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ACTA 

Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e oito, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

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

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira e 

Ana Amélia Mota Guimarães. ------------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

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

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

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

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

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

pedindo que o respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado 

em acta: “Guimarães acolheu, no século passado, um dos mais extraordinários 

escultores naturalistas portugueses – o escultor António de Azevedo – a ele se devendo 

muitas das excelentes obras de estatuária que Guimarães hoje tem: - monumento a 

Martins Sarmento (1933, Largo do Carmo); - monumento a Alberto Sampaio (1953, 

Largo dos Laranjais); - estátuas do Faunito e da Menina à beira da água 

(respectivamente 1934 e 1939, jardins da Alameda); - busto do Professor José de Pina 

(1942, Penha); - busto de Francisco Inácio da Cunha Guimarães (1947, Pevidém); 

mausoléu de família no Paço de S. Cipriano (1935, Tabuadelo). A ele se devem 

também outras obras existentes na Escola Francisco de Holanda e no Museu Alberto 

Sampaio, bem como noutras cidades perto de nós (como por exemplo o busto do 

Professor Magalhães de Lemos, em Felgueiras, ou o monumento ao Poeta Júlio 

Brandão, em Famalicão). Quis um destino injusto que este homem que marcou a vida 
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cívica e artística de Guimarães, fundamentalmente nos anos 30, 40 e 50 do século 

passado, esteja hoje, aos olhos de muitos, esquecido. A começar pela sua campa que não 

tem a dignidade exigível a um homem que ajudou a construir a nossa história comum. 

Um homem como António de Azevedo mereceria ter um outro olhar que dignificasse a 

sua memória. E entendemos que a nós, Câmara Municipal, caberá ajudar a pagar esta 

dívida de gratidão protelada injustamente no tempo. Dentro de cerca de mês e meio, mais 

precisamente no dia 18 de Abril, passarão 40 anos sobre a sua morte. Diz-se que não 

se escolhe onde nascer, mas que se pode escolher onde morrer. António de Azevedo 

escolheu morrer em Guimarães, na terra onde deixou os mais profícuos exemplos da sua 

obra e onde desenvolveu com competência as funções de director da Escola Francisco de 

Holanda, no seu tempo também designada como Escola Comercial e Industrial de 

Guimarães, durante quase três décadas (1931-1958). Independentemente das 

actividades que a sociedade civil entenda promover, deixamos a V. Exa., como é lógico, 

a iniciativa de vivificar a memória de António de Azevedo, da forma que entender mais 

apropriada. Seja através da dignificação da sua “última moradia”, ou por outro meio 

considerado oportuno e nobre. Estaremos, naturalmente, disponíveis, para lembrar e 

fazer lembrar quem nunca deveria ter sido esquecido”. 2 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – Na sequência de uma entrevista do Director do 

Departamento de Psiquiatria do Hospital de Guimarães, manifestou o seu 

inconformismo com a existência de indícios de uma pandemia social, 

como reflexo das deficientes condições económicas em que vivem muitas 

pessoas no concelho de Guimarães. Disse considerar que a situação tende 

a agravar-se com as medidas legislativas que penalizam os pensionistas, 

designadamente com a recente alteração da fórmula de cálculo das 

pensões, defendendo que a Câmara Municipal de Guimarães deveria ser 

mais interveniente na reivindicação pela melhoria das condições de vida da 

população. 3 – Vereadora Francisca Abreu – Leu, em voz alta, um 

documento, pedindo que o seu texto, que a seguir se transcreve, ficasse 
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registado em acta: “Evocar o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, 

significa celebrar a luta de tantas e tantas mulheres pela igualdade de oportunidades, 

celebrar as conquistas alcançadas, mas também, e sobretudo, manifestar a forte 

determinação de continuar a contribuir para a promoção da diversidade e para a 

afirmação da igualdade, no respeito pelos Direitos Humanos. Apesar do imenso 

caminho percorrido e das conquistas alcançadas, é irrefutável que há dolorosas 

desigualdades a derrubar e um valioso potencial humano a não desperdiçar. O 

quotidiano diz-nos que há desafios ainda a vencer para a construção de uma sociedade 

desenvolvida e sustentável, em que se valorize as características e potencialidades de 

homens e mulheres em todas as dimensões da vida. Derrubar estereótipos, promover a 

participação dos homens na vida privada e das mulheres, construir novos valores, 

atitudes e comportamentos é participar na construção de uma sociedade mais justa, mais 

solidária, mais igualitária, mais democrática. Esta é uma imensa tarefa que exige a 

participação de todos e que a Câmara de Guimarães sente também como sua, de que a 

criação do Espaço Informação Mulher e o trabalho desenvolvido é exemplo. Como a 

actriz Hillary Swank, na entrega dos Óscares de 2000, também eu “Rezo por um 

mundo onde não se tolere a diferença, mas se celebre a diversidade!”. 4 – Presidente 

