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ACTA 

Aos vinte e quatro 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 

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

Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da 

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, 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) – Perguntou sobre o ponto de 

situação do tratamento dos resíduos sólidos urbanos, lamentando a 

inexistência de um plano de acção, no âmbito da Associação de Municípios 

do Vale do Ave (AMAVE), dizendo considerar que, face à situação que se 

tem verificado, a AMAVE precisa de um novo rumo; 2 – Vereador José 

Manuel Antunes – a) – Quis saber que repercussões teve nos preços 

cobrados pela Cooperativa Tempo Livre a redução da taxa do IVA de 21% 

para 5% nas actividades relacionadas com a prática desportiva. Pediu 

esclarecimentos sobre o assunto, considerando que aquela Cooperativa 

deveria proceder à actualização dos preços; 3 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – a) – Lamentou a retirada de diversos pendões alusivos à 

indignação dos professores quanto à aprovação, há um ano, do Estatuto 

da Carreira Docente, colocados pelo Sindicato dos Professores do Norte 

nas imediações de diversos estabelecimentos de ensino do concelho, 

designadamente as Escolas Francisco de Holanda, Martins Sarmento, Egas 
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Moniz e João de Meira, perguntando quais as razões que levaram a Câmara 

Municipal a tomar tal decisão; b) – Quis saber se o Gabinete Técnico 

Local tinha emitido parecer sobre o projecto de renovação do Largo do 

Toural e da Alameda de S. Dâmaso, e porque razão tinha sido alterada a 

liderança deste Gabinete, conforme noticiado na Comunicação Social; 4 – 

Vereador Júlio Mendes – a) – Relativamente à intervenção da Vereadora 

Ana Amélia Guimarães, esclareceu que, quer o projecto para a 

remodelação do Largo do Toural e da Alameda de S. Dâmaso, quer os 

demais quatro projectos, estavam em fase de auscultação da opinião 

pública, acrescentando que só após ser tomada uma decisão definitiva 

sobre estes projectos é que se iriam recolher os competentes pareceres; 6 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Relativamente à retirada dos pendões, disse que iria averiguar o sucedido, 

uma vez que não tinha conhecimento da situação; b) – Quanto às 

intervenções urbanísticas em estudo lembrou que os cinco projectos 

continuam em discussão pública e não têm carácter definitivo. Sobre a 

organização interna dos serviços da Câmara Municipal, esclareceu que a 

liderança do Gabinete Técnico Local não tinha sido substituída, já que não 

se iria abrir concurso para o efeito. Acrescentou, ainda sobre este assunto, 

que a então Directora não pretendia continuar a liderar, embora se 

mantenha neste mesmo serviço (DGTL) como Técnica Superior 

Arquitecta, assim continuando a dar o seu contributo técnico; c) – Quanto 

à situação apresentada pelo Vereador José Manuel Antunes disse que os 

preços praticados pela Cooperativa Tempo Livre eram aqueles que 

resultavam da aprovação municipal, já com uma comparticipação da 

Câmara Municipal de Guimarães, pelo que considerava difícil a sua 

redução; d) – Relativamente à intervenção sobre os resíduos sólidos 

urbanos, informou que em Fafe não será construído um aterro sanitário, 
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mas sim um Parque Eco-Empresarial, constituindo uma das medidas 

contempladas na estratégia da AMAVE para a orientação do Sistema 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos (SIRVA). ------------------------ 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De ter sido 

concedido a Guimarães um Prémio Turístico na Bolsa de Turismo de 

Lisboa; 2 – De uma informação dos Serviços de Turismo relativa à Síntese 

de Resultados Estatísticos de 2007; 3 – Da publicação de um extenso 

artigo sobre Guimarães numa revista Venezuelana; 4 - Da informação da 

Chefe da Divisão de Biblioteca e Documentação relativa ao levantamento 

da frequência de leitores na Biblioteca Municipal Raul Brandão. Esta 

informação, prestada na sequência das preocupações manifestadas 

oportunamente pela Vereadora Ana Amélia Guimarães, conclui pela 

manutenção do horário aprovado. ------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 21 de 

Dezembro de 2007, que adjudicou a empreitada designada por “Museu da 

Indústria/Núcleo de Curtumes – S. Sebastião” ao concorrente “Combitur 

– Construções Imobiliárias e Turísticas, S.A.”, pelo valor de €499.811,89 

(quatrocentos e noventa e nove mil oitocentos e onze euros e oitenta e 

nove cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias; 2 - Do 

ofício da Cooperativa Turipenha remetendo, para conhecimento, o Plano 

de Actividades e Orçamento para o ano de 2008, aprovado em 

Assembleia-Geral de Cooperantes, realizada no dia 20 de Dezembro de 

2007, que se encontra disponível na Secretaria-Geral para consulta; 3 – Do 

despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 9 de Janeiro de 2008, que 

concordou com a aquisição de uma parcela de terreno situada no Lugar da 
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Venda da Serra, freguesia de Calvos, com a área de 4.000 m2, destinada ao 

Centro Cívico da Freguesia de Calvos, pelo valor de €60.000,00 (sessenta 

mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

REPARAÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA DO ALTO DA 

BANDEIRA – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal em sua sessão de 23 de Novembro de 2007, proponho que a 

Câmara autorize o pagamento à Junta de Freguesia de Creixomil do valor 

de €1.050,00 (mil e cinquenta euros) + IVA (à taxa de 5%), relativo a 

trabalhos de reparação urgente do muro que ruiu na Escola do Alto da 

Bandeira, junto ao ATL da Casa do Povo, cuja competência era da Câmara 

Municipal. O pagamento será feito mediante a elaboração de autos de 

medição dos trabalhos”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. TORCATO – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “Nos 

termos da autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua sessão 

de 23 de Novembro de 2007, proponho que a Câmara autorize a Junta de 

Freguesia de S. Torcato a executar as obras de alargamento e construção 
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de passeios na E.N. 207-4 até à Rua Mogege e encaminhamento de águas 

pluviais com construção de diversas caixas e passeios junto à EB 2,3 de S. 

