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ACTA 

Aos dez dias do mês de Janeiro 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 

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

César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José 

Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor 

Manuel da Silva Ferreira e Ana Amélia Mota Guimarães. ---------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Pediu esclarecimentos sobre a 

transferência das instalações do Destacamento da Guarda Nacional 

Republicana para o edifício pertencente ao Ministério da Agricultura, em S. 

Torcato, uma vez que o titular da pasta visitou o imóvel tendo afirmado 

desconhecer o interesse do Ministério da Administração Interna na sua 

ocupação com o quartel, actualmente instalado no Centro Histórico. 2 – 

Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Referiu a importância do 

programa de apoios criado no âmbito do sector têxtil, na sequência de uma 

proposta do PCP aprovada pelo Parlamento Europeu, uma vez que o 

Concelho de Guimarães vai beneficiar com esses fundos comunitários que 

contemplam a investigação, a inovação, a formação profissional e as PME; 

b) – Defendeu a promoção, por parte da Câmara Municipal, de uma 

dinâmica de festejos condignos de passagem do ano em Guimarães, tal 

como fazem outros Municípios. 3 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Disse estar disponível e receptivo para 

apoiar iniciativas de dinamização festiva da Cidade na passagem de ano, 
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acrescentando que deveriam ser os agentes locais a liderar a organização 

do evento, com o apoio da Autarquia; b) – Disse conhecer bem o 

programa comunitário aprovado para o sector têxtil, recordando a 

contribuição da Câmara Municipal de Guimarães na qualidade de membro 

da Associação das Colectividades Têxteis da Europa; c) – Relativamente à 

intervenção do Vereador Rui Vítor Costa, esclareceu que tal situação se 

tinha ficado a dever ao desconhecimento do Ministro da Agricultura da 

situação, que, depois de ter sido informado, veio esclarecer que estava 

receptivo a parcerias para ocupação das instalações. Finalizou dizendo que 

a pretensão de instalação do Destacamento da Guarda Nacional 

Republicana na Vila de S. Torcato é um processo que vai avançar. ---------- 

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

O Presidente da Câmara informou da reunião realizada com a 

Administração dos Transurbanos de Guimarães (TUG), onde foi 

informado que a empresa cumpre escrupulosamente aquilo que está 

contratualizado entre a ANTROP e os sindicatos. ------------------------------ 

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

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

1 – Do ofício dos Transurbanos de Guimarães (TUG) remetendo, para 

conhecimento, a nova Tabela de Conversão Tarifária, entrada em vigor no 

passado dia 1 de Janeiro, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do ofício da Cooperativa Tempo 

Livre remetendo, para conhecimento, o Plano de Actividades e Orçamento 

para o ano de 2008, que se encontra disponível na Secretaria-Geral para 

consulta; 3 – Dos ofícios da Assembleia Municipal nºs 266 e 267, 

comunicando a aprovação, em sessão extraordinária realizada no passado 

dia 20 de Dezembro, das seguintes propostas: a) – “Participação Variável 

no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) – Ano de 
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2008”; b) – “Vimágua – Adaptação dos Estatutos ao Novo Regime 

Jurídico do Sector Empresarial Local”; 4 – Do despacho do Vereador Júlio 

Mendes, datado de 21 de Dezembro de 2007, que concordou com a 

aquisição dos lotes nºs 26 e 27 do Alvará de Loteamento n.º 30/90, 

situados no Lugar de Margaride, freguesia de Mesão Frio, com a área de 

100,00 m2 cada, destinados a zonas verdes, pelo valor de €78.240,00 

(setenta e oito mil duzentos e quarenta euros). ----------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

acta por esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo 

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

PUBLICITAÇÃO BIMENSAL, NA FACTURA QUE É 

REMETIDA AOS CONSUMIDORES, DOS RESULTADOS 

OBTIDOS NAS ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONFORMIDADE, ACOMPANHADOS DE ELEMENTOS 

INFORMATIVOS DETALHADOS, CLAROS E 

COMPREENSÍVEIS QUE PERMITAM AVALIAR DO GRAU DE 

CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE QUALIDADE – Presente a 

seguinte proposta apresentada pela Vereadora Ana Amélia Guimarães: 