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

à intervenção da Vereadora Ana Amélia Guimarães, começou por dizer 

que reconhecia a existência de situações de famílias com dificuldades 

sociais de ordem vária, designadamente socio-económica e financeira. 

Todavia, alertou para o facto de o alarmismo social ser contrário aos 

interesses do Município, na medida em que pode originar a contracção das 

intenções de investimento, que permitem já acalentar algum optimismo em 

matéria de criação de emprego, dando conhecimento dos esforços que têm 

sido desenvolvidos no sentido da criação de novos postos de trabalho no 

concelho, tendo sido já realizadas diversas reuniões com empresários 

interessados em investir em Guimarães; b) – Quanto ao Escultor António 



 

 

 
 

ACTA Nº 5   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE MARÇO DE 2008 
 

 

 

 

 

de Azevedo, disse que a Autarquia faria o que fosse conveniente. ------------ 

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

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

parte do Rotary Clube de Guimarães, de 50 desfibrilhadores a diversas 

instituições do concelho de Guimarães, tendo já oferecido um à Câmara 

Municipal e outro ao Centro Hospitalar do Alto Ave. Acrescentou que em 

breve iriam ser entregues mais 8 desfibrilhadores à Câmara Municipal que 

os irá colocar em diversos locais públicos de forma a possibilitar socorrer 

vítimas de paragem cardíaca súbita; 2 – Do relatório remetido pela 

Administração Regional de Saúde de Braga relativo a radiação 

electromagnética; 3 – Das conclusões relativas a um Simpósio realizado em 

Lisboa sobre os Campos Electromagnéticos; 4 – Do ofício do Cybercentro 

de Guimarães dando conhecimento que a “Guimarães TV” já atingiu meio 

milhão de visitas; 5 – De um artigo sobre Guimarães publicado numa 

revista francesa; 6 – Leu, em voz alta, a seguinte informação: “ESTÁDIO 

D. AFONSO HENRIQUES – PROCESSO DE INSTRUÇÃO N.º 

2.310/03.6JFLSB DO TRIBUNAL DE INSTRUÇÃO CRIMINAL DE 

LISBOA – Em reunião de 8 de Novembro de 2007 informei a Câmara Municipal 

que, por decisão instrutória proferida em 12 de Outubro de 2007, havia sido 

despronunciado quanto aos factos de que, em relação ao assunto em epígrafe, era arguido 

por acusação do Ministério Público, datada de 25 de Janeiro de 2005 e notificada em 

28 do mesmo mês. Posteriormente, em reunião de 6 de Dezembro passado, informei a 

Câmara Municipal que o Ministério Público tinha interposto recurso daquela decisão 

instrutória. Cumpre-me agora comunicar à Câmara Municipal que, por Acórdão do 

Tribunal da Relação de Lisboa, datado de 26 de Fevereiro de 2008, foi negado 

provimento àquele recurso, mantendo-se, assim, a decisão que me havia despronunciado. 

Esta decisão é, agora, irrecorrível.” 7 – Deu conhecimento de que a Direcção 

Regional de Educação do Norte comunicou que vai realizar obras no 
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estabelecimento escolar João de Meira, embora ainda não seja do 

conhecimento a extensão da intervenção. ----------------------------------------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2008. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO NA EN 

310/SERZEDELO E EXECUÇÃO DE REDE DE 

SANEAMENTO NAS RUAS DE CASTRO E VARZIELA EM 

SERZEDELO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do 

presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: 

Repavimentação da E.N. 310/Serzedelo e execução de rede de 

saneamento nas Ruas de Castro e Varziela em Serzedelo. 2 – O valor 

para efeitos de concurso: €1.017.022,32 (um milhão dezassete mil 

vinte e dois euros e trinta e dois cêntimos) + IVA; 3 – Prazo base de 

execução: 120 dias; 4 – Rúbrica do Orçamento: 09.01.03; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 

