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ACTA 

Aos quatro dias do mês de Dezembro 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, José Manuel Fernandes 

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, 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 José Manuel Antunes – a) – Defendeu que as anunciadas 

medidas de apoio do Governo aos sectores bancário e automóvel, neste 

tempo de crise, deviam ter em conta o sector têxtil. Salientou que os 

critérios justificados pelo Governo para implementação dessas medidas de 

apoio àqueles sectores de actividade económica aplicam-se, também, ao 

que se passa com o sector da indústria têxtil, predominante nesta região do 

Ave, que atravessa grandes dificuldades, referindo a importância desses 

apoios, uma vez que o concelho de Guimarães lidera o ranking do 

desemprego no distrito de Braga. Por último, defendeu a adopção de 

programas específicos para minorar as consequências da crise no concelho. 

2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Quis saber sobre o ponto de 

situação relativo ao processo de abate de plátanos na Estrada da Penha. 3 

– Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Quis saber por que razão 

não houve permissão de acesso de uma viatura (com som) ao Largo 

Cónegos José Maria Gomes, no passado dia 3 de Dezembro, viatura essa 

que acompanhava a manifestação de professores que aderiram à greve; b) 
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– Manifestou preocupação pela situação que afecta muitos agricultores 

vimaranenses que estão impedidos de vender ou comprar bovinos por não 

serem emitidas as respectivas guias sanitárias, lamentando a ausência total 

de informação que permita perceber o que se está a passar; c) – 

Manifestou-se preocupada com a violência gerada pelo funcionamento de 

alguns bares em Guimarães. Disse ter recebido queixas de moradores na 

sequência de recentes incidentes registados junto a um bar na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, considerando que a Câmara deve esclarecer em 

que moldes são concedidas as licenças de funcionamento destes 

estabelecimentos, 4 – Vereador César Machado – a) – Referiu que o 

processo dos plátanos tinha sido participado ao Ministério Público, 

encontrando-se, assim, em fase de inquérito; b) – Sobre o ruído junto dos 

estabelecimentos de divertimento nocturno recordou as acções levadas a 

cabo pela Câmara Municipal de Guimarães, nomeadamente reuniões 

havidas entre moradores e proprietários dos referidos estabelecimentos 

com o objectivo de resolver o problema; 5 – Presidente da Câmara – 

Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Quanto à solicitação para a 

entrada de uma viatura no Largo Cónegos José Maria Gomes, disse que 

desconhecia o que se terá passado, recordando, todavia, as regras que 

vigentes para aceder a este espaço; b) – Sobre a Feira do Gado disse que 

desconhecia qualquer problema, adiantando, contudo, que tal feira será 

para manter; c) – Sobre as acções do Governo, disse que estava atento às 

dificuldades sentidas nos diversos sectores de actividade. -------------------------- 

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

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

do documento “Declaração de Intenções – Geminação para o 

Desenvolvimento” entre a Câmara Municipal de Guimarães e a cidade de 

Ribeira Grande de Santiago, no âmbito das III Jornadas Europeias de 
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Desenvolvimento, que tiveram lugar em Estrasburgo, no passado dia 17 de 

Dezembro; 2 – De um pedido de apoio em géneros (brinquedos) 

apresentado pelos representantes da cidade de Mézochi (S. Tomé e 

Príncipe); 3 – Dos resultados obtidos com a campanha de Natal 

promovida pela Coperativa Fraterna; 4 – Do Relatório Final do painel de 

Selecção das candidaturas à Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC2012); 

5 – Da atribuição do Prémio Nacional de Arquitectura “Alexandre 

Herculano”, na categoria “intervenção em edifícios” ao projecto de 

reabilitação do edifício que alberga a Associação de Apoio à Crianças, na 

Rua de Santa Maria, de autoria da Arquitecta da Câmara Municipal, Ana 

Margarida Simões Morais. ----------------------------------------------------------- 

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

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

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 20 de 

Novembro de 2008, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar 

a obra de: Requalificação do edifício escolar da EB1 de Sande S. 

Lourenço, submete-se à consideração superior a presente proposta de 

decisão de contratar. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respectivo preço contratual 

não deverá exceder €270.228,00 (duzentos e setenta mil duzentos e vinte e 

oito euros) + IVA, a satisfazer pela dotação 01.02.61. 3. Nos termos da 

regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e 

do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção 

de um concurso público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do 

artigo 19º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o 

Código dos Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças 
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do procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base 

em €270.228,00 (duzentos e setenta mil duzentos e vinte e oito euros) + 

IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 180 dias; 

Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa; 5. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do 

seguinte júri: Efectivos - a) Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes 

Almeida de Carvalho – Director do Departamento de Obras Municipais; 

b) Vogal: Vítor Manuel Abreu Fernandes – Director do Departamento de 

Projectos e Planeamento Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida - Chefe de Divisão Administrativa. Suplentes - a) 

Vogal: Maria Fernanda Fernandes Castro – Chefe de Divisão de 

Empreitadas; b) Vogal: Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – 

Directora do Departamento de Administração Geral. É designado para 

secretariar o júri: Silvana Leite Torres Peixoto – Chefe de Secção do 

Departamento de Obras Municipais”; II – Do despacho do Vereador 

Domingos Bragança, datado de 14 de Novembro de 2008, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar a obra de: Renovação do 

antigo Edifício da C.P. – Espaço Jovem, submete-se à consideração 

superior a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para efeitos de 

prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se 

que o respectivo preço contratual não deverá exceder €185.681,36 (cento e 

oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um euros e trinta e seis cêntimos) 

+ IVA, a satisfazer pela dotação 05:04:02. 3. Nos termos da regra geral de 

escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor 

máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário 

com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um 

concurso público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 
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19º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do 

procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em 

€185.681,36 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um euros e 

trinta e seis cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do 

contrato a celebrar de 120 dias; Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos - a) 

Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director 

do Departamento de Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Abreu 

Fernandes – Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe 

de Divisão Administrativa. Suplentes - a) Vogal: Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Chefe de Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria 

Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – Directora do Departamento de 

Administração Geral. É designado para secretariar o júri: Silvana Leite 

Torres Peixoto – Chefe de Secção do Departamento de Obras 

Municipais”; III – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado 

de 20 de Novembro de 2008, que concordou com a seguinte informação 

dos Serviços do Departamento de Obras Municipais: “1. Atenta a 

necessidade de executar a obra de: Construção de uma Rotunda na EN 

101, junto da Urbanização do Rio – Ponte, submete-se à consideração 

superior a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para efeitos de 

prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se 

que o respectivo preço contratual não deverá exceder €209.890,56 

(duzentos e nove mil oitocentos e noventa euros e cinquenta e seis 

cêntimos) + IVA, a satisfazer pela dotação 09:01:37. 3. Nos termos da 

regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e 
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do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção 

de um ajuste directo, ao abrigo da alínea a) do artigo 19º do Decreto Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 

Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em 

anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em €209.890,56 

(duzentos e nove mil oitocentos e noventa euros e cinquenta e seis 

cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar 

de 120 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do procedimento 

propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos - a) Presidente: Joaquim 

Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director do Departamento de 

Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Abreu Fernandes – Director do 

Departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico; c) Vogal – Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe de Divisão Administrativa. 

Suplentes - a) Vogal: Maria Fernanda Fernandes Castro – Chefe de 

Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria Joana Rangel da Gama Lobo 

Xavier – Directora do Departamento de Administração Geral. É 

designado para secretariar o júri: Silvana Leite Torres Peixoto – Chefe de 

Secção do Departamento de Obras Municipais”; IV – Do despacho do 

Vereador Domingos Bragança, datado de 20 de Novembro de 2008, que 

concordou com a seguinte informação dos Serviços do Departamento de 

Obras Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar a obra de: 

Reperfilamento da E.N. 206 – Silvares, submete-se à consideração 

superior a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para efeitos de 

prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se 

que o respectivo preço contratual não deverá exceder €259.052,10 

(duzentos e cinquenta e nove mil cinquenta e dois euros e dez cêntimos) + 
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IVA, a satisfazer pela dotação 09.01.39. 3. Nos termos da regra geral de 

escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor 

máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário 

com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um 

concurso público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 

19º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do 

procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em 

€259.052,10 (duzentos e cinquenta e nove mil cinquenta e dois euros e dez 

cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar 

de 210 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do procedimento 

propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos - a) Presidente: Joaquim 

Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director do Departamento de 

Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Abreu Fernandes – Director do 

Departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico; c) Vogal – Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe de Divisão Administrativa. 