Torcato, até ao montante €13.367,13 (treze mil trezentos e sessenta e sete 

euros e treze cêntimos) + IVA (à taxa de 5%). Estima-se o prazo de 90 

dias para execução dos trabalhos. 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”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO. POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE – 

ALARGAMENTO DA RUA REITOR JOAQUIM M. RIBEIRO 

TORRES – REFORÇO DE VERBA – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “Por deliberação de Câmara de 22 de 

Março de 2007, foi delegada na Junta de Freguesia de Ponte a execução da 

obra de “Alargamento da Rua Reitor Joaquim M. Ribeiro Torres”, pelo 

valor de €47.423,63 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e três euros e 

sessenta e três cêntimos) + IVA à taxa de 5%. No decorrer da obra a Junta 

de Freguesia procedeu a alguns trabalhos complementares resultantes do 

facto de se ter gasto mais betão em muros do que aquilo que estava 

previsto inicialmente, bem como da necessidade de prolongar a 

intervenção em mais de 22,5m, para que a obra ficasse concluída. De 

acordo com a quantificação efectuada pelos serviços do Departamento de 

Obras Municipais, o valor dos trabalhos executados foi de €74.293,81 

(setenta e quatro mil duzentos e noventa e três euros e oitenta e um 

cêntimos), pelo que é necessário reforçar a verba atribuída em reunião de 
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22 de Março de 2007 no valor de €24.406,54 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos). Assim, propõe-

se que seja deliberada a concessão de uma verba no valor de €24.406,54 

(vinte e quatro mil quatrocentos e seis euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), a atribuir à Junta de Freguesia de Ponte, como complemento da 

verba atribuída em reunião de 22 de Março de 2007, para conclusão da 

obra supra identificada”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

CELEBRAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “O executivo camarário, em 

sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, deliberou delegar na Junta 

de Freguesia de Vermil a execução da obra de “Pavimentação e 

Alargamento da Rua D. Afonso Henriques”, pelo valor de €9.882,38 (nove 

mil oitocentos e oitenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), tendo sido 

celebrado o respectivo Protocolo de Delegação de Competências em 22 de 

Junho de 2007. Na cláusula 3.ª deste protocolo previa-se que a obra fosse 

executada até final do ano de 2007. Entretanto a Junta de Freguesia de 

Vermil, em finais do ano findo, informou esta Câmara Municipal que 

devido à objecção dos herdeiros da proprietária, com a qual tinham acordo 

escrito, não foi possível dar continuidade à execução da obra. Como a 

empresa M. Couto Alves, S.A., a quem tinha sido adjudicada a execução da 

obra, já tinha as máquinas no local a Junta de Freguesia decidiu, então, 

pavimentar a Travessa do Paço de Cima, cuja obra importou numa quantia 

total de €4.620,84 (quatro mil seiscentos e vinte euros e oitenta e quatro 

cêntimos). Neste momento e segundo informação da Junta de Freguesia, 

dentro de um mês estarão em condições de dar continuidade à obra de 
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“Pavimentação e Alargamento da Rua D. Afonso Henriques (Rua do 

Cristo Rei)”. Sem o acordo dos herdeiros da proprietária do terreno 

tornou-se impossível para a Junta de Freguesia realizar as obras objecto do 

protocolo supra mencionado pelo que, de acordo com a sua cláusula 8.º, o 

mesmo deverá considerar-se caducado. Assim, em substituição da 

execução daquelas obras, propõe-se que a Câmara Municipal delegue na 

Junta de Freguesia de Vermil a execução da pavimentação da Travessa do 

Paço de Cima e a continuação da obra de Pavimentação e Alargamento da 

Rua D. Afonso Henriques (Rua do Cristo Rei), mediante a celebração de 

um novo Protocolo de Delegação de Competências, e a transferência da 

verba de €9.882,38 (nove mil oitocentos e oitenta e dois euros e trinta e 

oito cêntimos) para o corrente ano de 2008, verba que será entregue à 

Junta de Freguesia para levar a efeito aquelas obras. Estima-se o prazo de 

90 dias para execução dos trabalhos. 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 de 

trabalhos”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – CELEBRAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “O 

executivo camarário, em sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, 

deliberou delegar na Junta de Freguesia de Souto Santa Maria a execução 

da obra de “Drenagem de Águas Pluviais e Execução de Passeios na EM 

583”, pelo valor de €11.770,58 (onze mil setecentos e setenta euros e 

cinquenta e oito cêntimos), tendo sido celebrado o respectivo Protocolo 

de Delegação de Competências em 22 de Junho de 2007. Na cláusula 3.ª 

deste protocolo previa-se que a obra fosse executada até final do ano de 
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2007. Entretanto, a Junta de Freguesia de Souto Santa Maria, em finais do 