“Considerando que a actual forma de publicitação dos resultados obtidos 

nas análises de aferição de conformidade da água com a sua utilização 

(para consumo humano) não garante que a informação chegue de maneira 

eficaz aos consumidores e que a melhor forma de assegurar esse objectivo 

(a informação do público interessado do modo mais directo possível) é 

através da factura da água, que chega com regularidade assegurada a todos 

os utentes dos sistemas de abastecimento, propomos que passem a ser 
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publicitados bimensalmente na factura que é remetida aos 

consumidores, os resultados obtidos nas análises de demonstração 

de conformidade, acompanhados de elementos informativos 

detalhados, claros e compreensíveis que permitam avaliar do grau 

de cumprimento das normas de qualidade. Esta publicitação será 

igualmente prestada, com a mesma regularidade, por meio de editais 

afixados nos locais próprios e por publicação no boletim municipal ou na 

imprensa regional. Consideramos, ainda, que desta forma, para além da 

informação ao público, esta alteração contribuirá para a responsabilização 

da entidade gestora no que se refere à obrigatoriedade de avaliação da 

conformidade da água para consumo humano, bem como à totalidade dos 

parâmetros obrigatórios de análise”. DELIBERADO REPROVAR 

POR MAIORIA. Votaram contra o Presidente da Câmara e os 

Vereadores Domingos Bragança, Francisca Abreu, Armindo Costa e Silva, 

Júlio Mendes e César Machado. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. ---------- 

Foi aceite, por unanimidade, votar uma proposta apresentada pelo 

Presidente da Câmara que, considerando o ponto 8 da informação 

constante do ofício da Vimágua, recomenda a esta o estudo da 

possibilidade de ser remetido, uma vez por ano, o relatório do IRAR 

relativo à qualidade da água no Concelho. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. --------- 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS – MEDIÇÃO 

INDEPENDENTE E RIGOROSA QUE AVALIE OS VÁRIOS 

PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DA ACTIVIDADE DOS 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS E OS ENQUADRE DE 

FORMA CRÍTICA COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E OS 

CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS ACEITES NESTA ÁREA – 
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Presente a seguinte proposta apresentada pelos Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira: “Tendo 

em conta a influência dos Campos Electromagnéticos (CEM) na saúde 

humana, que vem exigindo aos vários países, nomeadamente à União 

Europeia e a Portugal, um conjunto de estudos e orientações que 

permitam uma avaliação correcta desses mesmos efeitos; Tendo em conta 

o quadro legal vigente, nomeadamente as normas comunitárias aplicáveis; 

Tendo em conta que Serzedelo é fortemente atravessada por linhas 

eléctricas e suporta um conjunto de infra-estruturas de transporte de 

energia eléctrica que podem causar efeitos adversos na saúde daqueles 

vimaranenses; Tendo em conta a possibilidade de avaliar, com rigor e 

independência, um conjunto de grandezas físicas determinantes no 

impacto para a saúde pública dos CEM; Os Vereadores eleitos nas listas do 

PSD submetem à apreciação do executivo da Câmara Municipal de 

Guimarães a seguinte proposta: Que a Câmara Municipal de 

Guimarães promova uma medição, independente e rigorosa, que 

avalie os vários parâmetros de referência da actividade dos Campos 

Electromagnéticos e os enquadre de forma crítica com a legislação 

em vigor e os conhecimentos científicos aceites nesta área”. 