Suplentes - a) Vogal: Maria Fernanda Fernandes Castro – Chefe de 

Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria Joana Rangel da Gama Lobo 

Xavier – Directora do Departamento de Administração Geral. É 

designado para secretariar o júri: Silvana Leite Torres Peixoto – Chefe de 

Secção do Departamento de Obras Municipais; V – Do despacho do 

Vereador Domingos Bragança, datado de 26 de Novembro de 2008, que 

concordou com a seguinte informação dos Serviços do Departamento de 

Obras Municipais: “1. Atenta a necessidade de executar a obra de: 

Ampliação da escola EB1 de S. Roque – Costa, submete-se à 

consideração superior a presente proposta de decisão de contratar. 2. Para 

efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, 
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estima-se que o respectivo preço contratual não deverá exceder 

€591.372,47 (quinhentos e noventa e um mil trezentos e setenta e dois 

euros e quarenta e sete cêntimos) + IVA, a satisfazer pela dotação 

01.02.20. 3. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento 

(prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício 

económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do 

contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um concurso público sem 

anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do Decreto Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos. 

4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das 

quais se destaca: Fixação do preço base em €591.372,47 (quinhentos e 

noventa e um mil trezentos e setenta e dois euros e quarenta e sete 

cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar 

de 210 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do procedimento 

propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos - a) Presidente: Joaquim 

Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director do Departamento de 

Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Abreu Fernandes – Director do 

Departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico; c) Vogal – Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe de Divisão Administrativa. 

Suplentes - a) Vogal: Maria Fernanda Fernandes Castro – Chefe de 

Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria Joana Rangel da Gama Lobo 

Xavier – Directora do Departamento de Administração Geral. É 

designado para secretariar o júri: Silvana Leite Torres Peixoto – Chefe de 

Secção do Departamento de Obras Municipais”. VI – Da seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Alteração do valor de verbas a 

transferir para colocação de Pessoal em Refeitórios e Prolongamento 

de Horário – Acordo de Cooperação da Educação Pré-escolar – 
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Como é do conhecimento superior, foi para conhecimento em reunião de 

câmara a 8 de Novembro de 2007 a transferência de verbas para a 

colocação de pessoal em refeitórios e prolongamento de horário para o 

ano civil de 2008, ao abrigo do Acordo de Cooperação da Educação Pré-

Escolar. Dado que, conforme informação dos Agrupamentos de Escolas, 

em vinte e seis Jardins-de-infância se verificou, no corrente ano lectivo, 

uma redução significativa do número de alunos para almoço e a frequentar 

o prolongamento de horário, será necessário proceder-se à actualização 

dos valores a serem atribuídos, a partir do mês de Novembro (uma vez 

que já foram processados os meses de Setembro e Outubro), às entidades 

que estão a assegurar as Actividades de Apoio à Família nesses Jardins-de-

infância, conforme mapa em anexo. Nesse sentido, propõe-se que seja 

dado conhecimento em reunião de câmara das respectivas alterações. À 

consideração superior”. O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; VII – Da seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “Renovação do Acordo de Cooperação da 

Educação Pré-Escolar – Para a renovação do Acordo de Cooperação da 

Educação Pré-Escolar, a vigorar de 1 de Setembro de 2008 a 31 de Julho 

de 2009, procederam os Serviços de Educação ao preenchimento dos 

mapas com o número de alunos matriculados nos Jardins-de-infância da 

Rede Pública e que no corrente ano lectivo estão a usufruir das actividades 

de apoio à família (almoço e prolongamento de horário). Assim, com base 

nos dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, informo que irão 

beneficiar deste tipo de apoio 86 salas de Jardim-de-infância, abrangendo 

um total de 1639 crianças para almoço e 1368 para prolongamento de 

horário, o que implica por parte da DREN a atribuição de uma verba 

mensal previsível no valor de €104.778,82 (cento e quatro mil setecentos e 

setenta e oito euros e oitenta e dois cêntimos). Devidamente preenchidos 
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os mapas que constituem o anexo do Acordo de Cooperação, deverão os 

mesmos ser enviados à DREN. Junto se anexa os mapas.” Os referidos 

mapas dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao 

livro de actas; VIII – Da seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Transferência de Verbas para Encargos com Pessoal em 

Refeitórios e Prolongamento de Horário – Ano Civil 2009 – Acordo 

de Cooperação da Educação Pré-Escolar – Como é de conhecimento 

superior, e com base no Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar, 

celebrado entre a Autarquia, a DREN, e o Instituto da Segurança Social, 

renovado anualmente e a vigorar de 1 de Setembro de 2008 a 31 de Julho 

de 2009 tem vindo esta Autarquia a transferir verbas para Entidades 

(Centros Sociais, Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas) que 

asseguram a colocação de pessoal destinado ao desenvolvimento de 

Actividades de Apoio à Família (Refeitório e Prolongamento de Horário). 

De acordo com os dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, 

informa-se que no ano lectivo de 2008/2009 irão beneficiar desta 

Componente 85 Salas de Jardim de Infância, abrangendo um total de 1639 

alunos para almoço e 1368 para Prolongamento de Horário, o que implica, 

a transferência de uma verba anual no valor de €1.141.810,81 (um milhão 

cento e quarenta e um mil oitocentos e dez euros e oitenta e um cêntimos) 

dos quais €25.035,48 (vinte e cinco mil trinta e cinco euros e quarenta e 

oito cêntimos) se reportam a pagamento de retroactivos, a ser processados 

no mês de Janeiro. Solicita-se ainda que seja comunicado aos vários 

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

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

pessoal. Para conhecimento em Reunião de Câmara, junto se anexa mapa 

de pormenor e indicação das moradas das entidades. À consideração 

superior”. O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 
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em pasta anexa ao livro de actas; IX – Dos ofícios da Assembleia 

Municipal números 242 a 250, comunicando a aprovação, em sessão 

ordinária realizada no passado dia 21 de Novembro, das seguintes 

propostas: a) – “Regulamentos – Alterações ao Regulamento e Tabela de 

Taxas e Licenças Municipais e à Tabela de Taxas e Encargos nas 

Operações Urbanísticas”; b) – “Regulamentos – Regulamento para 

Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos”; c) – 

“Regulamentos – Proposta para Alteração ao Regulamento das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada”; d) – “CASFIG, EM 

(Coordenação de Âmbito Social e Financeiras das Habitações Sociais de 

Guimarães) – Proposta de Adaptação ao Novo Regime do Sector 

Empresarial Local”; e) – “Criação da Comunidade Intermunicipal do Ave 

– Associação de Municípios de Fins Múltiplos, correspondente ao 

Território da NUTS III Ave”; f) – “Relatório e Contas da Zona de 

Turismo de Guimarães respeitante ao período compreendido entre 11 de 

Abril de 2008 e 29 de Agosto de 2008”; g) – “Adesão à Entidade Regional 

de Turismo do Norte “Turismo do Porto e Norte de Portugal”; h) – 

“Pessoal – Mapa de Pessoal para 2009”; i) – “Alteração de Trânsito na 

Rua Padre Alexandre Alves – Freguesia de Urgezes”; X – Dos ofícios da 

Assembleia Municipal números 251 a 257 comunicando a aprovação, em 

sessão ordinária realizada no passado dia 24 de Novembro, das seguintes 

propostas: a) – “Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades 

e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o ano de 2009”; b) 

