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ACTA 

Aos dez dias do mês de Julho do ano de dois mil e oito, 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, 

Luísa Maria Alves de Oliveira e Ana Amélia Mota Guimarães. --------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Perguntou que trabalho estava a ser 

desenvolvido para que a Câmara Municipal aproveitasse os financiamentos 

previstos no QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), 

defendendo que a discussão das propostas a candidatar devia ser alargada 

ao Executivo para que fossem contemplados projectos estruturais para a 

região. 2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Pediu explicações à 

Câmara Municipal sobre a acção da Cooperativa “A Oficina” na 

salvaguarda dos Fornos da Cruz de Pedra, em Creixomil, imóvel em vias 

de classificação pela entidade que tutela o património nacional, lamentando 

a degradação existente naquele conjunto monumental. Realçou a 

importância das olarias, dos fornos da Cruz de Pedra e da Cantarinha das 

Prendas como constituindo hoje a única peça capaz de traduzir a época 

áurea da actividade em Guimarães, recordando que esta peça tinha 

recebido prémios em exposições nacionais e internacionais, sendo 

actualmente património cultural da região. Disse ter constatado que o 

forno eléctrico tinha as resistências avariadas e comentou a deslocalização 
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da Oleira Bela Alves e de uma roda de oleiro para outro edifício da 

Cooperativa “A Oficina”, na Avenida D. João IV. Por último, lamentou 

que as estruturas do edifício estejam em risco de derrocada e que o Mestre 

Joaquim Oliveira, como o único professor vivo desta arte, não estivesse a 

formar mais pessoas para continuar esta arte. 3 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – Fez referência à existência de sinalização vertical tapada pela 

vegetação que prolifera nas bermas das estradas, bem como ao mau estado 

de conservação de algumas vias do concelho, apresentando fotografias de 

alguns dos locais onde se verificam essas situações. 4 – Vereador 

Domingos Bragança – Leu, em voz alta, um documento, pedindo que o 

respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado em acta: 

“Terminou há dias o julgamento de Teresa Ferreira, jornalista e directora 

de um semanário da nossa cidade, acusada de, a propósito da matéria 

relacionada com a permuta de terrenos entre a Câmara Municipal e 

Domingos Machado Mendes, ter difamado António Castro, então 

Vereador do Executivo Municipal. Na sua edição de 04 do corrente, o dito 

Semanário, relatando o testemunho do Dr. Rui Vítor Costa, actual 

Vereador eleito pelo PSD, refere, citando-o, que este terá afirmado ao 

Tribunal que, com a mais recente avaliação, pelos Serviços de Finanças, 

dos lotes da Quinta do Outeiro, que seriam transmitidos a Domingos 

Machado Mendes em troca dos terrenos da Cidade Desportiva, o valor 

daqueles lotes passara de “cerca de 1 milhão de euros para cerca de 4,5 milhões”. 

Acontece que a mais recente avaliação efectuada aos lotes em questão 

pelos Serviços de Finanças, de que o Senhor Vereador Rui Vítor Costa 

tivera conhecimento oficial dias antes do seu depoimento, atribui-lhes o 

valor de €3.162.160,00, como resulta da fotocópia das próprias avaliações, 

que se anexa à presente intervenção, que constará da acta desta reunião, 

sendo igualmente distribuída à Comunicação Social. Acresce que tal valor, 
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que o Senhor Vereador Rui Vítor Costa muito bem conhecia, é inferior 

àquele que foi atribuído aos terrenos da Cidade Desportiva em todas as 

avaliações que a estes foram efectuadas, nomeadamente pelos Serviços de 

Finanças. A corresponder à verdade o testemunho atribuído ao Senhor 

Vereador em causa, este não só mentiu como, ao fazê-lo sob juramento 

perante Tribunal em audiência de julgamento, cometeu o crime de perjúrio 

que, a bem da verdade e da democracia, não passará em claro a quem de 

direito. 5 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto às candidaturas ao QREN, comprometeu-se a 

trazer o trabalho realizado e a apresentá-lo na próxima reunião de Câmara. 