ano findo, informou esta Câmara Municipal que já executaram a drenagem 

das águas pluviais, mas até àquela data ainda não tinham conseguido o 

acordo com dois proprietários para executar os passeios objecto do 

Protocolo, razão pela qual não será possível executá-los até ao final do 

ano. Contudo, pretendiam levar a efeito outra obra, o alargamento da Rua 

do Vaqueiro. Com a execução da drenagem de águas pluviais a Junta de 

Freguesia despendeu a quantia de €5.937,05 (cinco mil novecentos e trinta 

e sete euros e cinco cêntimos). Do valor inicialmente deliberado 

(€11.770,58) restam ainda €5.833,53 (cinco mil oitocentos e trinta e três 

euros e cinquenta e três cêntimos). Assim, em substituição da execução 

daquela obra, propõe-se que a Câmara Municipal delegue na Junta de 

Freguesia de Souto Santa Maria a execução do alargamento da Rua do 

Vaqueiro, mediante a celebração de um novo Protocolo de Delegação de 

Competências, e a transferência da verba de €5.833,53 (cinco mil 

oitocentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos) para o corrente 

ano de 2008, verba que será entregue à Junta de Freguesia para levar a 

efeito aquelas obras. Estima-se o prazo de 90 dias para execução dos 

trabalhos. 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 de trabalhos”. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS 

SANTO ESTÊVÃO – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “Por deliberação de 

Câmara de 14 de Junho de 2007, foi delegada na Junta de Freguesia de 
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Briteiros Santo Estêvão a execução da obra de “Arranjo Urbanístico do 

acesso à Igreja (Rua de Santo Estêvão)” pelo valor de €11.096,71 (onze mil 

noventa e seis euros e setenta e um cêntimos), tendo sido celebrado o 

respectivo Protocolo de Delegação de Competências em 18 de Junho de 

2007. Na cláusula 3.ª deste protocolo previa-se que a obra fosse executada 

até final do ano de 2007. A Junta de Freguesia de Briteiros Santo Estêvão, 

após ter adjudicado a obra, contactou a empresa Vimágua para aquilatar da 

necessidade de se efectuar alguma intervenção naquela rua. Em resposta, a 

empresa deu conhecimento à Junta de Freguesia de que pretendia realizar 

obras de saneamento naquela via pelo que acordaram que, em simultâneo, 

se fizesse a obra de arranjo urbanístico e a execução do saneamento, com a 

cedência de materiais e acompanhamento técnico por parte da Vimágua. 

Como estas negociações demoraram algum tempo a ser acordadas, o que 

só veio a acontecer no final do ano transacto, a Junta de Freguesia não 

pode iniciar a obra no prazo referido na cláusula 3.ª do referido Protocolo. 

Assim, propõe-se que seja concedida à Junta de Freguesia de Briteiros 

Santo Estêvão uma prorrogação do prazo de execução da obra por mais 

180 dias”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião 

realizada em 14 de Junho de 2007, deliberou delegar na Junta de Freguesia 

de Moreira de Cónegos a execução das obras de “Prolongamento da Rua 

do Infantário e Arranjo do Espaço Envolvente ao Cemitério”, pelo valor 

de €34.393,66 (trinta e quatro mil trezentos e noventa e três euros e 

sessenta e seis cêntimos), tendo sido celebrado o respectivo Protocolo de 
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Delegação de Competências em 20 de Junho de 2007. Na cláusula 3.ª deste 

protocolo previa-se que a obra fosse executada até final do ano de 2007. 

Entretanto, a Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, em finais do ano 

findo, informou esta Câmara Municipal que não foi possível executar parte 

das obras referidas no supra mencionado Protocolo, mais precisamente em 

relação à obra de prolongamento da Rua do infantário, devido ao facto de 

ainda estar a ser ultimado o acordo de cedência de uma parcela de terreno 

necessária e que é pertença de um particular. Como este acordo só poderá 

ser estabelecido em princípios do mês de Janeiro, a Junta solicita a 

transferência da verba correspondente a esta obra para o presente ano de 

2008, pois só nesta altura poderão dar início à referida obra. Atendendo ao 

alegado pela Junta de Freguesia, propõe-se que a Câmara Municipal 

autorize a Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos a executar no 

presente ano a obra de “Prolongamento da Rua do Infantário”, através de 

uma prorrogação do prazo por mais 60 dias, e que a verba sobrante, no 

valor de €15.230,82 (quinze mil duzentos e trinta euros e oitenta e dois 

cêntimos), seja transferida para o ano de 2008, para pagamento destes 

trabalhos”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE 

– PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

DE EXECUÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Por deliberação de 

Câmara de 14 de Junho de 2007, foi delegada na Junta de Freguesia de 

Selho S. Jorge a execução das obras de “Remodelação da Praça do 

Cruzeiro e Pavimentações”, tendo sido celebrado o respectivo Protocolo 

de Delegação de Competências em 22 de Junho de 2007. Na cláusula 3.ª 

deste protocolo previa-se que a obra fosse executada até final do ano de 

2007. Através de ofício a Junta de Freguesia de Selho S. Jorge veio 
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comunicar a esta Câmara Municipal que, devido ao atraso dos pareceres 

técnicos dos Departamentos Municipais das áreas do trânsito e do 

urbanismo, só foi possível dar inicio à execução das obras no dia 22 de 

Novembro de 2007. Assim, vê-se impossibilitada de concluir os trabalhos 

dentro do prazo estipulado no Protocolo, pelo que solicita uma 

prorrogação do prazo para a sua conclusão. Atendendo ao alegado pela 

Junta de Freguesia, submete-se à aprovação do executivo camarário a 

prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos por mais 60 dias”. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – 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 14 de Junho de 2007, 

deliberou delegar na Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador a execução 