– Plano de Actividades e Orçamento dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento, em Liquidação, para o ano de 2009”; c) – “Derrama 

sobre a Colecta do IRC de 2008 (a cobrar em 2009); d) – “Pedido de 

Autorizações à Assembleia Municipal relativas à execução do Plano de 

Actividades de 2009”; e) – Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Ano 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

de 2008”; f) – “Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS) – Ano de 2009”; g) – “Taxas – Contratação 

Pública – Plataforma Electrónica – Criação de Taxa pela Disponibilidade 

das Peças de Concurso”; XI – Do ofício do Fiscal Único da Empresa 

CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações 

Sociais de Guimarães, remetendo parecer sobre a informação financeira 

correspondente ao primeiro semestre de 2008, nos termos dos art.ºs 34.º e 

28.º, alínea e) da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que se dá aqui 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Vítor Ferreira, por 

não ter participado na reunião, 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. --------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. TORCATO 

– ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente, para aprovação, o Relatório Final respeitante 

ao Concurso Público identificado em epígrafe, bem como a 

correspondente minuta do contrato. O Relatório Final propõe que a 

empreitada em epígrafe seja adjudicada ao concorrente “Combitur – 

Construções Imobiliárias e Turísticas, S.A.”, pelo preço total de 

€905.440,57 (novecentos e cinco mil quatrocentos e quarenta euros e 

cinquenta e sete cêntimos) + IVA, para um prazo de execução de 300 dias, 

nos termos previstos no Caderno de Encargos. Pelo Vice-Presidente da 

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

art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que no 
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orçamento do ano 2009 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €905.440,57 (novecentos e cinco mil quatrocentos 

e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos) + IVA, na rubrica 

orçamental 03 – 07.01.03.07 e será cabimentada em Janeiro de 2009”. O 

Relatório Final e a minuta do contrato dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO E INFRA-

ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DA QUINTA DO 

OUTEIRO – MESÃO FRIO – PROPOSTA DE TRABALHOS A 

MAIS – Presente a seguinte informação dos Serviços do Departamento de 

Obras Municipais: “1 - Estando em curso a empreitada referenciada em 

epígrafe foram efectuadas sondagens ao terreno na zona onde está previsto 

executar o muro de betão armado. Em visita à obra com os projectistas, 

realizada em 7 de Novembro, verificou-se que as fundações do muro de 

betão armado não poderiam ser executadas conforme está previsto no 

projecto, uma vez que o solo existente nesse local não é estável (Doc. 1). 2 

- Foi apresentada pelo projectista uma solução para as fundações em 20 de 

Novembro, no qual prevê que seja efectuada a escavação do solo para 

encher com betão ciclópico (DOC. 2). 3 - Para a execução dos trabalhos 

referidos no ponto 2, resultará uma lista de Trabalhos a Mais (Doc. 3) no 

valor de €68.524,94 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro euros e 

noventa e quatro cêntimos) + IVA que corresponde a uma percentagem 

de 7,22%. 4 - Do ponto de vista formal, a lista dos novos trabalhos (Doc. 

3) deverá dar origem a um contrato de trabalhos adicionais no valor de 

€68.524,94 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro euros e noventa 

e quatro cêntimos) + IVA, para o qual se propõe a sua aprovação, nos 

termos do n.º 1 do artigo 26º do D.L. 59/99 de 2 de Março. 5 - Para a 
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execução destes trabalhos é necessário alterar o plano de trabalhos, pelo 

que se propõe que seja concedida uma prorrogação de prazo de 24 dias. À 

consideração superior.” Os referidos documentos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira, 

Luísa Oliveira e Ana Amélia Guimarães. ------------------------------------------ 

A Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “Como já tivemos oportunidade de referir neste órgão autárquico 

discordamos frontalmente da urbanização do loteamento da Quinta do 

Outeiro: aquele espaço foi entregue aos munícipes e por eles foi 

apropriado como lugar verde de lazer. A própria Câmara assumiu essa 

funcionalidade ao desenhar para aquele espaço percursos pedestres e 

iluminação pública. Uma vez sentido e expresso o desagrado pela 

transformação do espaço verde em urbanização, cabia à Câmara e só a ela 

o cancelamento da operação de urbanização do loteamento (Câmara é a 

proprietária do terreno e pode a qualquer momento, sem custos, pois não 

há indemnizações a terceiros, cancelar a obra). Este ponto, “obras a mais”, 

vem corroborar o que já foi dito, aquele espaço verde não oferece as 

melhores condições para urbanização – ali foram e continuam a ser 

descarregadas desde Setembro, diariamente, camiões de terra e “verificou-

se que as fundações do muro de betão armado não poderiam ser 

executadas conforme está previsto no projecto, uma vez que o solo 

existente nesse local não é estável”. ------------------------------------------------ 

OBRAS PARTICULARES – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS DE URBANIZAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES E OS PROMOTORES DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO INSERIDAS NO ÂMBITO DAS 
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OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DO CONJUNTO COMERCIAL 

“GUIMARÃES PLAZA” E DA “REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA 

ENVOLVENTE DO NÓ DE ACESSO À AUTO-ESTRADA 

A7/A11 – SILVARES” – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio 

Mendes: “Hoje, mais do que nunca, é da qualidade urbanística do seu 

território e da competitividade da sua economia que uma cidade se 

projecta para lá dos seus limites físicos e consegue captar benefícios e 

mais-valias, nas suas várias formas de expressão – eventos, fundos, 

investimentos - com repercussão directa no quotidiano dos seus cidadãos. 

Como tal, a constante beneficiação e melhoria do tecido urbano local (seja 

ele, por exemplo, na construção de edificação qualificada, melhoria de 

acessibilidades ou salvaguarda de espaços verdes) e a captação de 

investimento económico no concelho (que se traduza na criação de riqueza 

e emprego para o concelho) são parte integrante da política urbanística a 

adoptar por um município que se deseja activo e atento às necessidades e 

desafios que a realidade actual coloca. É nossa convicção que as operações 

urbanísticas respeitantes ao conjunto comercial “Guimarães Plaza”, 

localizada em terrenos entre o campus universitário de Azurém e a circular 

urbana de Guimarães, (freguesia de Azurém) e a requalificação urbanística 

da área envolvente do nó de acesso à auto-estrada A7/A11 (freguesia de 

Silvares) se enquadram nos pressupostos urbanísticos e económicos atrás 

enunciados, encerrando um conjunto de investimentos que, no final, se 

traduzirão na construção de um território urbano mais qualificado e 

competitivo. 1 - A operação urbanística inerente ao conjunto comercial 

“Guimarães Plaza” pressupõe: a) Do ponto de vista urbanístico, a 

colmatação do tecido urbano da cidade, preenchendo uma área expectante 

entre o campus universitário e a circular urbana e a concretização dos 

pressupostos urbanísticos expressos no Plano Director Municipal de 
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Guimarães, nomeadamente no que reporta ao cumprimento dos seus 

parâmetros urbanísticos fundamentais e no reforço do carácter polarizador 

da cidade através da salvaguarda de edificações singulares pela sua forma e 

função. A mesma intervenção pressupõe ainda a libertação de terreno para 

ampliação do recinto escolar da actual escola EB1 da Pegada, Azurém, 

favorecendo as suas condições de recreio e futuras possibilidades de 

ampliação construtiva; b) Do ponto de vista económico e social, a 

introdução de um conjunto de actividades / serviços geradoras de fluxos 

de pessoas e bens, aumentando o volume de transacções comerciais na 

cidade e concelho. Em simultâneo, pressupõe a criação de um número 

elevado de empregos, quer directos, quer indirectos, de relevância 

acrescida num concelho que apresenta uma taxa de desemprego expressiva 

e, tendencialmente, crescente. De acordo com a Declaração de 

Compromisso apresentada pelo requerente junto da Direcção Regional de 

Economia, o promotor do conjunto comercial em causa compromete-se a 

gerar um conjunto de “1584 postos de trabalhos directos para as lojas a 

instalar no conjunto comercial” aos quais acresce 45 postos de trabalho em 

regime de prestação de serviços por empresa externa e 8 postos de 

trabalho por criação directa (pela própria empresa gestora do conjunto 

comercial), perfazendo um total de 1637 postos de trabalhos directos. c) 