48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade 

competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão 

designada por deliberação de Câmara de 23 de Novembro de 2006; 9 – 

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

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

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

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

OBRAS PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO DA E.M. 583 ENTRE  
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A ROTUNDA DE PONTE S. JOÃO E A ROTUNDA DE SOUTO 

S. SALVADOR – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do 

presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: 

Repavimentação da E.M. 583 entre a Rotunda de Ponte S. João e a 

Rotunda de Souto S. Salvador. 2 – O valor para efeitos de concurso: 

€947.773,48 (novecentos e quarenta e sete mil setecentos e setenta e 

três euros e quarenta e oito cêntimos) + IVA; 3 – Prazo base de 

execução: 120 dias; 4 – Rúbrica do Orçamento: 09.01.03; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 

48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade 

competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão 

designada por deliberação de Câmara de 23 de Novembro de 2006; 9 – 

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

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

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

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

OBRAS PÚBLICAS – VIA DE ACESSO À FEIRA DE S. 

TORCATO – Presente a seguinte informação do Departamento de Obras 

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

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Via de Acesso à Feira de S. 

Torcato. 2 – O valor para efeitos de concurso: €794.030,87 

(setecentos e noventa e quatro mil trinta euros e oitenta e sete 

cêntimos) + IVA; 3 – Prazo base de execução: 180 dias; 4 – Rúbrica 

do Orçamento: 09.01.02; 5 – Procedimento: Concurso Público nos 

termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se 
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em anexo; 7 – Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal; 

8 – Júri: Comissão designada por deliberação de Câmara de 23 de 

Novembro de 2006; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência 

prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas”. O Caderno 

de Encargos dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 2, 

NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE 

SILVARES DO KM. 35 AO 41 (ANTIGA EN 206) – Presente uma 

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição da parcela nº 2, com a área de 974,00m2, necessária 

à obra designada por “Alargamento da Estrada de Silvares, do Km 35 ao 

41 (antiga EN 206)”. O respectivo proprietário, Joaquim Francisco 

Ribeiro, propôs o valor de 100.00€/m2, tendo o perito da lista oficial 

considerado tal pretensão aceitável. Assim, nos termos do artigo 11.º do 

Código das Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da 

parcela de terreno n.º 2, a desanexar do prédio descrito na 1ª Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães, sob o nº. 25.685/Silvares e do inscrito 

na respectiva matriz sob o artigo rústico 481, a confrontar do Norte com 

terreno sobrante, do Sul com antiga E.N. 206, do Nascente com Herdeiros 

de Abílio Mendes e do Poente com BPSA7-Promoção e Desenvolvimento 

de Investimentos Imobiliários, SA, pelo valor de €97.400,00 (noventa e 

sete mil e quatrocentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DAS PARCELAS 4, 

4A, 5 E 6, NECESSÁRIAS À OBRA DE ALARGAMENTO DA 
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ESTRADA DE SILVARES (ANTIGA E. N. 206) – Presente uma 

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição das parcelas de terreno nºs 4, 4 A, 5 e 6, necessárias 

à execução da obra designada por “Alargamento da Estrada de Silvares 

(antiga E.N. 206)”. O respectivo proprietário, José Fernandes de Castro, 

propôs o valor total de €175.000,00 (cento e setenta e cinco mil euros), 

conforme a seguir se discrimina. ---------------------------------------------------- 

Parcela Área (m2) Valor 
Descrição na 
Conservatória 

Registo Predial 

Inscrição 
Matricial 

Confrontações 

4 141,00  120.079,00€ 439/Silvares 
Art. 749º 
Urbano 

Norte – EN 206; Sul e 
Nascente – Prédio urbano 

do próprio; Poente – 
Agostinho Duarte 

4A 232,40  10.000,00€ 
492/Silvares 
(a desanexar) 

Art. 938º 
Urbano 
(parte) 

Norte – EN 206; Sul – 
parcela sobrante; Nascente 

– Prédio urbano do 
próprio; Poente – José 

Joaquim da Silva Antunes 

5 53,00 28.669,00€ 
417/Silvares 
(a desanexar) 

Art. 864º 
Urbano 
(parte) 