DELIBERADO REPROVAR POR MAIORIA. Votaram contra o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Domingos Bragança, Francisca 

Abreu, Armindo Costa e Silva, Júlio Mendes e César Machado, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e os 

Vereadores do PS votaram contra as propostas apresentadas pelos 

Vereadores do PSD que se referem à intervenção da Câmara Municipal em 

estudos referentes à actividade dos campos electromagnéticos na Vila de 

Serzedelo pelas seguintes razões: O PS identifica-se com as preocupações 

de sectores da população de Serzedelo face a notícias divulgadas na 
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comunicação social sobre uma possível afectação da saúde pública em 

localidades atravessadas por linhas de transporte de electricidade em alta 

tensão. Embora todos os estudos científicos publicados, expliquem que as 

radiações electromagnéticas têm múltiplas origens, sendo muito mais 

intensas nos centros de maior densidade urbana e de maior consumo 

energético, logo que nos foi transmitido pela sua autarquia essa 

preocupação, a Câmara solicitou à ARS – Norte a realização de um estudo 

que comparasse a incidência das doenças oncológicas em Serzedelo e 

outras comunidades no concelho. O estudo solicitado visava sossegar a 

população face às notícias veiculadas. A Câmara tem acompanhado o 

estudo em curso da ARS – Norte que incidiu numa primeira análise nos 

anos de 2003 a 2005 onde não foi encontrada qualquer diferença entre 

Serzedelo e o resto do concelho. Esse acompanhamento permitiu-nos 

conhecer que “de acordo com informação actualizada, não existe evidência 

científica que permita estabelecer um nexo de causalidade entre a 

exposição a níveis de radiação electromagnética e a incidência de doença 

oncológica”, como consta de informação do processo. A Câmara 

continuará a acompanhar o mesmo estudo que será alargado aos anos 

posteriores à montagem da instalação de alta tensão existente no local. 

Está assim prejudicada a primeira proposta do PSD. A Câmara não tem 

competência para proceder a qualquer medição da actividade dos campos 

electromagnéticos em qualquer ponto do concelho, que mesmo efectuada 

não permitiria concluir uma relação directa com a existência, ou não, de 

linhas de transporte em alta tensão, já que para a globalidade das radiações 

electromagnéticas tal não é determinante, segundo a informação científica 

disponível. Esta a razão da rejeição da segunda proposta do PSD. Em 

conclusão: A Câmara vai manter toda a sua atenção às questões levantadas 

com o objectivo de garantir toda a tranquilidade à população preocupada 
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e, na hipótese de se encontrar qualquer afectação da saúde pública 

provocada pela existência das referidas linhas de transporte, exigirá à REN 

a aplicação de medidas que protejam as populações. A Câmara Municipal, 

porém, afirma que não aceitará suportar os custos que não lhe cabem nas 

competências estabelecidas por lei, exigindo todavia ao Ministério da 

Economia que conceda tratamento igual ao verificado noutros pontos do 

País com situações similares. Nisso estará ao lado das populações de 

Guimarães, nomeadamente as de Serzedelo, que convivem com campos 

elctromagnéticos de muito alta tensão, próximos das suas habitações”. ----- 

A Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “A Vereadora da CDU votou favoravelmente a proposta do PSD, na 

medida em que esta aparece na continuidade das intervenções realizadas 

pelo Vereador da CDU, António Salgado Almeida, sobre este problema, 

como se comprova pelas intervenções feitas neste órgão executivo, 

nomeadamente no período Antes da ordem do Dia da reunião ordinária de 

28 de Junho de 2007, bem como os requerimentos apresentados pelo 

deputado do PCP, Agostinho Lopes, na Assembleia da República, sobre 

“Problemas de saúde pública em Serzedelo, Guimarães”, nos dias 10 de 

Janeiro de 2007 e 2 de Agosto de 2007”. ------------------------------------------ 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS – CONSTITUIÇÃO DE 