Lembrou, a propósito, a necessidade de as candidaturas abrangerem a 

NUT III do Ave; b) – Sobre a olaria disse que iria passar a palavra à 

Vereadora Francisca Abreu; c) - Relativamente à intervenção da Vereadora 

Ana Amélia Guimarães, disse que a vegetação que se encontra a ocultar 

alguns sinais de trânsito se deve, por um lado, à grande pluviosidade que se 

registou nos meses de Inverno, e por outro, à falta de limpeza das bermas 

das estradas nacionais por parte da entidade competente. 5 – Vereador 

Júlio Mendes – Ainda relativamente ao QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional), recordou que as candidaturas têm sempre de estar 

enquadradas nos respectivos Planos Municipais – os Planos de Actividades 

e os Planos Plurianuais de Actividades. Referiu que o modelo actual de 

concessão de fundos comunitários tem por base a apresentação de 

candidaturas, com “timings” rigorosos, sempre no âmbito do que está 

previsto realizar e se encontra aprovado politicamente pelos competentes 

órgão municipais. Acrescentou que, neste momento, a Câmara Municipal 

de Guimarães estava a privilegiar projectos relacionados com a 

regeneração urbana, Capital Europeia da Cultura 2012 e acessibilidades 

para pessoas com mobilidade reduzida. 6 – Vereadora Francisca Abreu 
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– Esclareceu que o Mestre Joaquim Oliveira, embora não seja funcionário 

da “A Oficina”, continua a trabalhar de acordo com as necessidades da 

Cooperativa. Quanto à transferência da Oleira, explicou que esta opção se 

destina a criar um espaço visitável em conjugação com a actividade dos 

bordados. 7 – Vereador Armindo Costa e Silva – Disse registar, com 

satisfação, a preocupação manifestada pela Vereadora Ana Amélia 

Guimarães, informando que tais preocupações podem ser comunicadas 

por e-mail, pois esta via é mais eficaz, permitindo uma resolução mais 

célere. Esclareceu, contudo, que quase todas as situações apontadas não 

eram da responsabilidade da municipal, mas sim da entidade que tutela as 

estradas nacionais. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE 

DO AVE – CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE TRÊS VIATURAS 

DE RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS URBANOS 

BIODEGRADÁVEIS – Presente, para ratificação, o Protocolo celebrado 

com a Associação de Municípios do Vale do Ave tendo por objecto a 

cedência, a esta Autarquia, da utilização de três viaturas de Recolha 

Selectiva de Resíduos Sólidos Biodegradáveis, devidamente identificadas e 

acompanhadas da respectiva documentação. O referido Protocolo dá-se 

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

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

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do ofício do 

Pólo de Inovação em Engenharias de Polímeros dando conhecimento que 

na última Assembleia Geral foi aprovado por unanimidade um Voto de 
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Louvor e de reconhecimento à Câmara Municipal de Guimarães pelo 

apoio prestado àquela Associação; 2 – Do e-mail do Governo Civil de 

Braga remetendo mapas com os dados do CSI e ISIM até Maio de 2008; 3 

– Do ofício do Instituto dos Registos e do Notariado dando conhecimento 

da implementação, no passado dia 1 de Julho, do Projecto DUA na 

Conservatória do Registo Civil de Guimarães, sendo que este serviço 

permite efectuar o registo de automóveis e proceder à consequente 

emissão do Certificado de Matrícula – Documento Único Automóvel, bem 

como tratar de todos os assuntos relacionados com os automóveis num 

único balcão de atendimento; 4 – Do fax dos TRANSURBANOS DE 

GUIMARÃES – Transportes Públicos, Lda. dando conhecimento da 

aquisição de uma viatura vocacionada para percursos urbanos, com 

especial enfoque para pessoas com mobilidade reduzida dado que possui 

um fácil acesso devido a uma altura reduzida na entrada, possuindo lugar 

para cadeira de rodas e uma rampa de acesso para a mesma e cumprindo as 

exigentes normas EURO IV de emissão de gazes; 5 – Da criação do 

Gabinete de Apoio às Instituições Sociais do Concelho de Guimarães; 6 – 

Da montagem de 50 abrigos nas freguesias do concelho, no âmbito do 

Concurso Público n.º 1/08; 7 – Da colaboração da Câmara Municipal de 

Guimarães no desenvolvimento de uma campanha por parte da Guarda 

Nacional Republicana denominada “Férias em Segurança”. ------------------- 

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

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

I – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 130 a 137, 

comunicando a aprovação, em sessão ordinária realizada no passado dia 27 

de Junho, das seguintes propostas: a) – “Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e Saneamento do Vale do Ave – Terceiro 

Aumento de Subscrição de Capital na Sociedade Águas do Ave, S.A.”; b) – 
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“Fornecimento se Serviços – Fornecimento de Refeições a Vários 

Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância de 

Guimarães – Ano de 2009 – Proposta para Abertura de Concurso Público 

Internacional n.º 3/08”; c) – “Regulamento de Exploração e 

Funcionamento da Estação Central de Camionagem de Guimarães”; d) – 

“Zona de Turismo de Guimarães – Relatório e Contas da Zona de 

Turismo de Guimarães respeitante ao período compreendido entre 1 de 

Janeiro e 10 de Abril de 2008”; e) – “Fornecimento de Serviços – 

Concurso Público Internacional n.º 5/08 – Fornecimento de 1.300.000 

Litros de Gasóleo”; f) – “Parlamento Jovem Europeu – Protocolo 

Multilateral de Adesão – Criação de uma Associação Intermunicipal de 

Natureza Europeia”; g) – “Adesão à Cooperativa TCR – 

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, CRL – 

TUREL”; h) – “Alteração de Trânsito na Freguesia de S. Torcato”; II – 

Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 25 de Junho de 

2008, que adjudicou a empreitada designada por “Execução de Infra-

Estruturas de Loteamento em Sande Vila Nova” ao concorrente “Higino 

Pinheiro & Irmão, Lda”, pelo valor de €170.779,83 (cento e setenta mil 

setecentos e setenta e nove euros e oitenta e três cêntimos) + IVA, para 

um prazo de execução de 180 dias, nos termos previstos no Caderno de 

Encargos; III – Da Acta n.º 13 da Reunião do Conselho Municipal de 

Segurança, realizada no passado dia 3 de Junho, que se dá aqui por 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 
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acta por esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo 

juntamente com a Ordem do Dia da presente reunião. ------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

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

procedimento, nos seguintes termos: 1 - Empreitada: Pavimentação da 

E.N. 580, Estrada de acesso ao Complexo Turístico, Rua da Agrela e Rua 

do Souto - Freguesia de Selho S. Jorge; Rua da Carreira até ao limite do 

concelho – Freguesia de Mesão Frio; Largo 25 de Abril, Rua Francisco 

Martins Sarmento, Rua do Lameirão (parte) e Rua do Outeiro – Freguesia 

de Briteiros S. Salvador; 2 - O valor para efeitos de concurso é de 

€1.420.991,28 (um milhão quatrocentos e vinte mil novecentos e noventa e 

um euros e vinte e oito cêntimos) + IVA; 3 - Prazo base de execução: 

120 dias; 4 - Rubrica do Orçamento: 09.01.02; 5 - Procedimento: 

Concurso Público, nos termos da alínea a) do n.º2 do art. 48º do Decreto-

lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 - Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo. 7 - Entidade competente para 

adjudicar: Câmara Municipal; 8 - Júri: Comissão designada por 

deliberação de Câmara de 23 de Novembro de 2006; 9 - Audiência 

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

Análise de Propostas”. O Caderno de Encargos dá-se aqui por 

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

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

PESSOAL – PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 3/2008 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo de Inquérito n.º 3/2008, instaurado 

à funcionária Maria do Céu da Silva Ferreira, com a categoria profissional 

de Assistente Administrativa Especialista. O Relatório Final, que se dá aqui 

por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe 
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a aplicação de uma pena disciplinar de repreensão escrita. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE 

REPREENSÃO ESCRITA, com dez votos a favor e um em branco. ---- 

CÂMARA – FUNDAÇÃO MARTINS SARMENTO – 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO 

CONSELHO DE FUNDADORES – Presente a seguinte proposta: 

“Tal como estabelece o art. 16.º dos Estatutos da Fundação Martins 

Sarmento, o Conselho de Fundadores é composto por todos os 

fundadores, entre os quais se inclui o Município de Guimarães. Sendo 

necessária a indicação de um representante desta autarquia para integrar 

aquele Conselho de Fundadores, proponho a designação da Vereadora 

Francisca Maria da Costa Abreu para representar o Município de 

Guimarães no Conselho de Fundadores da Fundação Martins Sarmento”. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