Do ponto de vista viário, a melhoria da circulação da envolvente ao 

campus universitário e do conjunto comercial “Guimarães Plaza”, 

nomeadamente através: i. da requalificação do nó de acesso ao campus 

universitário a partir da circular urbana, potenciando uma nova saída da 

circular para a rede viária local (arruamento a criar no âmbito do conjunto 

comercial a realizar), a duplicação de faixas de circulação e o aumento da 

capacidade de tráfego automóvel; ii. do reperfilamento da rua Rómulo de 

Carvalho, alargando um dos principais arruamentos de ligação da cidade à 
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freguesia de Azurém; iii. da criação de um atravessamento, que constitui 

parte da denominada via perimetral ao Campus Universitário de Azurém; 

iv. do alargamento e reperfilamento da rua de Francos, permitindo o 

melhoramento da ligação da rua 24 de Junho (e, consequentemente, da 

própria freguesia de Azurém, com o campus universitário). 2 - A operação 

urbanística respeitante à envolvente ao nó de acesso à auto-estrada 

reporta-se à concretização material do estudo urbanístico promovido pela 

Câmara Municipal de Guimarães, denominado “centralidade de Silvares”, 

apresentado em sessão pública em Setembro ’07, no Centro Cultural Vila 

Flor. Genericamente, o mesmo estudo urbanístico fixa uma solução 

urbanística que contempla um conjunto construções destinadas às 

actividades de comércio e de serviços, um conjunto de espaços verdes e de 

equipamento a verter para o domínio e uso público e uma beneficiação da 

rede viária local estruturada a três níveis: criação de um arruamento 

formatado como uma grande “placa giratória” ao redor do nó viário de 

acesso à auto-estrada (como elemento distribuidor de todo o tráfego 

automóvel), e melhoramento da estrada nacional 206. Esta operação 

urbanística apresenta-se: a. do ponto de vista urbanístico, coerente com a 

estratégia urbanística delineada e permite o desenvolvimento integrado 

(nomeadamente ao nível da rede viária, edificado e respectiva 

compatibilização com a paisagem) de uma área de actividades favorecida 

pela excelente visibilidade e acessibilidade; b. do ponto de vista viário, 

importante para a redução da sobrecarga automóvel da actual rotunda de 

acesso à auto-estrada (através principalmente da criação de uma “variante” 

à estrada nacional 206 e da separação do trânsito de acesso à auto-estrada 

do trânsito que circula para Pevidém e Famalicão), permitindo 

autonomizar circulações viárias, distinguir diferentes níveis de tráfegos, 

facilitando acessibilidades e escoamento de automóveis; c. do ponto de 
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vista da competitividade e atractividade das cidades como uma 

oportunidade de instalação de um conjunto de actividades / serviços de 

âmbito  e projecção regional e nacional (induzindo indirectamente a 

promoção do concelho para lá dos seus limites físicos); d. do ponto de 

vista económico, como uma possibilidade de salvaguarda de um conjunto 

de actividades / serviços geradoras de grandes fluxos de pessoas e bens, 

aumentando o volume de transacções comerciais (pelos valores 

apresentados pelos promotores das construções, estima-se que no terceiro 

ano de actividade atingir-se-á um valor de 60 milhões de euros) e 

dinamizando o tecido empresarial local; e. do ponto de vista social, e num 

espaço temporal relativamente próximo, possibilita a criação de um 

número elevado de empregos, quer directos, quer indirectos, de relevância 

acrescida num concelho que apresenta uma taxa de desemprego expressiva 

e, tendencialmente, crescente (de acordo com os valores apresentados 

pelos promotores das construções, estima-se em 750 postos de trabalhos 

directos a criar com a intervenção em causa mais 250 postos de trabalhos 

indirectos. Com a construção das edificações, serão garantidos, no decurso 

de um ano, 350 postos de trabalho). Encarando-se favoravelmente, do 

ponto de vista urbanístico e económico a concretização destas duas 

operações urbanísticas, e os conjuntos de obras de urbanização a elas 

associadas, verificou-se que, em função da realidades cadastrais existentes 

(os conjuntos de infra-estruturas a executar abrangem vários terrenos de 

vários proprietários para além dos próprios promotores que se manifestam 

interessados em investir de imediato nas áreas em causa), a figura de 

“licença da operação urbanística” afigurava-se, por si só, insuficiente para 

vincular todas as Partes ao conjunto de trabalhos inerentes às obras de 

urbanização a executar. Como tal, verificando-se que todos aqueles que 

manifestavam interesse em investir em ambas operações urbanísticas, 
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manifestavam também interesse em alcançar uma plataforma de 

entendimento em que, salvaguardando quer os legítimos direitos de todas 

as Partes, quer as obrigações das mesmas (inerentes às obras de 

urbanização a executar), fosse possível desenvolver e concretizar as 

mesmas operações urbanísticas, ao abrigo do artigo 55º do decreto-lei 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei 60/07, de 04 de Setembro, 

entendeu-se recorrer à figura do contrato de urbanização, por ser aquela 

que, perante duas realidades cadastrais tão complexas melhor salvaguarda e 

expressa documentalmente as obrigações de todas as Partes envolvidas nas 

operações urbanísticas em causa, clarificando o papel de cada Parte em 

todo o processo, os seus direitos contratuais e as suas obrigações. As 

minutas dos contratos de urbanização elaboradas salvaguardam os 

pressupostos urbanísticos que presidiram à viabilização das operações 

urbanísticas atrás mencionadas (conjunto comercial “Guimarães Plaza” e 

suas obras de urbanização e requalificação da envolvente ao nó de acesso à 

auto-estrada, Silvares) bem como clarifica as obrigações contratuais que a 

cada Parte compete no âmbito dos mesmos contratos, permitindo, assim, 

em tempo útil e de forma eficaz, a concretização de duas operações 

urbanísticas de grande envergadura e forte impacto urbanístico e 

económico para Guimarães. Face ao exposto, entendendo-se 

salvaguardado, do ponto de vista urbanístico, económico e viário, o 

interesse público das intervenções em causa, o enquadramento legal dos 

contratos de urbanização a celebrar assim como clarificadas de forma 

coerente e ajustada às premissas fixadas pela Câmara Municipal de 

Guimarães, as obrigações a que às Partes subscritoras do Contrato 

competem, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães aprove 

celebrar os seguintes contratos de urbanização de acordo com as 

condições constantes nas minutas em anexo, procedendo-se à respectiva 
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análise e votação autonomamente: Ponto 1 – “Contrato de urbanização a 

celebrar relativo à execução das obras de urbanização no âmbito do 

licenciamento do conjunto comercial Guimarães Plaza entre o Município 

de Guimarães e a Gestilouro – Gestão imobiliária, S.A., Mixgarden – 

Investimentos Imobiliários, S.A., Casais – Engenharia e Construção, S.A. e 

Ramiro de Lima Gonçalves” (Doc. 1); Ponto 2 – “Contrato de 

urbanização para terrenos envolventes ao denominado “nó de acesso à 

auto-estrada A7”, freguesia de Silvares, entre o Município de Guimarães e 

GRANDE SOLAR – Construções, S.A., NORMASTER – Investimentos 

Imobiliários, Lda., JAPIMOBILI – Gestão Imobiliária, Lda., 

BUILDINGLAND Investimentos Imobiliários, Lda., INOSENATUS – 

Imobiliária, S.A. (Doc. 2).” Os referidos contratos de urbanização dão-se 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR O PONTO 1. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR O PONTO 2. Absteve-se a Vereadora Ana 