UMA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDO 

EPIDEMIOLÓGICO, DISPONIBILIZANDO A INFORMAÇÃO 

NECESSÁRIA AO SENHOR DELEGADO DE SAÚDE PÚBLICA 

E ACOMPANHANDO, NAS SUAS VÁRIAS VERTENTES, ESSE 

MESMO ESTUDO – Presente a seguinte proposta apresentada pelos 

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

Vítor Ferreira: “Tendo em conta a influência dos Campos 

Electromagnéticos (CEM) na saúde humana, que vem exigindo aos vários 
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países, nomeadamente à União Europeia e a Portugal, um conjunto de 

estudos e orientações que permitam uma avaliação correcta desses mesmos 

efeitos; Tendo em conta o quadro legal vigente que procura proteger as 

populações dos efeitos adversos à exposição prolongada aos CEM; Tendo 

em conta que Serzedelo é fortemente atravessada por linhas eléctricas e 

suporta um conjunto de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica, 

nomeadamente de muito alta, alta e média tensão; Tendo em conta que os 

habitantes daquela Vila reclamam ter uma incidência de cancros superior à 

média; Tendo em conta que o Delegado de Saúde Pública de Guimarães 

está a desenvolver um estudo epidemiológico naquela Vila, relativamente 

aos aspectos referenciados; Os Vereadores eleitos nas listas do Partido 

Social Democrata submetem à apreciação do executivo da Câmara 

Municipal de Guimarães a seguinte proposta: Que a Câmara Municipal 

de Guimarães promova e constitua uma comissão de 

acompanhamento ao estudo epidemiológico, disponibilizando a 

informação necessária ao Senhor Delegado de Saúde Pública e 

acompanhando, nas suas várias vertentes, esse mesmo estudo”. 

DELIBERADO REPROVAR POR MAIORIA. Votaram contra o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Domingos Bragança, Francisca 

Abreu, Armindo Costa e Silva, Júlio Mendes e César Machado, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e os 

Vereadores do PS votaram contra as propostas apresentadas pelos 

Vereadores do PSD que se referem à intervenção da Câmara Municipal em 

estudos referentes à actividade dos campos electromagnéticos na Vila de 

Serzedelo pelas seguintes razões: O PS identifica-se com as preocupações 

de sectores da população de Serzedelo face a notícias divulgadas na 

comunicação social sobre uma possível afectação da saúde pública em 

localidades atravessadas por linhas de transporte de electricidade em alta 
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tensão. Embora todos os estudos científicos publicados, expliquem que as 

radiações electromagnéticas têm múltiplas origens, sendo muito mais 

intensas nos centros de maior densidade urbana e de maior consumo 

energético, logo que nos foi transmitido pela sua autarquia essa 

preocupação, a Câmara solicitou à ARS – Norte a realização de um estudo 

que comparasse a incidência das doenças oncológicas em Serzedelo e 

outras comunidades no concelho. O estudo solicitado visava sossegar a 

população face às notícias veiculadas. A Câmara tem acompanhado o 

estudo em curso da ARS – Norte que incidiu numa primeira análise nos 

anos de 2003 a 2005 onde não foi encontrada qualquer diferença entre 

Serzedelo e o resto do concelho. Esse acompanhamento permitiu-nos 

conhecer que “de acordo com informação actualizada, não existe evidência 

científica que permita estabelecer um nexo de causalidade entre a 

exposição a níveis de radiação electromagnética e a incidência de doença 

oncológica”, como consta de informação do processo. A Câmara 

continuará a acompanhar o mesmo estudo que será alargado aos anos 

posteriores à montagem da instalação de alta tensão existente no local. 