das obras de “Construção do Novo Cemitério e Capela Mortuária”, pelo 

valor de €14.072,40 (catorze mil setenta e dois euros e quarenta cêntimos), 

tendo sido celebrado o respectivo Protocolo de Delegação de 

Competências em 26 de Junho de 2007. Entretanto, a Junta de Freguesia, 

através de ofício, veio informar esta autarquia que, devido a dificuldades na 

aquisição do terreno, não lhes foi possível executar os trabalhos. Sem o 

terreno disponível tornou-se impossível para a Junta de Freguesia realizar 

as obras objecto do protocolo supra mencionado pelo que, de acordo com 

a sua cláusula 8.º, o mesmo deverá considerar-se caducado. Assim, em 

substituição da execução daquelas obras, propõe-se que a Câmara 

Municipal delegue na Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador a 

execução das obras de pavimentação dos caminhos públicos da Rua 

Travessa da Bouça, Rua da Devesa e Travessa das Eiras, mediante a 
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celebração de um novo Protocolo de Delegação de Competências, e a 

transferência da verba de €14.072,40 (catorze mil setenta e dois euros e 

quarenta cêntimos) para o corrente ano de 2008, verba que será entregue à 

Junta de Freguesia para levar a efeito aquelas obras. O prazo de execução 

dos trabalhos será de 60 dias. 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”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CALDELAS – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

DE EXECUÇÃO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Por deliberação de Câmara de 14 de Junho de 2007, foi 

delegado na Junta de Freguesia de Caldelas a elaboração do projecto e a 

execução do alargamento do cemitério, pelo valor de €30.875,39 (trinta mil 

oitocentos e setenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos), tendo sido 

celebrado o respectivo Protocolo de Delegação de Competências em 26 de 

Junho de 2007. Através de ofício a Junta de Freguesia de Caldelas veio 

comunicar a esta Câmara Municipal que, devido ao facto do projecto de 

alargamento do cemitério se encontrar em fase de análise e a aguardar a 

respectiva aprovação, não lhe foi possível executar a obra no prazo 

referido da clausula 3.ª do protocolo acima mencionado. Assim, propõe-se 

que seja concedida à Junta de Freguesia de Caldelas uma prorrogação do 

prazo de execução da obra até ao final do corrente ano de 2008”. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CASTELÕES – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 
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Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em 

sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, deliberou delegar na Junta 

de Freguesia de Castelões a execução das obras de alargamento do 

Cemitério, pelo valor de €8.391,36 (oito mil trezentos e noventa e um 

euros e trinta e seis cêntimos), tendo sido celebrado o respectivo 

Protocolo de Delegação de Competências em 18 de Junho de 2007. 

Entretanto, a Junta de Freguesia, através de ofício, veio informar esta 

autarquia que o processo de aquisição do terreno para o referido 

alargamento ainda não está concluído, pelo que lhes foi impossível 

executar as obras. Sem o terreno disponível tornou-se impossível para a 

Junta de Freguesia realizar as obras objecto do protocolo supra 

mencionado pelo que, de acordo com a sua cláusula 8.º, o mesmo deverá 

considerar-se caducado. Assim, em substituição da execução daquelas 

obras, propõe-se que a Câmara Municipal delegue na Junta de Freguesia de 

Castelões a execução das obras de pavimentação dos caminhos públicos da 

Rua 25 de Abril e da Rua do Patronato, mediante a celebração de um novo 

Protocolo de Delegação de Competências, e a transferência da verba de 

€8.391,36 (oito mil trezentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos) 

para o corrente ano de 2008, verba que será entregue à Junta de Freguesia 

para levar a efeito aquelas obras. O prazo de execução dos trabalhos será 

de 90 dias. 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”. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em 
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sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, deliberou delegar na Junta 

de Freguesia de Guardizela a execução das obras de Pavimentação das 

Ruas da Calçada e do Monte de Cima, pelo valor de €18.725,34 (dezoito 

mil setecentos e vinte e cinco euros e trinta e quatro cêntimos), tendo sido 

celebrado o respectivo Protocolo de Delegação de Competências em 19 de 

Junho de 2007. Entretanto essas pavimentações foram integradas na 

empreitada de “Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Guardizela”, 

cujo concurso foi aberto por esta Câmara Municipal em 26 de Junho de 

2007. Assim, tornou-se impossível para a Junta de Freguesia realizar as 

obras objecto do protocolo supra mencionado pelo que, de acordo com a 

sua cláusula 8.º, o mesmo deverá considerar-se caducado. Assim, em 

substituição da execução daquelas obras, propõe-se que a Câmara 

Municipal delegue na Junta de Freguesia de Guardizela a execução das 

obras de “Pavimentação da Rua Loteamento do Assento, Rua das 

Fontainhas, Rua Capitão Ferreira da Silva, Rua Heróis da Pátria, Rua 

Penso de Cima e Rua Cimo de Vila”, mediante a celebração de um novo 

Protocolo de Delegação de Competências, e a transferência da verba de 

€18.725,34 (dezoito mil setecentos e vinte e cinco euros e trinta e quatro 

cêntimos) para o corrente ano de 2008, verba que será entregue à Junta de 

Freguesia para levar a efeito aquelas obras. Estima-se o prazo de 90 dias 

para execução dos trabalhos. 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”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE URGEZES – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “O 

executivo camarário, em sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, 
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deliberou delegar na Junta de Freguesia de Urgezes a execução das 

seguintes obras “Execução de passeios na Rua da Maina, desde a Igreja até 

ao Centro de Saúde e Execução de escadas na Travessa do Secadouro”, 

pelo valor total de €29.586,37 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e seis 