Amélia Guimarães. Votaram contra os Vereadores José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “O contrato de urbanização que consta 

deste ponto da ordem de trabalhos, inserido na operação urbanística de 

requalificação da área envolvente do nó de acesso à Auto-Estrada 

A7/A11- Silvares, torna evidente a falta de visão por parte da actual 

maioria para o desenvolvimento sustentado do Concelho. Ignoram-se 

recursos concelhios já existentes numa lógica autista de continuar a 

perseguir a cidade dos 100.000 habitantes. O projecto da freguesia de 

Silvares, criando uma plataforma comercial e logística, aproveitando o 

recurso inquestionável que é o nó de Silvares, é feito pelo lado da procura 

e não pelo lado de uma oferta devidamente planeada pelo município. 
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Apresenta-se o argumento de um eixo de actividade industrial e comercial 

que vai desde o parque industrial de Mide, em Lordelo, até ao Ave Parque, 

nas Taipas. Pressupõe-se que a entrada e saída das matérias primas e 

produtos acabados de toda a actividade industrial e comercial do Concelho 

passem pelo nó de Silvares. Ignora-se a importância da Via Intermunicipal 

e do nó de Serzedelo para a actividade produtiva e comercial das freguesias 

da Zona Sul e Sudoeste do Concelho. Em vez de planear uma divisão 

equilibrada do investimento logístico nos dois nós da Autoestrada, 

potenciando a actividade económica na cidade, mas também em duas vilas, 

indo ao encontro das necessidades da actividade industrial e comercial de 

uma vasta zona do Concelho socialmente deprimida, deixa-se que a 

procura determine o planeamento, gerando uma situação de especulação 

imobiliária na freguesia de Silvares que trará benefícios a alguns em 

prejuízo do todo concelhio. Nem sequer se obriga os beneficiários directos 

dessa especulação a garantir melhores acessos à Zona Norte do Concelho 

prolongando a nova via a construir para lá do rio Ave, pelo menos até à 

rotunda de Brito, que distribui para as Vilas das Taipas, Brito, Ronfe e 

Pevidém. Por este motivo votamos contra”. ------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE ABAÇÃO – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em 

sua reunião realizada em 29 de Maio de 2008, deliberou delegar na Junta de 

Freguesia de Abação a execução da obra designada por “Projecto, 

Candidatura ao Programa PARES e execução da obra de adaptação do 

edifício escolar, em parceria com uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social local”, pelo valor de €18.843,92 (dezoito mil 

oitocentos e quarenta e três euros e noventa e dois cêntimos). Entretanto, 
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a Junta de Freguesia de Abação pretende que a verba atribuída se destine à 

execução de obras de “Requalificação dos Cemitérios, Criação de um 

Cybercentro na Sede da Junta de Freguesia, Pavimentação das Ruas Alto 

de Vila Ana, Pilheiro de Águas, Penedo Velho de Cima e Travessa de 

Portela, bem como a Reparação da Rua Campo do Adro”. Assim, a 

cláusula primeira do primeiro aditamento ao protocolo celebrado no 

passado dia 4 de Junho com a Junta de Freguesia de Abação, passará a ter 

a seguinte redacção: O presente protocolo tem por objecto a delegação de 

competências na freguesia de Abação para a execução de obras de 

“Requalificação dos Cemitérios, Criação de um Cybercentro na Sede da 

Junta de Freguesia, Pavimentação das Ruas Alto de Vila Ana, Pilheiro de 

Águas, Penedo Velho de Cima e Travessa de Portela, bem como a 

Reparação da Rua Campo do Adro”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

AVEPARK – AUMENTO DE CAPITAL – Presente a seguinte 

proposta: “Uma das condições de aprovação da candidatura do 

AVEPARK à medida 5.1D do Programa Prime para a construção do 

Núcleo Central era que o financiamento do conjunto das despesas 

elegíveis do projecto tivesse 20% de capitais próprios. Para satisfação dessa 

condição, cujo limite temporal é 31 de Dezembro de 2008, tem o Ave Park 

que aumentar o seu capital social em €1.392.000,00, cabendo ao Município 

de Guimarães €600.000,00. Assim, dada a responsabilidade da Autarquia 

neste importante projecto, que considerámos central para alavancar a 

necessária alteração do modelo económico do concelho e da vasta região 

envolvente, propõe-se submeter à Assembleia Municipal autorização para 

que o Município de Guimarães subscreva e realize, ainda no decurso deste 

ano, capital social no valor de 600.000,00 (seiscentos mil euros)”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.01 e na unidade 
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económica 09.07.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NO 

LARGO CÓNEGO JOSÉ MARIA GOMES, FREGUESIA DE 

OLIVEIRA – DENOMINADO “ANTIGA CARPINTARIA” – 

Presente a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Em 

reunião de 6 de Março de 1997 a Câmara Municipal deliberou expropriar o 

prédio acima indicado, para permitir a sua demolição e recuperação plena 

das fachadas do edifício dos Paços do Concelho, tendo posteriormente, 

em 23 de Abril de 1998, revogado aquela deliberação, devido à publicação 

do Decreto nº. 3/98 de 26/1, que permitia uma agilização da tramitação 

burocrática do processo, decidindo-se optar pela nova modalidade. Este 

edifício, onde funcionou a antiga Carpintaria, deixou de ter qualquer 

utilidade para os fins a que inicialmente se destinava, pelo que a edilidade 

notificou os respectivos proprietários, com vista à negociação pela via do 

direito privado, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 11º do 

Código das Expropriações e procurou, consequentemente, chegar a um 

consenso quanto ao valor indemnizatório. Após consulta efectuada ao 

perito da lista oficial, no que concerne ao valor da contraproposta final 

apresentada por aqueles interessados, verificou-se a impossibilidade de os 

indemnizar de forma amigável, tal era a divergência de valores propostos. 

Deste modo, tendo em conta a finalidade do imóvel (demolição para 

permitir a recuperação da fachada do edifício dos Paços do Concelho), 

atendendo a que se coaduna com as competências ínsitas na alínea f), nº. 2 

do artigo 64º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e pelo facto de o prédio se situar 

na área crítica de recuperação e reconversão constante do Decreto nº. 
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3/98, a Câmara Municipal poderá deliberar no sentido de dar início à 

tramitação do processo expropriativo do prédio descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 5334 e inscrito 

na respectiva matriz urbana sob o artigo 741, em que são interessados 

Maria Isabel das Neves Fernandes e outros, residente na Rua Padre José 

Gonçalves, n.º 1173, freguesia de Selho S. Jorge, concelho de Guimarães. 

Prevê-se que os encargos com a indemnização autónoma atinjam o 

montante de €105.000,00, conforme relatório do perito da lista oficial. O 

imóvel situa-se em zona de protecção a imóveis classificados e zona de 

construção central, de acordo com o Plano Director Municipal em vigor. 

À consideração superior.” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.01.03.07. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE GUARDIZELA – Presente uma 

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 810,00 m², 

a desanexar do prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob o nº. 136/Guardizela, e do inscrito na respectiva matriz 

sob o artigo 811, necessária à ampliação da EB1 de Guardizela. Os legais 

representantes da proprietária da referida parcela, “Terrara – Gestão de 

Bens Móveis e Imóveis, S.A.”, consideraram aceitável o valor de 

€26.227,80, conforme avaliação efectuada pelo perito da lista oficial. 