APROVAR, com seis votos a favor e cinco em branco. ----------------------- 

EDUCAÇÃO – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO 

MUNICÍPIO NOS CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS – 

Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “A entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, vem introduzir 

alterações ao regime jurídico de autonomia, administração e gestão das 

escolas, através do reforço da participação das famílias, das autarquias e 

das comunidades, materializado num órgão colegial de direcção, 

denominado Conselho Geral, competindo-lhe a aprovação das regras de 

funcionamento da escola (Regulamento Interno), as decisões estratégicas e 

de planeamento (Projecto Educativo, Plano Anual de Actividades) e o 

acompanhamento da sua concretização. Integram este Conselho Geral 

representantes do pessoal docente, não docente, pais e encarregados de 
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educação, alunos, município e comunidade local. Nos termos do disposto 

no n.º 3, do artigo 14.º daquele normativo legal, compete à Câmara 

Municipal designar os representantes do Município ou delegar tal 

competência nas Juntas de Freguesia, para integrarem o Conselho Geral de 

Escola. Nesta conformidade, proponho que em representação do 

Município sejam designados os elementos, constantes da relação em 

anexo, para integrarem os Conselhos Gerais dos catorze Agrupamentos de 

Escola e das três Escolas Secundárias”. A referida relação dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

APROVAR, com seis votos a favor, quatro votos contra e um em branco.  

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte proposta da Vereadora 

Francisca Abreu: “O Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de 

Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico foi criado pelo Despacho n.º 12591 de 16 de Junho, tendo como 

objectivos promover actividades de enriquecimento curricular através da 

organização de respostas diversificadas, em função das realidades locais, 

que permitam a implementação do conceito de escola a tempo inteiro. Em 

resultado da monitorização das condições de funcionamento das 

actividades de enriquecimento curricular efectuadas pelas Equipas de 

Apoio às Escolas e pelas Comissões de Acompanhamento do Programa 

das Direcções Regionais de Educação, o Ministério da Educação, através 

do Despacho n.º 14 460/2008 de 26 de Maio, introduziu algumas 

alterações ao diploma acima referido no respeitante: - As AEC’s passarão a 

ser seleccionadas de acordo com os objectivos definidos no Projecto 
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Educativo do Agrupamento de Escolas e devem constar do respectivo 

Plano de Actividades; - Os Plano de Actividades dos Agrupamentos de 

Escolas incluem obrigatoriamente para todo o 1.º Ciclo como AEC’s o 

Ensino de Inglês; - Quando as necessidades das famílias o justifique, pode 

ser oferecida uma componente de apoio à família no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, a assegurar por entidades, como Associações de Pais ou IPSS que 

promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com os 

Agrupamentos de Escola; - Uma vez realizada a inscrição, os encarregados 

de educação assumem o compromisso e honra de que os seus educandos 

frequentam as AEC’s até ao final do ano lectivo, competindo aos 

Agrupamentos referirem, em sede de Regulamento Interno, as implicações 

das faltas às AEC’s. – A planificação das actividades de enriquecimento 

curricular e os respectivos pedidos de financiamento são apresentados 

pelas entidades promotoras junto da respectiva Direcção Regional de 

Educação. Para o efeito, serão celebrados entre a Entidade Promotora e 

cada um dos Agrupamentos de Escola, Acordos de Colaboração, nos quais 

devem estar identificados: a) As actividades de enriquecimento curricular; 

b) O horário semanal de cada actividade; c) O local de funcionamento de 

cada actividade; d) As responsabilidades/competências de cada uma das 

partes; e) Número de alunos em cada actividade. A candidatura, contendo 

os elementos acima referidos, será obrigatoriamente objecto de 

preenchimento de aplicação informática disponibilizada pelas Direcções 

Regionais de Educação e entregue posteriormente em suporte de papel. – 

A comparticipação financeira será concedida de acordo com uma das 

seguintes hipóteses e montantes: a) Ensino de Inglês, Música e Actividades 

Física e Desportiva – €262,50/aluno/ano; b) Ensino de Inglês e mais duas 

AEC’s – €190,00/aluno/ano; c) Ensino de Inglês e uma AEC’s – €135,00; 

d) Ensino de Inglês – €100,00/aluno/ano. – O processamento da 
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comparticipação financeira será efectuada por tranches, em percentagem a 

definir no contrato programa celebrado entre o Município e a respectiva 

Direcção Regional e a libertar de acordo com a avaliação da execução do 

programa. Com o objectivo de ver garantidas a todos os alunos as 

melhores condições de acesso e sucesso na sua formação, propomos que, 

para o ano lectivo 2008/2009, o Município de Guimarães apresente à 

Direcção Regional de Educação do Norte o processo de candidatura aos 

apoios previstos no Despacho n.º 14 460/2008 de 26 de Maio, de acordo 

com as Minutas de Acordo de Colaboração anexas, a estabelecer com os 

quinze Agrupamentos de Escola, e a Cooperativa Tempo Livre”. As 

minutas de Acordo de Colaboração dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS EM COMPARTICIPAÇÃO DE 