Norte – EN 206; Sul e 
Nascente – parcela 

sobrante; Poente – prédio 
urbano do próprio 

6 337,00 16.252,00€ 
417/Silvares 
(a desanexar) 

Art. 864º 
Urbano 
(parte) 

Norte – EN 206; Nascente 
– Caminho público; Sul e 

Poente – terrenos do 
próprio 

O perito da lista oficial pronunciou-se favoravelmente quanto aos valores 

propostos. Deste modo, submete-se à consideração superior a aquisição 

das identificadas parcelas de terreno a José Fernandes de Castro, nos 

termos previstos no art. 11º do Código das Expropriações, pelo valor total 

de €175.000,00 (cento e setenta e cinco mil euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA 

ANTIGA EN 206 AO KM 35 A 41 – FREGUESIA DE SILVARES – 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 5   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE MARÇO DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

PARCELA 7 – Presente uma informação da Divisão de Património 

Municipal respeitante às negociações destinadas à aquisição da parcela nº 7, 

com a área de 700,00 m², necessária à obra designada por “Alargamento da 

antiga E.N. 206 ao Km 35 a 41”, da freguesia de Silvares. O respectivo 

proprietário, António Pereira de Freitas, propôs o valor de €35.000,00, 

tendo o perito da lista oficial considerado tal pretensão aceitável. Assim, 

nos termos do artigo 11º do Código das Expropriações, submete-se à 

Câmara Municipal a aquisição de parte do prédio descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 01.118/Silvares e 

na respectiva matriz rústica sob o art. 226º, com a área de 700,00 m², a 

confrontar do Norte com antiga EN 206, de Sul com terreno sobrante, do 

Nascente com herdeiros de Pedro Spratly Pinto da Silva e do Poente com 

caminho público, pelo valor de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros). 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA AO 

INQUILINO DAS PARCELAS 5 E 6, NECESSÁRIAS À OBRA DE 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DE SILVARES ENTRE O KM 

39 A 41 (ANTIGA E.N. 206) – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal onde consta que a arrendatária das parcelas 5 e 6, a 

“Auto Calibragem Silvar, Lda.”, com sede na Rua 25 de Abril, nº. 6, 

freguesia de Silvares, deste concelho, aceitou receber uma indemnização 

no valor global de €32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros), pela 

demolição, na parcela nº 5, de uma área coberta de 53,00m2, e na parcela 6 

pela diminuição de uma área com 337,00m2 destinada a parqueamento e 

circulação automóvel da empresa. Estes valores resultaram de avaliação 

por perito da lista oficial. Assim, e de acordo com o disposto no art. 30º 

do Código das Expropriações, propõe-se a aprovação de uma no valor de 

€32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros), pelo abandono parcial do 
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locado. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA À 

INQUILINA DA PARCELA 4, NECESSÁRIA À OBRA DE 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DE SILVARES ENTRE O KM 

39 A 41 (ANTIGA E. N. 206) – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal onde consta que a inquilina do edifício situado na 

Rua 25 de Abril, n.º 157, 1.º Esq., freguesia de Silvares, D. Maria de Belém 

da Mota Castro, aceitou receber uma indemnização no valor global de 

€25.000,00, pelo abandono do locado no prazo que o Município 

determinar. Consultado o perito da lista oficial sobre a pretensão da 

interessada, este pronunciou-se favoravelmente quanto ao valor 

indemnizatório pretendido. Deste modo, propõe-se a aprovação de uma 

indemnização no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) à referida 

inquilina, nos termos previstos no art. 30º do Código das Expropriações, 

pelo abandono do locado. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA À 

INQUILINA DA PARCELA 4, NECESSÁRIA À OBRA DE 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DE SILVARES ENTRE O KM 

39 A 41 (ANTIGA E. N. 206) – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal onde consta que a inquilina do edifício situado na 

Rua 25 de Abril, nº. 157, 1º Dtº., freguesia de Silvares, Maria da Conceição 

Baptista Almeida, aceitou receber uma indemnização no valor global de 

€25.000,00, disponibilizando-se a abandonar o locado no prazo que o 

Município determinar. Consultado o perito da lista oficial sobre a 
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pretensão da interessada, este pronunciou-se favoravelmente quanto ao 

valor indemnizatório pretendido. Em caso de aceitação, deverá ser 

deliberado aprovar uma indemnização no valor de €25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros), nos termos previstos no artigo 30º do Código das 