euros e trinta e sete cêntimos), tendo sido celebrado o respectivo 

Protocolo de Delegação de Competências em 22 de Junho de 2007. Na 

cláusula 3.ª deste protocolo previa-se que a obra fosse executada até final 

do ano de 2007. Entretanto, a Junta de Freguesia informou esta Câmara 

Municipal que já executaram todas as obras objecto do Protocolo. Através 

dos respectivos autos de mediação esta Câmara Municipal apurou uma 

despesa total de €23.720,25 (vinte e três mil setecentos e vinte euros e 

vinte e cinco cêntimos), valor que foi pago à Junta de Freguesia. Do valor 

inicialmente deliberado (€29.586,37) restam ainda €5.866,12 (cinco mil 

oitocentos e sessenta e seis euros e doze cêntimos). Através de ofício 

datado de 12 de Novembro passado veio a Junta de Freguesia solicitar que 

seja autorizado a aplicar tal quantia noutras obras realizadas na Freguesia, 

nomeadamente o arranjo urbanístico do Cemitério e na pavimentação de 

um caminho público, e que foram de montante muito superior ao valor 

dos duodécimos que a Câmara Municipal deliberou atribuir a esta Junta de 

Freguesia. Considerando o exposto pela Junta de Freguesia, e que as obras 

executadas ao abrigo do Protocolo de Delegação foram de montante 

inferior ao deliberado, propõe-se que a Câmara Municipal autorize a Junta 

de Freguesia de Urgezes a aplicar o montante de €5.866,12 (cinco mil 

oitocentos e sessenta e seis euros e doze cêntimos), nas obras supra 

identificadas, executadas pela Junta de Freguesia no ano de 2007”. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE ESCOLAR A SEIS ALUNOS DA 

EB 2,3 DE ABAÇÃO – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente, para 
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aprovação, um Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Abação 

tendo por objecto o estabelecimento dos termos e condições em que as 

duas partes se comprometem garantir o transporte, uma vez por semana, 

de um grupo de alunos da EB 2,3 para a Freguesia de Calvos. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta da Vereadora Francisca Abreu: “De acordo com o Regulamento 

de atribuição de Bolsas de Investigação que tem como objectivo subsidiar 

pesquisas sobre temas da História, Etnografia, Antropologia, Ecologia e 

outros de interesse Municipal, proponho que o número máximo de Bolsas 

a atribuir em 2008 seja de duas, com valores mensais de €200,00 (duzentos 

euros) e a duração de um ano”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA A CELEBRAR COM A VIMÁGUA – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “O 

Município pretende lançar a concurso a execução da empreitada de 

“Repavimentação na E.N. 310/Serzedelo”. Entretanto, e como é já 

habitual, foi consultada a Vimágua no sentido de saber se estaria prevista 

alguma obra para aquele local. A Vimágua informou que pretende executar 

uma obra de “Rede de Saneamento na E.N. 310 em Serzedelo nas Ruas de 

Castro e Varziela”, e propôs a execução conjunta das duas obras, o que 

permitiria, para além de compatibilizar os prazos de execução, uniformizar 

as respectivas garantias das obras. Mais informou que, caso venha a ser 
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entendido executar a obra em conjunto, a Vimágua assumirá a totalidade 

dos custos relativos à construção dessa rede de saneamento, incluindo 

trabalhos adicionais e revisões preços, bem como disponibilizar o 

necessário acompanhamento técnico. Considerando que entendemos que a 

execução das duas obras deveria decorrer em simultâneo, através da 

realização de uma única empreitada de forma a permitir a compatibilização 

dos prazos de execução e a uniformização das garantias relativas à boa 

execução das obras (nomeadamente aterros de valas e reposição de 

pavimento), e considerando que a realização conjunta das obras minoriza o 

impacto e os inconvenientes que irão ter para os utentes das vias a 

intervencionar, pelo facto de ser uma obra só, e não duas em espaços 

temporais diferentes, proponho a celebração com a Vimágua de um 

Protocolo de Colaboração para Execução de Obra, conforme minuta que 

se anexa à presente proposta como doc. n.º 1”. A minuta do Protocolo dá-

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO COM A ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SAÚDE/SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE BRAGA 

E O INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE COM VISTA 

À CRIAÇÃO DO “ESPAÇO SAÚDE JOVEM” – Presente a seguinte 

proposta: “Considerando: - as competências das Autarquias Locais, em 

matéria do apoio a programas e projectos de interesse municipal, tal como 

disposto na alínea h) do nº 2 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro; - o empenho do 

Município de Guimarães em facultar aos jovens do Concelho o acesso à 

formação e à informação nas diversas áreas, como forma de assegurar a 

igualdade de oportunidades e o seu desenvolvimento integral; - a 

existência, em Guimarães, de uma “Loja Ponto Já”, criada na sequência do 
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protocolo estabelecido para o efeito entre o Município de Guimarães e o 

Instituto Português de Juventude; - que haveria todo o interesse em 

complementar os serviços disponibilizados aos jovens na Loja “Ponto Já” 

com outros, designadamente na área da saúde; - a existência de falta de 

informação entre os Jovens relativamente a questões relacionadas com a 

educação sexual e o planeamento familiar; - que escasseiam espaços de 

atendimento aos Jovens nessas áreas da sexualidade, e percebendo a 

importância da personalização de tal atendimento e a sua 

confidencialidade; - a absoluta necessidade de possibilitar aos Jovens do 

Concelho de Guimarães um serviço ao qual possam facilmente aceder e 

onde lhes sejam dadas as respostas às muitas questões que enfrentam 

relacionadas com a educação sexual e o planeamento familiar, Proponho a 

aprovação da minuta do protocolo anexa, com vista à criação e instalação, 

em Guimarães, do “Espaço Saúde Jovem”. A minuta do Protocolo dá-se 

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

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 3/2007 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário José de Oliveira Pinto de Carvalho, com a categoria de 