LIVROS E MATERIAL PARA O ANO LECTIVO 2008/2009 – 

Presente a seguinte proposta: “No quadro de competências e atribuições 

da Câmara Municipal na área da educação, de acordo com a alínea d) do 

artigo 19º da Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, são atribuídos em cada ano 

lectivo auxílios económicos aos Agrupamentos de Escolas do Concelho 

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

do Ensino Básico abrangidos pela Acção Social Escolar. Nesse sentido, de 

modo a que os alunos dos escalões A e B possam dispor de livros e outro 

material logo no início do ano lectivo, é necessário proceder à atribuição 

dos referidos apoios, com base nos elementos fornecidos pelos 

Agrupamentos no ano lectivo transacto, procedendo-se posteriormente a 

acertos logo que as informações referentes a 2008/2009 sejam 

actualizadas. Nesses termos, proponho que seja atribuída uma verba global 
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de €90.815,00 (noventa mil oitocentos e quinze euros) para a 

comparticipação de livros e material escolar dos alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico, distribuído pelos diferentes Agrupamentos, de acordo com 

mapa anexo, 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. O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – LIGAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

AO MERCADO MUNICIPAL (TRANSURBANOS DE 

GUIMARÃES) – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Por forma a facilitar a acessibilidade dos 

consumidores ao Mercado Municipal, designadamente pela manutenção da 

tarifa especial gratuita nas ligações Largo Valentim Moreira de Sá – 

Mercado Municipal e sentido inverso, propomos a extensão do actual 

período até 31 de Dezembro de 2008, mantendo o Município a 

comparticipação do mesmo, no valor de €100,00 (cem euros) por semana”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 05 e na unidade 

económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 18 de Junho de 2008, que disponibilizou, 

à Cooperativa Fraterna, o transporte, em viaturas da Câmara, dos 

participantes nos “Passeios Sénior 2008”, no passado mês de Maio. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta, 

por impedimento legal. ------------------------------------------------------------ 
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TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 20 de Junho de 2008, que disponibilizou, 

à Cooperativa Fraterna, o transporte, em viaturas da Câmara, dos 

participantes nos “Passeios Sénior 2008”, no passado mês de Junho. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta, 

por impedimento legal. ------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 18 de Junho de 2008, que disponibilizou, 

à Cooperativa Fraterna, viaturas da Câmara para distribuição de alimentos 

a famílias carenciadas, no passado mês de Junho. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

participou na discussão e na votação da proposta, por impedimento 

legal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Vice – 

Presidente da Câmara, datado de 9 de Junho de 2008, que disponibilizou, à 

Cooperativa Fraterna, o transporte, em autocarro, de 75 crianças ao Pólo 

de Guimarães da Universidade do Minho, no passado dia 12 de Junho. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta, 

por impedimento legal. ------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FERNANDO TÁVORA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

16 de Junho de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas 
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Fernando Távora, o transporte, em autocarro, dos alunos das EB1/JI de 

Penselo e Nossa Senhora da Conceição à Sede do Agrupamento, no 

passado dia 19 de Junho. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Junho de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. Afonso 

Henriques, o transporte, em autocarro, de 74 alunos da Escola EB1 de 

Candoso S. Tiago ao GuimarãeShopping, no passado dia 19 de Junho. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ABAÇÃO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Junho de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento Vertical de Escolas de Abação, 

o transporte, em autocarro, de 14 crianças do Jardim-de-infância de Ucha 

de Baixo, S. Faustino, ao Mercado Municipal, no passado dia 27 de Junho. 

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

TRANSPORTES – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 26 de Junho de 2008, que 

disponibilizou, à Sociedade Martins Sarmento, o transporte, em autocarro, 

de 25 crianças inscritas na IV Edição “Cursinho de Verão”, à Citânia de 

Briteiros, no passado dia 2 de Julho. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TRANSPORTES – SOL-DO-AVE – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESNVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 
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do Presidente da Câmara, datado de 18 de Junho de 2008, que 

disponibilizou, à Sol-do-Ave – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Ave, o transporte, em autocarro, de 50 pessoas à 

Feira da Terra, realizada em S. Torcato, no dia 10 de Julho. 