Expropriações, pelo abandono do locado. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL 

ESCOLAR A 9 ALUNOS – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, no âmbito do quadro 

de competências e atribuições na área da Educação, e conforme o disposto 

na alínea d) do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a 

Autarquia procedeu, em devido tempo, à atribuição de apoios no domínio 

da Acção Social Escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o 

ano lectivo 2007/2008 (deliberações de Câmara de 19 de Setembro de 

2007 e de 22 de Novembro de 2007). Recentemente, e na sequência da 

transferência de sete alunos e da alteração das condições económicas dos 

agregados familiares de dois, os Agrupamentos de Escolas das Taipas, 

Egas Moniz, Moreira de Cónegos e Fernando Távora enviaram à 

Autarquia novos pedidos de atribuição de apoios. Assim, e atendendo a 

que as directrizes no Ministério da Educação vão no sentido de que: 

sempre que um aluno carenciado seja transferido de escola tenha direito de 

novo ao montante correspondente ao escalão em que estava inserido, 

desde que os manuais escolares não sejam os adoptados (n.º 3 do artigo 6.º 

do Despacho n.º 19 165/2007), que regula as condições de aplicação das 

medidas de acção social escolar); e sempre que se verifique alteração da 

situação sócio-económica do agregado familiar, seja reanalisado o processo 
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de atribuição de escalão. Propõe-se a atribuição de uma verba no valor de 

€369,00 (trezentos e sessenta e nove euros), destinada à comparticipação 

de livros e material escolar para nove alunos, aos quais foi atribuído o 

Escalão A, conforme mapa descritivo em anexo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PROTOCOLOS – PLANO NACIONAL DE LEITURA – Presente, 

para aprovação, um Protocolo a celebrar com o Plano Nacional de Leitura, 

que visa estabelecer e determinar as modalidades de cooperação entre as 

partes no âmbito do Plano Nacional de Leitura. A minuta do Protocolo 

dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de 

Fevereiro de 2008, que disponibilizou o transporte, em autocarro, de 45 

alunos da EB1/JI Alto da Bandeira ao Museu de Alberto Sampaio, no 

próximo dia 6 de Março. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas Gil Vicente solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 36 

alunos do 1.º e 2.º ano de escolaridade da EB1 da Valinha no dia 13 de 

Março à Biblioteca Municipal Raul Brandão. Assim, considerando que se 
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trata de uma visita de estudo inserida no Plano Anual de Actividades do 2.º 

Período que a Escola está a desenvolver, e não haver inconveniente para 

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

do executiva camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA E 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DO CARREIRO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos alunos da Escola Básica e Jardim-de-infância do Carreiro 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de dois 

autocarros para efectuar o transporte de um grupo de 73 alunos e 

professores, no próximo dia 14 de Março, à Sede do Agrupamento. Assim, 

considerando que se trata da realização de uma visita de estudo à Feira 

Medieval que irá realizar-se no decurso do mês de Março nas instalações 

da Sede do Agrupamento e não haver inconveniente para os serviços a 

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

camarário o transporte solicitado.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FERNANDO TÁVORA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “O Agrupamento de Escolas Fernando Távora solicitou a 

colaboração do Município pela cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte dos alunos, nos dias 9 e 10 de Abril à Estação de Tratamento de 

Água em Prazins Santa Eufémia. Considerando que se trata de uma visita 

de estudo de grande interesse pedagógico e não haver inconveniente para 
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os serviços a disponibilidade da viatura em causa, submete-se à aprovação 

do executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola 

Secundária Martins Sarmento solicitou a colaboração do Município através 

da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de dois grupos de 

25 e 22 alunos às instalações da Estação de Triagem e de Compostagem – 

CITRUS, nos dias 5 e 7 de Maio. Considerando que se trata de uma visita 

de estudo de relevante interesse pedagógico, integrada na disciplina de 

Biologia do 12.º ano e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa, submete-se á aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE VERMIL – 

OFERTA DE BANDEIRA – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência de pedido formulado, proponho a oferta de uma bandeira do 

Concelho à Junta de Freguesia de Vermil, para colocação na respectiva 

sede”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----------- 

SUBSÍDIOS – ANDDEM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL – 2ª TAÇA DO 