Mecânico. O Relatório Final, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a aplicação da pena 

disciplinar de repreensão escrita que importa um mero reparo pela 

irregularidade praticada, no sentido de que não deve reincidir na prática de 

infracções disciplinares, isto sob pena de vir a ser punido com maior 

severidade. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E 

MAIORIA APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE 

REPREENSÃO ESCRITA QUE IMPORTA UM MERO REPARO 

PELA IRREGULARIDADE PRATICADA, NO SENTIDO DE 
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QUE NÃO DEVE REINCIDIR NA PRÁTICA DE INFRACÇÕES 

DISCIPLINARES, ISTO SOB PENA DE VIR A SER PUNIDO 

COM MAIOR SEVERIDADE, com dez votos a favor e uma abstenção.  

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – TRANSFERÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de 

Guimarães: “Submete-se à aprovação do executivo as transferências de 

verba relativas ao orçamento da Zona de Turismo de Guimarães para o 

ano de 2008, de acordo com o seguinte cronograma financeiro: Janeiro de 

2008 - €35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Fevereiro de 

2008 - €35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Março de 2008 

- €35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Abril de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Maio de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Junho de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Julho de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Agosto de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Setembro de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Outubro de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Novembro de 2008 - 

€35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos euros); Dezembro de 2008 - 

€35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos euros)”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.06. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira.------------------------------------------------ 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DA 

IGREJA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela 
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presente se submete à apreciação camarária a alteração de trânsito na 

Travessa da Igreja, freguesia de Creixomil, assinalada em anexo. A sua 

elaboração está em harmonia com a junta e Assembleia de Freguesia e 

permitirá melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária no 

arruamento em causa”. A planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA 

VINHA – FREGUESIA DE INFANTAS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela 

presente se submete à apreciação camarária a alteração de trânsito na Rua 

da Vinha, freguesia de Infantas, assinalada em anexo. A sua elaboração está 

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

as condições de circulação e segurança rodoviária no arruamento em 

causa”. A planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de S. 

Torcato aprovou a seguinte denominação toponímica: 97 – Rua da Quinta 

do Pinheiro – Arruamento sem saída, com início na Rua 24 de Junho. 

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 S. Torcato”. A 
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designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO E ACTUALIZAÇÃO DA 

TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE AZURÉM – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na 

sequência do processo de registo e verificação em suporte informático da 

base de dados e carta da toponímia da freguesia de Azurém, encetado pela 

Divisão de Trânsito e Transportes em articulação com a Junta de Freguesia 

respectiva, verificou-se a existência de algumas inconformidades. As mais 

relevantes prendem-se com a falta de registo de aprovação em reunião de 

câmara de denominações toponímicas antigas ou a sua aprovação nas 

freguesias limítrofes quando os arruamentos são partilhados. 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 executiva camarário, da Carta Toponímica de 

Azurém, aprovada por unanimidade pela respectiva Assembleia de 

Freguesia em sessão realizada em 12 de Julho de 2007, sob proposta da 

Junta de Freguesia, da qual constam as seguintes alterações principais: 1 – 

aditamento de novas denominações toponímicas: a) Travessa da Rua de S. 

Torcato – Arruamento sem saída, com início na Rua com o mesmo nome; 

b) Rua da Dourada – Arruamento sem saída, com início na Travessa da 

Rua de S. Torcato; 2 – alteração da denominação de Rua Nossa Senhora 

da Conceição por Avenida com o mesmo nome; 3 – prolongamento da 

Rua do Pombal até à Avenida Nossa Senhora da Conceição; 4 – aprovação 

das denominações dos arruamentos partilhados com freguesias limítrofes: 

a) Rua 15 de Maio (Dia Internacional da Família) – Mesão Frio; b) Rua da 

Arcela – Mesão Frio e Oliveira do Castelo; c) Rua da Eira – Mesão Frio; d) 
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Rua da Espinhosa – S. Paio; e) Rua das Penizes – Aldão; f) Rua do 

Mourão – Penselo; g) Rua do Picoto – S. Paio; h) Rua Dona Teresa – 

Oliveira do Castelo; i) Rua dos Bombeiros Voluntários – S. Paio; j) Rua 

Dr. Joaquim de Meira – Oliveira do Castelo; k) Rua Dr. José Pinto 

Rodrigues – S. Paio; l) Rua Francisco Agra – S. Paio; m) Rua Moura 

Machado – Penselo e Selho S. Lourenço; n) Rua Prof. Dr. Arnaldo 

Sampaio – Fermentões e S. Paio; o) Travessa dos Mártires – Aldão; p) 

Travessa Nossa Senhora da Conceição – Fermentões”. A Carta 

Toponímica da freguesia de Azurém 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 MESÃO FRIO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a respectiva Assembleia de Freguesia aprovou a seguinte 

denominação toponímica: 50 – Travessa Rio de Janeiro – Arruamento sem 

saída, com início na Avenida 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 Mesão Frio”. A designação toponímica dá-se 

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

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 3 de Janeiro de 2008, que disponibilizou 

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

dos alimentos para as famílias carenciadas, no passado mês de Dezembro.  
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DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO 

CARMO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de Janeiro de 2008, que 

disponibilizou ao Centro Social Nossa Senhora do Carmo o transporte, em 

autocarro, dos seus elementos ao Centro Social de Brito, onde 

participaram num Encontro de Reis, no passado dia 16 de Janeiro. 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO 