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

TRANSPORTES – CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO 

SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE 

GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 25 de Junho de 

2008, que disponibilizou, à CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM o transporte, em 

autocarro, das crianças e jovens residentes nos Empreendimentos Sociais 

ao Pavilhão Multiusos, no âmbito da realização do Programa Férias de 

Verão 2008, nos dias 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 24 de Julho. 

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

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

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

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Oficina – Centro de Artes e Mesteres de 

Guimarães, C.I.P.R.L. solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para o dia 21 de Dezembro para efectuar o 

transporte do Coro Infantil da Universidade de Lisboa de Guimarães para 

Lisboa. Considerando que se trata de um espectáculo de manifesto 

interesse cultural, inserido na programação regular do Centro Cultural e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DAS CORADEIRAS – 

FESTA DE S. JOÃO – Presente a seguinte proposta: “Os moradores do 

Empreendimento das Coradeiras, sob a gestão da CASFIG, EM, 

promoveram, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Junho, festejos populares de S. 

João, para os quais solicitaram, como é habitual, a cedência, pela Câmara, 

de um palco e sistema de som. Dado não ter sido possível satisfazer o 

pedido por os equipamentos estarem cedidos nesses mesmos dias a outras 

organizações, foi considerado a atribuição de um apoio financeiro com o 

seu aluguer. A Junta de Freguesia de Fermentões solicitou à Câmara a 

concessão de um subsídio para custear as despesas desse aluguer. Nesse 

sentido, proponho que seja atribuído, para esse fim, um subsídio de 

€150,00 (cento e cinquenta euros) à Junta de Freguesia de Fermentões, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 

de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 20 a 25 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 
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proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – FUTEBOL DE 

FORMAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Em apoio ao 

desenvolvimento da formação desportiva, no âmbito do Futebol jovem 

amador, tem a Câmara Municipal, desde há várias épocas, atribuído ao 

Vitória Sport Clube um subsídio traduzido em géneros (combustível, relva 

e areia para manutenção e correcção dos relvados, fertilizantes e 

correctivos, tratamentos fitossanitários) a utilizar nos veículos e campos de 

jogos do Complexo Desportivo do Vitória adstritos ao desporto de 

formação. Esse subsídio teve na época 2007/2008, um limite máximo de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros). Considerando que o referido apoio deve 

ser mantido, proponho que para a época 2008/2009 seja atribuído um 

subsídio de €50.000,00 (cinquenta mil euros) com os mesmos objectivos e 

igual limite 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”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 
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favoravelmente os pontos 20 a 25 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE BRAGA – 

CAMPEONATOS NACIONAIS DE MINI-VOLEIBOL (10-12 

ANOS) E DE VOLEI AO AR LIVRE – Presente a seguinte proposta: 

“A Associação de Voleibol de Braga, em parceria com a Federação 

Portuguesa de Voleibol e o Departamento de Formação da Secção de 

Voleibol do Vitória Sport Clube está a organizar, na nossa cidade, os 

Campeonatos Nacionais de Mini – Voleibol (10-12 anos) e de Volei ao Ar 

Livre (duplas em todos os escalões de formação). Estas competições 

iniciaram-se nos dias 21 e 22 de Junho e terão uma segunda fase nos 

próximos dias 12 e 13 de Junho. Nelas estão a participar 300 elementos 

entre atletas, treinadores e árbitros. As refeições decorrem na Escola EB 

2,3 Afonso Henriques e a Associação de Voleibol solicitou à Câmara um 

apoio para custear parcialmente o seu custo. Considerando o interesse para 

Guimarães da realização destes eventos desportivos a nível nacional e a 
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dimensão da prática da modalidade na nossa juventude, proponho que seja 

atribuído, para esse fim, um subsídio no valor de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) à Associação de Voleibol de Braga ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 25 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DAS 

TAIPAS – EDIÇÃO DE UM LIVRO – Presente a seguinte proposta: 

“O Grupo de Professores de Português da Escola Básica EB 2,3 das 

Caldas das Taipas promoveu um trabalho junto dos alunos de promoção 

da ilustração de textos infanto-juvenis. Deste trabalho resultou um 
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pequeno livro, que a Escola agora pretende editar para servir como 

exemplo e estímulo a outros alunos, contribuindo para que a leitura seja 

encarada como actividade de lazer e prazer e não como acto fastidioso, 

monótono e individualista. O custo da edição do livro eleva-se a €2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros). Pelo interesse pedagógico e cultural deste 

projecto, proponho a atribuição de um subsídio de €1.000,00 (mil euros) 

ao Agrupamento Vertical de Escolas das Taipas, 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”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 25 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 
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SUBSÍDIOS – CÍRCULO OESTE DO NÚCLEO DE 