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

à Câmara Municipal a aquisição da identificada parcela de terreno, pelo 

valor de €26.227,80 (vinte e seis mil duzentos e vinte e sete euros e oitenta 

cêntimos), bem como a revogação da deliberação de 24 de Julho de 2008 
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no que respeita ao pedido de declaração de utilidade pública e autorização 

de posse administrativa, para efeito de expropriação da referida parcela de 

terreno. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.01.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

INDEMNIZAÇÃO – Presente uma informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente onde consta que Marta Sofia da Cunha 

Marques, residente na Travessa da Ponte, n.º 350, freguesia de Ponte, 

solicitou à Câmara Municipal uma indemnização no valor de €211,76, por 

danos causados na sua viatura de matrícula 66-AE-04, na sequência da 

queda de um sinal de passagem de peões existente na Rua Reitor Joaquim 

A. M. R. Torres, sobre a referida viatura que se encontrava estacionada na 

Rua Senhora do Amparo. Segundo informação da Divisão de Património 

Municipal, a Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. declina a 

responsabilidade de pagamento de qualquer indemnização, dado que a 

ocorrência em causa não tem enquadramento nas garantias da apólice e o 

valor para a reparação dos danos, conforme orçamento, é inferior à 

franquia contratual estipulada no contrato e aplicável em caso de sinistro. 

Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário o pagamento de 

uma indemnização no valor de €211,76 (duzentos e onze euros e setenta e 

seis cêntimos) a Marta Sofia da Cunha Marques, pelos danos causados na 

sua viatura, conforme orçamento apresentado”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 05 e na unidade económica 04.08.02. 

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

CULTURA – FESTAS NICOLINAS 2008 – RECTIFICAÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Em virtude de, enquanto comissão ad-hoc, 

não disporem das condições jurídicas para receber o subsídio atribuído 

anualmente, as sucessivas comissões de festas Nicolinas indicam 
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habitualmente a entidade à qual o subsídio que lhes é atribuído deve ser 

pago. Por lapso, assumindo como válida a solução preconizada pela 

comissão do ano transacto, os serviços mencionaram na proposta votada 

na última reunião a entidade então indicada para receber o subsídio 

relativo ao corrente ano. Contudo, instada a pronunciar-se, a Comissão de 

Festas Nicolinas 2008 solicita que tal subsídio seja pago à Associação dos 

Antigos Alunos do Liceu de Guimarães – Velhos Nicolinos que, por sua 

vez, declara aceitar recebê-lo. Deste modo, proponho a rectificação da 

deliberação em apreço, na parte respeitante à entidade que receberá o 

subsídio em nome da Comissão de Festas Nicolinas 2008, que passa a ser a 

Associação dos Antigos Alunos do Liceu de Guimarães – Velhos 

Nicolinos”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA O 

MELHOR ALUNO DA UNIVERSIDADE DO MINHO – Presente 

a seguinte proposta: “Decorreu da adequação dos tradicionais cursos de 

licenciatura ao modelo de Bolonha uma profunda mudança na estrutura 

curricular dos cursos universitários, pelo que seria aconselhável adequar 

em conformidade o actual protocolo entre a Câmara Municipal e a 

Universidade do Minho com vista à instituição do Prémio Câmara 

Municipal de Guimarães para o melhor aluno da Universidade do Minho, 

aproveitando igualmente para actualizar o respectivo montante. Deste 

modo, e dando acolhimento às propostas formuladas pelo Reitor da 

Universidade do Minho, proponho uma nova redacção do referido 

protocolo em apreço (em anexo), consagrando as seguintes alterações: 1 - 

Durante os próximos 2 anos, e até à estabilização do processo de Bolonha, 

o universo de alunos premiados é o do 1º ciclo – licenciaturas. 2 - 

Universo de potenciais candidatos: alunos dos cursos de 1º ciclo – 

(licenciatura), leccionados no Pólo de Guimarães da Universidade do 
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Minho – Arquitectura, Geografia, Estatística Aplicada, Tecnologia e 

Sistemas de Informação e cursos de Engenharia leccionados em 

Guimarães. 3º - Classificação mínima para acesso ao Prémio: 16 valores. 4º 

- Valor pecuniário do Prémio: €1.000,00 (mil euros)”. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA ALIMENTAÇÃO E GESTÃO EM REFEITÓRIOS 

ESCOLARES – ANO CIVIL 2009 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, é apresentada 

anualmente uma proposta de atribuição de verbas a várias entidades 

(Centros Sociais, Freguesias e Agrupamentos de Escolas), que têm sob a 

sua responsabilidade a alimentação e gestão em refeitórios escolares. Para 

o ano lectivo 2008/2009, e de acordo com o Despacho n.º 20956/2008, de 

11 de Agosto de 2008, que regula as condições de aplicação das medidas 

de acção social escolar, foi fixado o preço da refeição/aluno em €1,46 para 

os alunos abrangidos pelo escalão A e em €0,73 para os alunos abrangidos 

pelo escalão B. Assim, propõe-se, para o ano civil de 2009, a atribuição de 

verbas para alimentação e gestão em refeitórios escolares no valor anual de 

€651.233,77 (seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e três euros 

e setenta e sete cêntimos), sendo que €14.347,96 (catorze mil trezentos e 

quarenta e sete euros e noventa e seis cêntimos) se reportam a retroactivos 

de 2008, a serem pagos no mês de Janeiro. Solicita-se, ainda, que seja 

comunicado a atribuição das verbas às entidades e aos respectivos 

Agrupamentos de Escolas. Em anexo, apresenta-se mapa de pormenor”. 

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

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

Junho, declara-se: que no orçamento do ano 2009 foi inscrita a verba 
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adequada para suportar esta despesa no montante de €651.233,77 

(seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e três euros e setenta e 

sete cêntimos) na rubrica do plano de actividades 01.02.56 e será 

cabimentada em Janeiro de 2009”. O referido mapa dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COLOCAÇÃO DE VIGILANTES EM TRANSPORTE 

ESCOLAR – ANO CIVIL 2009 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, com o 

reordenamento da rede escolar, os alunos de várias escolas foram 

integrados em estabelecimentos de ensino de acolhimento, competindo à 

Autarquia assegurar o seu transporte. Atendendo a que, conforme o 

disposto no art. 8.º da Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril de 2006, que 

regulamenta o transporte colectivo de crianças até aos 16 anos, é 

obrigatório a presença de vigilantes para acompanhamento das crianças, 

cabendo à entidade que organiza o transporte assegurar a sua presença, 

propõe-se a atribuição de verbas a entidades (Freguesias, Associações de 

Pais e Agrupamentos de Escolas) que se disponibilizam a proceder à 

colocação de pessoal para vigilância e acompanhamento dos alunos no 

transporte escolar. Assim, propõe-se, para o ano civil de 2009 (de Janeiro a 

Junho e de Setembro a Dezembro), a atribuição de uma verba no valor de 

€31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos euros), sendo que €1.600,00 (mil e 

seiscentos euros) se reportam ao pagamento de retroactivos de 2008, a ser 

pagos no mês de Janeiro, conforme mapa em anexo. Solicita-se, ainda, que 

seja comunicado a atribuição das verbas às Entidades e aos Agrupamentos 

de Escolas”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte 

declaração: “Nos temos do n.º 3 e n.º 4 do art. 22.º do Decreto-Lei n.º 
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197/99, de 8 de Junho, declara-se: que no orçamento do ano 2009 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos euros) na rubrica do plano de 

actividades 01.02.57 e será cabimentada em Janeiro de 2009”. O referido 

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

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

EDUCAÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DE VERBAS A 

ATRIBUIR PARA ALIMENTAÇÃO E GESTÃO EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – ANO CIVIL DE 2008 – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de 

Novembro de 2008, que concordou com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, foi deliberado, 

em reunião de Câmara de 20 de Dezembro de 2007, a atribuição de verbas 

para a alimentação e gestão em refeitórios escolares para o ano civil de 

2008. Dado que, no corrente ano lectivo, em alguns estabelecimentos de 

ensino se registou um decréscimo do número de alunos do 1.º CEB, que 

beneficiam da Acção Social Escolar, e usufruem de almoço, torna-se 

necessário proceder à actualização do valor das verbas a serem atribuídas 

às Entidades que asseguram a gestão dos refeitórios dessas EB1/JI’s, 

conforme mapa em anexo. Assim, deverá o assunto ser presente a reunião 

de câmara para rectificação da referida deliberação. À consideração 

superior”. O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 10 DE JULHO DE 2008 – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA 

COMPARTIICPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – 
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ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 18 de Novembro de 2008, que 

concordou com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como 

é de conhecimento superior, em Reunião de Câmara de 10 de Julho de 

2008, foi deliberado atribuir, para o ano lectivo de 2008/2009, aos 

Agrupamentos de Escolas uma verba global no valor de €90.815,00 

(noventa mil oitocentos e quinze euros), para a comparticipação de livros e 

material escolar dos alunos abrangidos pela Acção Social Escolar. A 

atribuição desta verba teve por base o número de alunos, que no ano 

lectivo transacto, beneficiaram deste tipo de apoio, uma vez que se 

pretendia que, logo no início do ano lectivo, os alunos dos escalões A e B 

pudessem dispor do material necessário às actividades curriculares. Em 

resultado da alteração das normas de atribuição dos escalões (o escalão de 

apoio em que cada agregado familiar se integra passou a ser determinado 

pelo seu posicionamento nos escalões de rendimento para atribuição de 

abono de família – art. 8º, Despacho nº 20956/2008, que regula as 

condições de aplicação das medidas de Acção Social Escolar), verificou-se 

uma profunda alteração no número de alunos a beneficiar da Acção Social 

Escolar, pelo que há necessidade de se proceder à rectificação da 

deliberação, uma vez que, conforme elementos fornecidos pelos 

Agrupamentos de Escolas, referentes ao ano lectivo em curso, o valor 

global da comparticipação a atribuir é de €111.315,00 (cento e onze mil 

trezentos e quinze euros). Assim, e de acordo com o mapa em anexo, 

constata-se uma diminuição de 298 alunos do escalão A e um aumento de 

1596 do escalão B, pelo que na maioria das situações haverá necessidade 

de se proceder ao reforço da verba atribuída pelo Município aos 

Agrupamentos de Escolas, no valor total de €22.037,50 (vinte e dois mil 

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). Haverá ainda lugar ao reembolso 
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de verba ao Município por parte de 2 Agrupamentos, no valor total de 

€1.537,50 (mil quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). 

Perante o exposto, propõe-se que o assunto seja remetido a Reunião de 

Câmara para rectificação. À consideração superior”. O referido mapa dá-se 

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

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DO AVE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de 

Novembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento Vertical de 

Escolas do Ave o transporte, em autocarro, de 38 alunos da Escola 

EB1/JI de Arosa à Escola EB 2,3 de Taíde, no passado dia 20 de 

Novembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – ESCOLA EB1/JI DE MASCOTELOS – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 18 de Novembro de 2008, que 

disponibilizou, à EB1/JI de Mascotelos o transporte, em autocarro, de 42 

alunos ao Museu de Alberto Sampaio, no passado dia 24 de Novembro. 

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 25 de 

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

Afonso Henriques o transporte, em autocarro, dos alunos do 6.º ano de 

escolaridade à ETA – Estação de Tratamento de Águas, nos dias 18 e 26 

de Novembro e 3 de Dezembro.  DELIBERADO  RATIFICAR  POR 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 
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SALVADOR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A 

Freguesia de Briteiros S. Salvador solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte dos 

residentes da Freguesia que pretendam visitar gratuitamente o Museu de 

Alberto Sampaio, no dia 7 de Dezembro. Considerando que se trata de 

uma visita de relevante interesse histórico e cultural, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do executiva camarário o transporte solicitado, 

bem como o pagamento de trabalho extraordinária ao motorista”. 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE AZURÉM – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Azurém aprovou a 

denominação toponímica para os seguintes arruamentos: 96 – Travessa 

Ferreira de Castro – tem início na Rua Ferreira de Castro e termina no 

entroncamento com a Travessa Teixeira de Pascoais”; 97 – Travessa Dr. 

Mário Dias – aarruamento sem saída com início na Rua Dr. Mário Dias; 98 

– Travessa Teixeira de Pascoais – arruamento sem saída com início na Rua 

Teixeira de Pascoais. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art. 64.º, 

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 

Azurém”. A planta com a toponímia dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR  

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

TOPONÍMIA     –      ADITAMENTO     À      TOPONÍMIA     DA 
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 FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente a seguinte informação 

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

Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Fermentões aprovou a 

denominação toponímica para os seguintes arruamentos: 90 - Rua 

Arquitecto Fernando Távora – arruamento sem saída com início na Rua de 

Almansor; 91 – Rua Florbela Espanca – arruamento sem saída com início 

nos blocos Domingos Machado. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, 

do art.º 64.º, 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 Fermentões”. A planta com o aditamento à toponímia da 

freguesia de Fermentões dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE BRITO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Brito aprovou a denominação 

toponímica para os seguintes arruamentos: 93 – Rua D. Soeiro de Brito – 

tem início na Rua de Valdante e termina no entroncamento com a E.N. 

206; 94 – Travessa D. Soeiro de Brito – arruamento sem saída com início 

na Rua com o mesmo nome. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do 

art.º 64.º, 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 

Brito”. A planta com o aditamento à toponímia da freguesia de Brito dá-se 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO 

LICEU DE GUIMARÃES – VELHOS NICOLINOS – DANÇAS 

NICOLINAS – Presente a seguinte proposta: “A Associação dos Antigos 

Alunos do Liceu de Guimarães – Velhos Nicolinos vai realizar, no 

próximo dia 6 de Dezembro, a edição deste ano 2008 das Danças 

Nicolinas, iniciativa de grande interesse na população de Guimarães. Para 

essa realização solicitou, a exemplo dos anos anteriores, a cedência do 

Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, espaço que tem registado 

lotações esgotadas nas anteriores edições deste evento tradicional. 

Considerando essas razões e as dificuldades da Associação em fazer face 

aos encargos do aluguer daquele espaço, proponho a atribuição aquela 

Associação de um subsídio de €4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) 

exclusivamente destinado a suportar os custos de utilização do Grande 

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

169/99 de 18 de Setembro, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24, 26, 28 a 30 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 
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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 nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Futebol 

Popular de Guimarães organiza, desde há vinte e um anos, campeonatos 

concelhios de Futebol Popular disputados por dezenas de colectividades 

de todo o concelho, nomeadamente de pequenas freguesias. Todas as suas 

competições são organizadas com rigor e dignidade, e suportadas apenas 

com uma pequena taxa simbólica de inscrição paga pelos clubes, 

concedendo o Município um subsídio anual que é aplicado nos custos da 

arbitragem e dos Troféus atribuídos aos clubes e atletas que mais se 

evidenciam em cada época. Considerando o exemplo seguido nas anos 

anteriores e o interesse público das provas promovidas, proponho que seja 

concedido um subsídio de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) à referida 

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

169/99 de 18 de Setembro, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24, 26, 28 a 30 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 
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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 – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE 

BARCO – TROFÉUS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Novembro de 2008, que concedeu 

ao Grupo Cultural e Recreativo de Barco três troféus destinados à 

realização do 1.º Passeio BTT, no passado dia 23 de Novembro. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – XXI ANIVERSÁRIO – Presente a 

seguinte proposta: “O Centro Cultural e Recreativo de Moreira de 

Cónegos está a promover um programa de comemorações do seu 25º 

aniversário. Esta colectividade tem desenvolvido uma vasta actividade no 

campo da cultura, recreio, e desporto. O programa comemorativo integra 

várias iniciativas com custos que excedem o orçamento ordinário da 

associação. Considerando o seu exemplo de associativismo e de 

intervenção cultural, integrante de muitos jovens da Vila, proponho que 

seja concedido um subsídio de €1.000,00 (mil euros) à referida associação, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 
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de Setembro, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24, 26, 28 a 30 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

MAGUSTO DE SOLIDARIEDADE – Presente a seguinte proposta: 

“A Junta de Freguesia de Polvoreira promoveu, no passado dia 16 de 

Novembro, um Magusto de Solidariedade para apoiar um jovem afectado 

por uma doença de paralisia cerebral que condiciona fortemente o seu 

desenvolvimento físico. Para minimizar a doença, o jovem tem sido 

submetido a numerosos tratamentos, muitos dos quais não são abrangidos 

pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo que tem sido a solidariedade local a 
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suportar os seus custos. Para a realização deste evento, a Junta de 

Freguesia solicitou o apoio desta autarquia no sentido de lhe serem cedidos 

um equipamento de som para ar livre, destinado à actuação de Grupos 

Musicais e a oferta de material promocional para uma tômbola. Por meu 

despacho do passado dia 24 de Novembro, autorizei a cedência de material 

de som para a actuação dos grupos musicais que o animaram, com a oferta 

de material promocional, pertencente ao espólio dos Serviços de Turismo. 