Está assim prejudicada a primeira proposta do PSD. A Câmara não tem 

competência para proceder a qualquer medição da actividade dos campos 

electromagnéticos em qualquer ponto do concelho, que mesmo efectuada 

não permitiria concluir uma relação directa com a existência, ou não, de 

linhas de transporte em alta tensão, já que para a globalidade das radiações 

electromagnéticas tal não é determinante, segundo a informação científica 

disponível. Esta a razão da rejeição da segunda proposta do PSD. Em 

conclusão: A Câmara vai manter toda a sua atenção às questões levantadas 

com o objectivo de garantir toda a tranquilidade à população preocupada 

e, na hipótese de se encontrar qualquer afectação da saúde pública 

provocada pela existência das referidas linhas de transporte, exigirá à REN 
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a aplicação de medidas que protejam as populações. A Câmara Municipal, 

porém, afirma que não aceitará suportar os custos que não lhe cabem nas 

competências estabelecidas por lei, exigindo todavia ao Ministério da 

Economia que conceda tratamento igual ao verificado noutros pontos do 

País com situações similares. Nisso estará ao lado das populações de 

Guimarães, nomeadamente as de Serzedelo, que convivem com campos 

elctromagnéticos de muito alta tensão, próximos das suas habitações”. A 

Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “A Vereadora da CDU votou favoravelmente a proposta do PSD, na 

medida em que esta aparece na continuidade das intervenções realizadas 

pelo Vereador da CDU, António Salgado Almeida, sobre este problema, 

como se comprova pelas intervenções feitas neste órgão executivo, 

nomeadamente no período Antes da Ordem do Dia da reunião ordinária 

de 28 de Junho de 2007, bem como os requerimentos apresentados pelo 

deputado do PCP, Agostinho Lopes, na Assembleia da República, sobre 

“Problemas de saúde pública em Serzedelo, Guimarães”, nos dias 10 de 

Janeiro de 2007 e 2 de Agosto de 2007”. ------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITO – 

CONCLUSÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO E RECREIO 

COBERTO DA EB1 RIBEIRA N.º 2 – BRITO – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “Nos termos da autorização 

concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 23 de Novembro 

de 2007, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de Brito a 

executar os trabalhos em título, até ao montante 75.000,00 (setenta e cinco 

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

fiscalizados pelos Serviços do Departamento de Obras Municipais e o 

pagamento será feito mediante a elaboração de autos de medição dos 

trabalhos. O prazo de execução dos trabalhos é de 30 dias”. 
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DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

COOPERATIVA TEMPO LIVRE – DESIGNAÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL – Presente a 

seguinte proposta do Vice-Presidente da Câmara: “Nos termos do 

preceituado do artigo 26º dos Estatutos da Régie-Cooperativa TEMPO 

LIVRE – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL, os 

mandatos dos titulares dos órgãos sociais são de 3 anos. Sendo necessário 

designar os corpos sociais para o triénio 2007/2010, proponho: 1 – Que, 

nos termos do nº 1 do art.º 90º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a designação 

dos elementos constantes do ponto 2 da presente proposta seja votada no 

seu conjunto. 2 - Que sejam designados: 2.1 - Como Presidente da 

Direcção, o Presidente da Câmara, António Magalhães; 2.2 – O Sr. José 

Leite Ferreira Lopes como Presidente do Conselho Fiscal”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PONTO 1. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, 

APROVARO PONTO 2, com seis votos a favor e cinco votos contra. --- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A TEMPO LIVRE – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, CIPRL, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 

169/99 DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA 

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

proposta: “Tendo em vista que a actividade regular da Tempo Livre 

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

nº4, ambas do artigo 64º da Lei referida em assunto, o que reclama uma 
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contratação clara, transparente e objectiva, que, desde logo, determine as 

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

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

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

financia as actividades a desenvolver pela Cooperativa Tempo Livre, em 

2008, com o montante de €735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil 

euros). Refira-se que o acréscimo do montante a atribuir, por comparação 

com o verificado no ano transacto, resulta da necessidade de dotar a 

Cooperativa Tempo Livre dos meios necessários à manutenção física dos 

vários equipamentos que gere, os quais, pelo uso intensivo ou pelo seu 

tempo de funcionamento, carecem de intervenções urgentes”. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na económica 