CARMO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Janeiro de 2008, que 

disponibilizou ao Centro Social Nossa Senhora do Carmo o transporte, em 

autocarro, dos seus elementos ao Centro Social de Briteiros, onde 

participaram num Encontro de Reis, no passado dia 11 de Janeiro. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FERNANDO TÁVORA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

15 de Janeiro de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas 

Fernando Távora o transporte, em dois autocarros, dos alunos das EB1/JI 

de Penselo, Caneiros e Nossa Senhora da Conceição ao Pavilhão 

Multiusos, a fim de participarem numa actividade integrada num projecto 

de Prevenção Rodoviária da Rede Social. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 15 de Janeiro de 2008, que disponibilizou à Fraterna – 
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Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social - o transporte, 

em autocarro, dos utentes do Centro de Dia e Jardim-de-infância (sala dos 

5 anos) à Casa do Povo de Briteiros, a fim de participar no encontro 

tradicional de Reis, no passado dia 11 de Janeiro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

15 de Janeiro de 2008, que disponibilizou à Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho o transporte, em autocarro, de 25 pessoas à Ponte 

de Negrelos, no âmbito do Projecto Ciência na Cidade, da 

responsabilidade conjunta da Câmara Municipal de Guimarães e da 

Universidade do Minho, no passado dia 16 de Janeiro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – PATRONATO DE SÃO SEBASTIÃO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 16 de Janeiro de 2008, que 

disponibilizou ao patronato de São Sebastião o transporte, em autocarro, 

de 25 crianças no dia 24 de Janeiro, ao Pavilhão Multiusos, a fim de 

participarem numa actividade integrada no projecto “Cidade com Vida – 

Construir Comportamentos Seguros e Responsáveis”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

SEDE DA JUNTA – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia 

de Polvoreira encetou um ambicioso plano de investimentos na futura 

sede com o intuito de a dotar de valências e serviços que proporcionem 

aos seus munícipes um conjunto de apoios quer directos quer de 

intermediação com outras entidades, cujo interesse público é 
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inquestionável. A título de exemplo, em resultado das condições físicas 

entretanto criadas, a sede daquela Junta de Freguesia foi contemplada com 

a instalação de um Balcão de Emprego e Rendimento Social de Inserção, 

que atende diariamente cerca de 120 utentes e onde estão empregados 

cinco trabalhadores. Face ao custo final da obra e do equipamento, 

orçados em cerca de 190.000 euros, solicita o indispensável apoio 

financeiro da Autarquia. Atendendo ao já referido interesse público e à 

abrangência social e etária dos apoios que, com estes investimentos, aquela 

Autarquia passará a disponibilizar 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 Junta de 

Freguesia de Polvoreira, de um subsídio de €100.000,00 (cem mil euros), 

destinado a comparticipar nas obras e equipamento da nova Sede de Junta. 

O pagamento deste subsídio fica condicionado à apresentação de facturas 

de equipamento ou autos de medição de obra, a realizar pelos serviços da 

Autarquia, até ao montante mencionado”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA ASES 

DE SANTA EUFÉMIA – Presente a seguinte proposta: “Pretende a 

Direcção da Associação Cultural e Desportiva Ases de Santa Eufémia 

proceder à pavimentação de uma área de cerca de 400 m2, existente nas 

respectivas instalações, destinado a criar um aparcamento automóvel, de 

forma a evitar a utilização da estrada para esse efeito. Atendendo ao 

interesse da actividade desenvolvida pela Associação, e considerando 

igualmente o interesse em criar condições de segurança para o 

aparcamento de todos quantos frequentam as suas instalações, proponho, 

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

atribuição, à Associação Cultural e Desportiva Ases de Santa Eufémia, de 

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

custos de pavimentação de uma área de aparcamento. O pagamento do 

subsídio fica condicionado à realização de autos de medição, por parte dos 

serviços competentes da Autarquia, até ao montante em causa”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 08.07.01. 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 34 a 37 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 DESPORTIVO DE SERZEDELO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: 
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“Recentemente regressado aos campeonatos nacionais de futebol, o 

sucesso do Grupo Desportivo de Serzedelo é credor da apreciação pública, 

não apenas em função dos resultados obtidos nas categorias seniores, mas 

igualmente pela aposta que mantêm na formação, ao manter e desenvolver 

dois escalões para jovens e crianças. Deste modo, em reconhecimento do 

interesse público da actividade desenvolvida no contexto social e 

desportivo, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 

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

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Grupo Desportivo de Serzedelo, 

de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a comparticipar 

nos custos implicados na manutenção da sua actividade formativa e 

competitiva”. 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 34 a 37 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 
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6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE RONFE – EXPOSIÇÃO DO 

PRESÉPIO – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da Casa 

do Povo de Ronfe solicitando apoio financeiro para a Exposição do 

Presépio que esteve patente naquela instituição durante a última quadra 

festiva. Atendendo ao interesse associado à referida exposição, proponho, 

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

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

atribuição, à Casa do Povo de Ronfe, de um subsídio de €1.000,00 (mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos referentes à realização da 

exposição mencionada”. 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 34 a 37 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 
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Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

CARNAVAL DE PONTA DO CAMPO – PEVIDÉM – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Associação Cultural e Recreativa 

do Carnaval de Ponta do Campo - Pevidém solicitando um apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães para, em complemento dos donativos 

angariados e a angariar, ajudar a custear o desfile carnavalesco e a queima 

do “boneco”. Atendendo ao interesse associado à referida iniciativa, 

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

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

de Janeiro, a atribuição, à Associação Cultural e Recreativa do Carnaval de 

Ponta do Campo - Pevidém, de um subsídio de €600,00 (seiscentos euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização do Desfile de 