Considerando a razão social do evento, proponho que sejam ratificados os 

apoios concedidos, nomeadamente o pagamento das horas extraordinárias 

aos funcionários que apoiaram a instalação logística da iniciativa, ao abrigo 

do disposto na alínea b) do n.º 6 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

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

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. CRISPIM E S. CRISPINIANO 

– CEIA DE NATAL DOS POBRES – Presente a seguinte proposta: “A 

Irmandade de S. Crispim e S. Crispiniano vai realizar, mais uma vez, na 

véspera de Natal, a Ceia de Natal dos Pobres, antiquíssima iniciativa de 

solidariedade, que é servida a todos que compareçam naquela noite no 

Albergue de S. Crispim. Considerando o exemplo seguido nas anos 

anteriores e o interesse social da iniciativa, proponho que seja concedido 

um subsídio de €500,00 (quinhentos euros) à referida Irmandade, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, 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 24, 26, 28 a 30 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 JUVENIL DE KARATÉ DE 

PORTUGAL – Presente a seguinte proposta: “A Associação Juvenil de 

Karaté de Portugal é uma colectividade com sede em Sande Vila Nova, 

que tem promovido a modalidade em várias freguesias do concelho, tendo 

actualmente 200 atletas inscritos na Federação Nacional de Karaté 

Portugal, dos quais 90% são crianças e jovens com menos de 18 anos. O 

Karaté é uma modalidade que não inclui o conjunto das modalidades 

federadas, apoiadas anualmente pelo Município. Nos próximos dias 6 a 8 

de Dezembro, vai promover no Pavilhão do DFH um estágio orientado 

pelo Mestre Japonês Kuniaki Sakagami. Considerando o interesse na 

formação desportiva que o referido estágio terá nos jovens praticantes da 

modalidade, e as elevadas despesas da sua deslocação e estadia, proponho 

que seja concedido um subsídio de €1 000 (mil euros) à referida 

Associação, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 
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169/99 de 18 de Setembro, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24, 26, 28 a 30 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 CULTURAL CARNAVALESCA DE 

NESPEREIRA – CORTEJO DE CARNAVAL – Presente a seguinte 

proposta: “A Associação Cultural Carnavalesca de Nespereira vai 

promover a realização de um Cortejo de Carnaval no próximo dia 24 de 

Fevereiro de 2009, concretizando o objectivo de assinalar a quadra na 

região, e dar expressão ao seu projecto que integra uma escola de samba 

com cinquenta elementos, pretendendo registar Nespereira como um 

desfile de atracção. Para essa realização que mobiliza o trabalho de muitos 
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voluntários, e a angariação de patrocínios, solicitou à Câmara, a exemplo 

dos anos anteriores, a concessão de um subsídio. Considerando o interesse 

público do Cortejo e os custos da sua organização, proponho que seja 

concedido um subsídio de €500 (quinhentos euros) à referida Associação, 

ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 

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

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

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

Junho, declara-se: Que no orçamento do ano de 2009 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €500,00 (quinhentos 

euros) na rubrica orçamental 07.01.04.05.01.02 e será cabimentada em 

Janeiro de 2009”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 24, 26, 28 a 30 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 
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 sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

FESTAS NATALÍCIAS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

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

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações natalícias a 

colocar na Praça Francisco Inácio. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média 

é de €414,69, pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para a 

potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 15 de Dezembro 

de 2008 e 6 de Janeiro de 2009, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Selho S Jorge, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações natalícias, 

num máximo de €207,34 (duzentos e sete euros e trinta e quatro 

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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 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 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 
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um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que 

continuará a ser integralmente suportado pela CM”. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA – FESTA DE NATAL E DO MENINO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Prazins Santa Eufémia solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal e do 

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

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €496,46, pelo que 

será de autorizar a instalação de 1 contador para a potência de 41,4 KVA 

no período compreendido entre 15 de Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro 

de 2009, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Prazins Santa 

Eufémia, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pela ornamentações da Festa de Natal e do Menino, 

num máximo de €248,23 (duzentos e quarenta e oito euros e vinte e três 

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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 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 nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem sido transferidos 
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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 DONIM – FESTA 

DE NATAL E DO MENINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Donim solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal e do Menino. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média 

é de €304,40 pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para a 

potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 15 de Dezembro 

de 2008 e 6 de Janeiro de 2009, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Donim, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pela ornamentações da Festa de Natal e 

do Menino, num máximo de €152,20 (cento e cinquenta e dois euros e 

vinte 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 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 
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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 BRITO – FESTAS 

EM HONRA DO MENINO JESUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Brito solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas em Honra do Menino Jesus. Analisados os consumos registados 

nos últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a 

média é de €822,73 pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador 

para a potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 15 de 

Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro de 2009, bem como a atribuição, à Junta 

de Freguesia de Brito, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pela ornamentações das Festas em Honra 

do Menino Jesus, num máximo de €411,37 (quatrocentos e onze euros e 

trinta 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 José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a 

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

votaram contra os pontos 31 a 39 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

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 GONÇA – FESTA DE 

NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta 

de Freguesia de Gonça solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €438,02 pelo que será de 

autorizar a instalação de 1 contador para a potência de 41,4 KVA no 

período compreendido entre 15 de Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro de 

2009, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Gonça, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pela ornamentações das Festas de Natal, num máximo de 

€219,01 (duzentos e dezanove euros e um cêntimo). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 39 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 – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO “OS 

TROVADORES DO CANO” – FESTA DE NATAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do Grupo Cultural e 

Recreativo “Os Trovadores do Cano” solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €186,81 pelo que será de 

autorizar a instalação de 1 contador para a potência de 41,4 KVA no 

período compreendido entre 15 de Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro de 

2009, bem como a atribuição, ao Grupo Cultural e Recreativo “Os 

Trovadores do Cano”, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pela ornamentações das Festas de Natal, 

num máximo de €93,40 (noventa e três euros e quarenta 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 José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor 

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 

39 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 
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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 SANDE S. 

CLEMENTE – FESTA DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Sande S. Clemente 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Natal. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média 

é de €230,49 pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para a 

potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 15 de Dezembro 

de 2008 e 6 de Janeiro de 2009, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Sande S. Clemente, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações das Festas 

de Natal, num máximo de €115,25 (cento e quinze euros e vinte 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

SALVADOR – FESTA DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Natal. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média 

é de €702,00 pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para a 

potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 15 de Dezembro 

de 2008 e 6 de Janeiro de 2009, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Briteiros S. Salvador, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações das 

Festas de Natal, num máximo de €351,00 (trezentos e cinquenta e um 

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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 
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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 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 POLVOREIRA – 

FESTA DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Polvoreira solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal 

na Rua do Formigoso, junto à Sede da Junta de Freguesia. De acordo com 

informação dos Serviços do Departamento de Obras Municipais será de 

autorizar a instalação de um contador para a potência de 41,4 Kva no 

período compreendido entre 15 de Dezembro de 2008 e 6 de Janeiro de 

2009. Não foi proposta a atribuição de subsídio em numerário em virtude 

de não ser possível estimar uma média por não existir histórico 

relativamente a este evento. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 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 
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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. ------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