05.01.01.02. A minuta do protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. O Presidente da Câmara não participou na discussão 

e na votação da proposta. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

contra este ponto da agenda da reunião de Câmara de 10 de Janeiro de 

2008 pela razão fundamental de considerarem que as régie-cooperativas 

criadas pela Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, a 

tornear regras de rigor e de transparência que o Estado e a Administração 

Pública fixam para si próprios, fugindo ao controlo político da Assembleia 

Municipal. Independentemente da importância de algumas das realizações 

a cargo das cooperativas, continuamos a acreditar que era possível, na 

maior parte dos eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e 

apoiando o dinamismo das associações concelhias”. ---------------------------- 
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PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A COOPERATIVA A OFICINA, CIPRL, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 

169/99 DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA 

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

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

inequivocamente para o disposto nas alíneas l) do nº 2 e b) do nº 4, ambas 

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

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

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

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

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

financia as actividades a desenvolver pela Cooperativa A Oficina, em 2008, 

com o montante de €3.000.000,00 (três milhões de euros)”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

05.01.01.02. A minuta do protocolo de colaboração dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da proposta. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra no ponto 8 da agenda 

da reunião de Câmara de 10 de Janeiro de 2008 pela razão fundamental de 

considerarem que as régie-cooperativas criadas pela Câmara Municipal de 

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

transparência que o Estado e a Administração Pública fixam para si 

próprios, fugindo ao controlo político da Assembleia Municipal. 
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Independentemente da importância de algumas das realizações a cargo das 

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

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

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

financiamento representa 86% de todos os financiamentos para todas as 

actividades culturais em Guimarães é claro concluir que o processo de 

municipalização da cultura está a ser fortemente assumido e levado a cabo 

pelo PS, para mal da cultura vimaranense e com a nossa firme oposição”. - 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA FRATERNA – Presente a seguinte proposta: “O 

Estado e os Municípios partilham um amplo leque de competências nas 

várias áreas sociais através das quais se procura proporcionar aos estratos 

mais desfavorecidos da população os apoios financeiros, materiais e 

humanos susceptíveis de assegurar uma vida digna e a possibilidade de os 

cidadãos poderem participar activamente na vida colectiva. Desde há uns 

anos a esta parte, a Câmara Municipal, em parceria com a Cooperativa 

Fraterna, assumiu a responsabilidade de criar e desenvolver, em associação 

com outras entidades cooperativas e associativas, um conjunto de 

iniciativas visando, entre outros, a criação de programas de lazer e 

actividades culturais, vocacionados para incrementar a qualidade de vida da 

população sénior, promovendo a sua integração social, e também das 

crianças e jovens, através da realização de iniciativas que procuram a 

divulgação cultural e a preservação das tradições mais populares, ou da 

animação do Centro de Juventude do Complexo Multifuncional de 

Couros. Igualmente em parceria, a Cooperativa Fraterna tem gerido o 

Banco Social, através do qual são facultados às famílias mais afectadas por 

situações de carência grave os apoios materiais e em alimentos que 

reputamos de essenciais para que tais famílias disponham de um mínimo 
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de conforto que assegure uma vida condigna. Finalmente, propomo-nos 

dar continuidade ao Projecto de Desenvolvimento Social nos Bairros da 

Atouguia e Gondar, procurando disponibilizar um conjunto de apoios e 

acções de formação que concorram para uma crescente integração social e 

profissional dos agregados ali residentes. Deste modo, considerando que a 

cooperação interinstitucional é uma forma privilegiada de actuação para a 

gestão integrada de recursos humanos e materiais e ao nível do 

enriquecimento recíproco com a troca de experiências e partilha de 

conhecimentos, e nos termos da alínea b) do nº4, 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, que reclama uma contratação objectiva que determine as 

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

mesma Lei, proponho a aprovação do Protocolo de Colaboração entre a 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES e a COOPERATIVA 