Carnaval de 2008”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMDADE. 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 34 a 37 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 
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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 – FREGUESIA DE LONGOS – FESTA DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO – 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 Longos 

um apoio no valor de €95,00 (noventa e cinco euros), correspondente a 

50% do consumo eléctrico com a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações necessárias à realização da Festa de Nossa Senhora da 

Conceição, entre os passados dias 6 e 8 de Dezembro. 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 €95,00 (noventa e cinco euros) 

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 38 a 

49 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 
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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 – FREGUESIA DE LEITÕES – FESTAS DO 

MENINO – 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 Leitões um apoio no valor de 

€149,52 (cento e quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), 

correspondente a 50% do consumo eléctrico com a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas do Menino, entre os passados dias 20 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 

€149,52 (cento e quarenta e nove euros e cinquenta e dois 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 38 a 

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

apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das 

festas a promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez 

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 
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política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

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

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

10 de Janeiro de 2008 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão pelo consumo 

de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE ATÃES – FESTA DE NATAL – 

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 Atães um apoio no valor de €123,14 (cento e vinte 

e três euros e catorze cêntimos), correspondente a 50% do consumo 

eléctrico com a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

necessárias para a realização da Festa de Natal, entre os passados dias 15 

de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. 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 38 a 

49 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 
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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 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – 

FESTA DE NATAL – 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 Candoso S. 

Martinho um apoio no valor de €124,86 (cento e vinte e quatro euros e 

oitenta e seis cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico com 

a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações necessárias para 

a realização da Festa de Natal, entre os passados dias 18 de Dezembro de 

2007 e 6 de Janeiro de 2008. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 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 38 a 49 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 
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não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE MASCOTELOS – FESTAS DE 

NATAL 2007 – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Mascotelos solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Natal 2007, 

realizadas entre os passados dias 21 de Dezembro de 2007 e 7 de Janeiro 

de 2008. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as 

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €200,32 (duzentos 

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

Freguesia de Mascotelos, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações natalícias, 

num máximo de €100,16 (cem euros e dezasseis cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 38 a 

49 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 um tostão pelo consumo 
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de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – FESTAS 

DE NATAL 2007 – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Sande Vila Nova solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Natal 2007, realizadas entre os passados dias 20 de Dezembro de 2007 e 

10 de Janeiro de 2008. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €444,97 

(quatrocentos e quarenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos), pelo 

que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Sande Vila Nova, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pela ornamentações natalícias, num máximo de €222,48 

(duzentos e vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 38 a 

49 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 
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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 RENDUFE – PROVA DE 

MOTOCROSS – 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 Rendufe um 

apoio no valor de €20,12 (vinte euros e doze cêntimos), correspondente a 

50% do consumo eléctrico com a ligação à rede de iluminação pública de 

um contador necessário à realização de uma Prova de Motocross, na Pista 

da Rua de Martigo, da freguesia de Rendufe, entre os passados dias 27 e 30 

de Dezembro de 2007. 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 €20,12 (vinte euros e doze 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 38 a 49 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 
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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 – FREGUESIA DE OLEIROS – FESTA EM HONRA 

DE S. VICENTE – 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 Oleiros um 

apoio no valor de €216,25 (duzentos e dezasseis euros e vinte e cinco 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico com as 

ornamentações necessárias à realização das Festas em Honra de S. Vicente, 

entre os próximos dias 23 e 27 de Janeiro. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

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 38 a 49 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 um tostão pelo consumo 
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de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE FIGUEIREDO – FESTAS EM 

HONRA DE S. BRÁS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Figueiredo solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de S. Brás, a realizar entre os próximos dias 31 de Janeiro e 4 de 

Fevereiro. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com 

as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €153,73 (cento e 

cinquenta e três euros e setenta e três cêntimos), pelo que se propõe a 

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

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pela 

ornamentações natalícias, num máximo de €76,86 (setenta e seis euros e 

oitenta e seis cêntimos). 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 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €76,86 (setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos) na 

rubrica orçamental 07.01-04.05.01.02 e será cabimentada em Janeiro de 

2008”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 38 a 49 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 – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – FESTA 

DE SANTO AMARO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Janeiro 

de 2008, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Santo Amaro, realizada na freguesia de Sande 

S. Martinho, por um período de cinco dias compreendidos entre os 

passados dias 10 e 20 de Janeiro, com a colocação de 1 contador para 41,4 

Kva. 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 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 38 a 49 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 MASCOTELOS – FESTAS DE 

SANTO AMARO 2008 – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Mascotelos solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Santo Amaro, realizadas entre os passados dias 11 e 20 de Janeiro. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €194,64 (cento e noventa e 

quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a 

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

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de Santo Amaro, num máximo de €97,32 

(noventa e sete euros e trinta e dois cêntimos). DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

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

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

listas PSD votaram contra os pontos 38 a 49 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 
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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 S. FAUSTINO – FESTAS DA 

SENHORA DAS CANDEIAS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um pedido da Junta de Freguesia de S. Faustino solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa da Senhora das Candeias, a realizar entre os próximos dias 1 e 6 

de Fevereiro. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €494,40 

(quatrocentos e noventa e quatro euros e quarenta cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de S. Faustino, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações natalícias, num máximo de €247,20 (duzentos e quarenta e 

sete euros e vinte cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

os pontos 38 a 49 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 2   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JANEIRO DE 2008 
 

 

 

 

 

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 E DEZ MINUTOS O PRESIDENTE DA 

CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