GUIMARÃES DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – Presente a 

seguinte proposta: “O Círculo Oeste do Núcleo de Guimarães do Corpo 

Nacional de Escutas levou a cabo, nos dias 21 e 22 de Junho, em Silvares, 

o seu 1º Acampamento de Círculo. Solicitaram o apoio da Câmara 

Municipal no sentido da criação, no terreno, das condições necessárias 

para o funcionamento do evento, nomeadamente o fornecimento de água 

da rede pública e electricidade para iluminação do campo e alimentação 

das emissões sonoras. Dada a envolvência social de que se reveste a 

actividade escutista no concelho e a elevada participação de cerca de 1 000 

escuteiros de 15 freguesias, considero ser de apoiar a iniciativa. Nesse 

sentido, proponho que a Câmara assuma os encargos da requisição à EDP 

da execução de uma baixada eléctrica e da colocação de um contador de 

água pela Vimágua, no valor global de €471,00 (quatrocentos e setenta e 

um euros), através de um subsídio 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, ratificando a presente proposta. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

02.02.25. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 25 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 
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(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

FESTAS DE S. JORGE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. Jorge solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de S. Jorge, realizada entre os passados dias 23 e 

27 de Abril. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com 

as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €517,74, pelo que 

se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. Jorge, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas de S. Jorge, num máximo de 

€258,87 (duzentos e cinquenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 26 a 

31 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 
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colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES – 

FESTA DE S. JOÃO BAPTISTA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Castelões solicitando um 

apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de S. João Baptista, realizada entre os passados 

dias 26 e 29 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €189,64 

(cento e oitenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Castelões, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa de S. João Baptista, num máximo de €94,82 

(noventa e quatro euros e oitenta e dois sentimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 26 a 31 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 
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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 nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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 – UNIÃO DESPORTIVA DE POLVOREIRA – 

FESTA ANUAL E 35.º ANIVERSÁRIO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da União Desportiva de Polvoreira 

solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa Anual e 35.º Aniversário, a realizar no 

dia 10 de Julho. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €100,90, pelo 

que se propõe a atribuição, à União Desportiva de Polvoreira, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa Anual e 35.º Aniversário, num 

máximo de €50,45 (cinquenta euros e quarenta e cinco cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 26 a 

31 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 
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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 nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – FESTAS DE S. BENTINHO DE CARDIDO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Selho S. Cristóvão solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. 

Bentinho de Cardido, a realizar entre os próximos dias 11 e 13 de Julho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €85,59, pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. Bentinho de Cardido, num máximo de 

€42,80 (quarenta e dois euros e oitenta cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 26 a 31 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, 
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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 nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE AROSA – FESTAS 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Arosa solicitando um apoio destinado a custear a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Boa Morte, a realizar entre os próximos dias 15 e 17 de 

Agosto. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as 

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €145,24, pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Arosa, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Morte, 

num máximo de €72,62 (setenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 26 a 

31 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 

apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das 
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festas a promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez 

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – FESTA 

DE S. TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Lordelo solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. 

Tiago, a realizar entre os próximos dias 25 e 27 de Julho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €214,32, pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Lordelo, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa de S. Tiago, num máximo de €107,15 (cento e 

sete euros e quinze cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 26 a 31 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 
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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 nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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. ------------------------------------------- 

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

Pelas onze horas e vinte minutos, no período estabelecido para intervenção 

do público, o Presidente da Câmara deu a palavra à cidadã Maria Isabel 

Soares da Costa, residente no Bairro Municipal de Urgezes, BL 1, Casa 2, 

que quis saber qual o ponto de situação relativo ao pedido que apresentou 

para intervenção na sua habitação. O Presidente da Câmara disse-lhe que 

tinha um vago conhecimento do que se estava a passar pois a CASFIG 

havia-lhe transmitido a situação da habitação. Todavia, acrescentou que de 

acordo com o relatório da CASFIG, o problema da habitação só poderá ser 

resolvido se também for resolvido o problema da vizinha, o que está a ser 

tratado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 