FRATERNA, que se anexa à presente proposta”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.02 e na unidade económica 

05.01.01.02. A minuta do protocolo de colaboração dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. O Presidente da 

Câmara não participou na discussão e na votação da proposta. Absteve-se 

a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Votaram contra os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, 

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

nas listas do PSD votaram contra este ponto da agenda desta reunião pela 

razão fundamental de considerarem que as régie-cooperativas criadas pela 

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

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

para si próprios, fugindo ao controlo político da Assembleia Municipal. 
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Independentemente da importância de algumas das realizações a cargo das 

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

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

dinamismo ímpar das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) de Guimarães que deveriam, essas sim, ser apoiados pela Câmara 

Municipal. A comprovar esta nossa posição de princípio resulta o facto 

desta régie-cooperativa destinar 46,7% da verba relativa a este 

protocolo de colaboração a custos com o pessoal e “outros custos 

operacionais”, 45,9% a passeios convívio e apenas 7,4 % “sobram” 

para o apoio aos mais carenciados, para as actividades dos mais 

jovens e para os projectos de desenvolvimento nos bairros sociais. 

Esta é para nós, de forma clara, a prova final daquilo que temos defendido. 

Estes 366.000€ nas mãos das IPSS concelhias daria para fazer o dobro do 

trabalho subjacente à verba que hoje votamos e ainda sobraria para apoiar 

outras realidades que as IPSS conhecem melhor que ninguém”. -------------- 

TRANSPORTES – LIGAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

AO MERCADO MUNICIPAL (TRANSURBANOS DE 

GUIMARÃES) – Presente a seguinte informação do Departamento de 

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

consumidores ao Mercado Municipal, designadamente pela manutenção da 

tarifa especial gratuita nas ligações Largo Valentim Moreira de Sá – 

Mercado Municipal e sentido inverso, propomos a extensão do actual 

período até 30 de Junho de 2008, mantendo o Município a 

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

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

TRANSPORTES – CORO INFANTIL E JUVENIL DE 

PEVIDÉM – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de 
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Dezembro de 2007, que disponibilizou o transporte, em autocarro, dos 

elementos do Coro Infantil de Amorim, bem como do Coro de Pequenos 

Cantores de Amorim, Póvoa de Varzim, participantes no Concerto de 

Natal realizado pelo Coro Infantil e Juvenil de Pevidém no passado dia 22 

de Dezembro na Igreja Paroquial de Selho S. Jorge. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO 

MARTINS JÚNIOR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior – Patronato de 

Nossa Senhora da Oliveira solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 47 crianças do 

Jardim-de-infância, no dia 22 de Abril, à Quinta de um Agricultor de 

Gominhães. Considerando que se trata de uma visita de relevante interesse 

pedagógico, inserida nas actividades curriculares do corrente ano lectivo, e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE SERZEDELO – OBRAS NA 

SEDE SOCIAL – Presente a seguinte proposta: “Com vista à legalização 

da sua sede social, a Casa do Povo de Serzedelo pretende realizar obras de 

remodelação cujo orçamento ascende a 70.000 euros, montante que aquela 

instituição não consegue suportar na sua totalidade, pelo que solicita o 

apoio da Autarquia. Considerando o carácter social e não lucrativo das 

actividades prosseguidas pela Casa do Povo na sua sede, proponho, ao 

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

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

atribuição, à Casa do Povo de Serzedelo, de um subsídio de €15.000,00 
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(quinze mil euros), destinado a comparticipar nos custos de remodelação 

da respectiva sede social. Este subsídio será pago mediante verificação, 

pelos serviços competentes da Câmara Municipal de Guimarães, dos 

correspondentes autos de medição”. 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 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €15.000,00 (quinze mil euros) na rubrica orçamental 07.01 – 

08.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 13 a 16 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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE SÃO TIAGO DE RONFE – 

