, dos autos de 

medição correspondentes.” Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 17 a 22 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 Câmara Municipal de Guimarães 

(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 – CLUBE ACADÉMICO DE CASTELÕES – Presente 

a seguinte proposta: “O Clube Académico de Castelões vem expor a 

necessidade de executar algumas obras de reparação das suas instalações 
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desportivas, com o que pretendem assegurar melhores condições de 

segurança e salubridade aos atletas, na sua maioria jovens, que utilizam 

aquelas instalações para a prática desportiva. Efectivamente, e de acordo 

com relatório da visita ao local por parte de técnicos do Departamento de 

Obras, verifica-se a existência de humidade nos balneários, devido a 

infiltrações, bem como a necessidade de pintar balneários e bancadas. De 

igual modo, verifica-se a necessidade de construir um anexo onde possam 

ser acondicionadas em segurança as botijas de gás. De acordo com 

estimativa daqueles serviços, os trabalhos a executar orçam em €6.566,00 

(seis mil quinhentos e sessenta e seis euros). Atendendo a que este clube, 

localizado em freguesia periférica ao centro do Concelho, se constitui 

como um dos poucos espaços de uso colectivo e social por parte da 

população, bem como ao interesse em assegurar que a prática desportiva 

dos seus atletas se faça em condições de salubridade e segurança, 

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

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

de Janeiro, a atribuição, ao Clube Académico de Castelões, de um subsídio 

de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos de 

reparação do seu parque desportivo. Este subsídio será pago mediante 

verificação, pelo Departamento de Obras Municipais, dos autos de 

medição correspondentes. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 17 a 22 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 
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lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

de subsídios e de apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães 

(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 – CENTRO DE FORMAÇÃO FRANCISCO DE 

HOLANDA – IX CONGRESSO NACIONAL DE CENTROS DE 

FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS (CFAE) – Presente 

a seguinte proposta: “Realiza-se de 3 a 5 de Maio próximo o IX Congresso 

Nacional de CFAE, que, em resultado dos ofícios do Centro de Formação 

Francisco de Holanda, terá lugar em Guimarães, no Centro Cultural Vila 

Flor. Atendendo aos elevados custos envolvidos na organização, vem 

aquele Centro de Formação solicitar o apoio financeiro da Autarquia, 

designadamente para fazer face aos custos de utilização do Pequeno 

Auditório do referido Centro Cultural. Atendendo ao interesse de que se 

reveste a actividade dos centros de formação e, concretamente, do 

interesse, em termos promocionais, da realização deste congresso em 

Guimarães, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 

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

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Centro de Formação Francisco 

de Holanda, de um subsídio de €2.722,50 (dois mil setecentos e vinte e 

dois euros e cinquenta cêntimos), destinado a suportar os custos de 
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utilização do Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, por ocasião 

do IX Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de 

Escolas.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

17 a 22 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 Câmara Municipal de Guimarães (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 – FESTAS DO DIVINO SALVADOR – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – FREGUESIA DE PINHEIRO – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Pinheiro solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas do Divino Salvador, a realizar entre os próximos dias 26 e 29 de 

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

realização das Festas do Divino Salvador, verifica-se que a média é de 
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€103.46 (cento e três euros e quarenta e seis cêntimos), pelo que se propõe 

a atribuição, à Junta de Freguesia de Pinheiro, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante dos consumos eléctricos originados 

pelas ornamentações das Festas do Divino Salvador, num máximo de 

€51,73 (cinquenta e um euros e setenta e três 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 e Vítor Ferreira que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas 

listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 da agenda desta reunião pelas 

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

aos consumos 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 – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO BOM 

DESPACHO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – FREGUESIA DE 

GOMINHÃES – Presente um ofício da Irmandade de Nossa Senhora do 

Bom Despacho, freguesia de Gominhães, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Nossa Senhora do Bom Despacho, a realizar entre os próximos dias 13 e 

15 de Abril. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com 
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a realização das Festas de Nossa Senhora do Bom Despacho, verifica-se 

que a média é de €206.31 (duzentos e seis euros e trinta e um cêntimos), 

pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Gominhães, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante dos consumos eléctricos 

originados pelas ornamentações das Festas de Nossa Senhora do Bom 

Despacho, num máximo de €103,16 (cento e três euros e dezasseis 

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 e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 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 – FESTAS DA SENHORA DA BOA MORTE – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – Presente um ofício da Comissão de Festas da Senhora da 

Boa Morte, freguesia de Briteiros S. Salvador, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública da ornamentações das referidas 
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Festas, a realizar nos próximos dias 24 e 25 de Março. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização das Festas da 

Senhora da Boa Morte, verifica-se que a média é de €340,76 (trezentos e 

quarenta euros e setenta e seis cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, 

à Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante dos consumos eléctricos originados 

pelas ornamentações das Festas da Senhora da Boa Morte, num máximo 

de €170,38 (cento e setenta euros e trinta 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 e Vítor 

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

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 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 – FESTAS DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – Presente 

um ofício da Comissão de Festas do Corpo de Deus, freguesia de Souto 

Santa Maria, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 
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pública das ornamentações das Festas do Corpo de Deus, a realizar no 

próximo dia 7 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos 

três anos com a realização das Festas do Corpo de Deus, verifica-se que a 

média é de €135,29 (cento e trinta e cinco euros e vinte e nove cêntimos), 

pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Souto Santa 

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

eléctricos originados pelas ornamentações das Festas do Corpo de Deus, 

num máximo de €68,00 (sessenta e oito euros). 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 e Vítor Ferreira que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas 

listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 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 – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – Presente um ofício da Comissão de Festas de Nossa Senhora 

do Rosário, freguesia de Souto Santa Maria, solicitando autorização para 
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ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 17 e 19 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização das Festas de 

Nossa Senhora do Rosário, verifica-se que a média é de €209,32 (duzentos 

e nove euros e trinta e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Souto Santa Maria, de um subsídio correspondente a 

50% do montante dos consumos eléctricos originados pelas 

ornamentações das Festas do Corpo de Deus, num máximo de €104,66 

(cento e quatro euros e sessenta e seis 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 e Vítor Ferreira que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas 

listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 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 – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

Presente um ofício da Comissão de Festas da Nossa Senhora do Rosário, 
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freguesia de Polvoreira, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública da ornamentações das referidas festas, a realizar nos 

próximos dias 19 e 20 de Maio. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização das Festas de Nossa Senhora do 

Rosário, verifica-se que a média é de €38,52 (trinta e oito euros e cinquenta 

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

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

consumos eléctricos originados pelas ornamentações das Festas da 

Senhora da Boa Morte, num máximo de €19,26 (dezanove euros e vinte e 

seis 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 e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 28 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. ------------------------------------------- 
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PELAS ONZE HORAS E DEZ MINUTOS O PRESIDENTE DA 

CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