FESTAS DE SÃO TIAGO 2008 – “Encontrando-se a preparar a edição 
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de 2008 das Festas de São Tiago, vem a Paróquia de São Tiago de Ronfe 

solicitar apoio financeiro da Autarquia, atendendo aos custos implicados 

na organização do evento. Considerando a tradição, a popularidade e a 

abrangência concelhia destas Festas, proponho, ao abrigo do disposto na 

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

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

São Tiago de Ronfe, de um subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização da edição de 2008 das 

Festas de São Tiago”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 13 a 16 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 nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO “OS  
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TROVADORES DO CANO” – Presente a seguinte proposta: “No 

passado dia 2 de Janeiro de 2008, o Grupo Cultural e Recreativo “Os 

Trovadores do Cano” veio cantar as Janeiras à Câmara Municipal de 

Guimarães, como vem fazendo ao longo dos anos. Considerando o 

interesse e tradição da iniciativa em causa, submete-se à aprovação do 

executivo camarário a ratificação do meu despacho de 2 de Janeiro de 

2008, através do qual foi atribuído um subsídio a este Grupo Cultural, no 

valor de €150,00 (cento e cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 13 a 16 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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – ORFEON DE S. TIAGO DE RONFE – Presente a 

seguinte proposta: “No próximo dia 17 de Janeiro de 2008, o Orfeon de S. 
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Tiago de Ronfe vem cantar as Janeiras à Câmara Municipal de Guimarães. 

Considerando o interesse e tradição da iniciativa em causa, proponho, ao 

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

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

atribuição de um subsídio destinado a apoiar o Orfeon de S. Tiago de 

Ronfe, no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), a ser pago ao Centro 

Social e Paroquial de Ronfe”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 13 a 16 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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO 2008 – OFERTA DE 

TAÇA – Presente a seguinte proposta: “Na sequência da deliberação de 6 

de Dezembro último sobre o assunto mencionado proponho a oferta de 
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uma taça para patrocínio de um dos prémios a atribuir no Concurso de 

Gado Bovino incluído na referida iniciativa”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE BARCO – FESTAS DO MENINO 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 17 de Dezembro de 2007, que 

concedeu à Junta de Freguesia de Barco um apoio no valor de €138,99 

(cento e trinta e oito euros e noventa e nove cêntimos), correspondente a 

50% do consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a 

realização das Festas do Menino, entre os passados dias 15 de Dezembro 

de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. 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 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €138,99 (cento e trinta e oito euros e noventa e nove 

cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e será cabimentada 

em Janeiro de 2008”. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 18 e 19 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 – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO – 

FESTAS NATALÍCIAS 2007 – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

11 de Dezembro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Oliveira 

do Castelo um apoio no valor de €139,27 (cento e trinta e nove euros e 

vinte e sete cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização das Festas Natalícias 2007 pela 

Comissão de Culto da Capela de Santo António d’Arcela, entre os 

passados dias 15 de Dezembro de 2007 e 7 de Janeiro de 2008. 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 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €139,27 (cento e trinta e nove 

euros e vinte e sete cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 04.05.01.02 e 

será cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO RATIFICAR 

POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

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

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

votaram contra os pontos 18 e 19 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 
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o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a 

circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem sido 

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa 

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

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

Pelas onze horas e vinte minutos, no período estabelecido para 

intervenção do público, o Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão 

Manuel Silva, representante do Movimento contra as Linhas de Alta 

Tensão em Serzedelo, que lembrou as decisões judiciais do Tribunal 

Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo do Sul para invocar 

a necessidade de proteger as populações. Sobre esta Intervenção o 

Presidente da Câmara disse que a REN deve assumir as suas 

responsabilidades, acrescentando que o Ministro da Economia deve tratar 

a população de Serzedelo e das outras 29 freguesias do concelho de 

Guimarães atravessadas por postes de alta tensão, do mesmo modo que 

tratou a população de Sintra. -------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 