MUNDO DE BASQUETEBOL PARA DEFICIENTES – Presente a 

seguinte proposta: “A ANDEMM é uma instituição de Utilidade Pública, 

sem fins lucrativos, cuja actividade principal é o fomento e organização de 

actividades desportivas de competição para atletas nacionais com 

deficiência mental. A Federação Internacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual vai organizar em Itália, de 9 a 15 de Novembro 
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próximo, a 2ª Taça do Mundo de Basquetebol para atletas com deficiência 

mental, na qual Portugal irá participar com uma delegação de 30 

elementos. As despesas inerentes a esta participação, orçadas em mais de 

€45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), ultrapassam as disponibilidades da 

Associação, que está a tentar, para o efeito, o contributo de várias 

instituições públicas. Dado que, na delegação portuguesa, está integrado o 

atleta vimaranense Carlos Duarte, e considerando o alcance meritório 

desta 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 Nacional de Desporto 

para a Deficiência Mental, de um subsídio de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), destinado a comparticipar nas despesas inerentes à 

participação da delegação portuguesa 2ª Taça do Mundo de Basquetebol – 

Itália 2008”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

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

19 e 20 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 
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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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. CLÁUDIO 

DE BARCO – REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA 

IGREJA PAROQUIAL – Presente a seguinte proposta: “No sentido de 

complementar a construção da capela mortuária e do acesso ao cemitério 

por parte da Junta de Freguesia de Barco, a Fábrica da Igreja Paroquial S. 

Cláudio de Barco procedeu por sua iniciativa a obras de requalificação da 

zona envolvente da Igreja, com o que se valorizou o centro cívico daquela 

freguesia. Atendendo ao custo das obras, que a medição realizada pelo 

Departamento de Obras Municipais estima em cerca de €70.000,00 

(setenta mil euros), vem a Fábrica da Igreja S. Cláudio de Barco solicitar 

apoio financeiro municipal no sentido de comparticipar no investimento 

realizado. Assim, atendendo ao inquestionável interesse público da 

requalificação realizada 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 Fábrica da Igreja Paroquial 

de São Cláudio de Barco, de um subsídio de €27.500,00 (vinte e sete mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar na requalificação urbanística 

da envolvente da Igreja Paroquial de Barco”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 19 e 20 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 
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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 – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Briteiros S. Salvador, solicitando um apoio destinado a 

custear a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa 

de Nossa Senhora da Boa Morte, a realizar entre os dias 3 e 9 de Março. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €339,21 (trezentos e trinta e 

nove euros e vinte e um cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

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

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

da Festa de Nossa Senhora da Boa Morte, num máximo de €169,60 (cento 

e sessenta e nove euros e sessenta 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 apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 21 a 28 da 
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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 

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GOMINHÃES – 

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO BOM 

DESPACHO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Irmandade de Nossa Senhora do Bom Despacho, freguesia de Gominhães, 

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

pública das ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora do Bom 

Despacho, a realizar entre os próximos dias 28 e 30 de Março. Analisados 

os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €180,71 (cento e oitenta euros 

e setenta e um cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

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

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 

em Honra de Nossa Senhora do Bom Despacho, num máximo de €90,35 

(noventa euros e trinta e cinco cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 
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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 21 a 28 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – FESTAS DA SENHORA DA LUZ – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de 

Festas da Senhora da Luz, freguesia de Briteiros Santa Leocádia, 

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

pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os 

próximos dias 27 e 30 de Março. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €32,77 (trinta e dois euros e setenta e sete cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas da Senhora da Luz, num 

máximo de €16,38 (dezasseis euros e trinta e oito cêntimos). Esta despesa 
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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 21 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – FESTAS 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora dos Remédios, freguesia de Barco, solicitando 

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

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, a 

realizar entre os próximos dias 28 de Março e 6 de Abril. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €447,22 (quatrocentos e 

quarenta e sete euros e vinte e dois cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Barco, de um subsídio correspondente a 
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50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, num máximo de 

€223,61 (duzentos e vinte e três euros e sessenta e um cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores 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 21 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Tabuadelo solicitando um apoio destinado a custear a ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora de Fátima, a realizar nos próximos dias 17 e 18 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €155,85 (cento e cinquenta e 
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cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Tabuadelo, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das 

Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, num máximo de €77,92 

(setenta e sete euros e noventa e dois cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 21 a 28 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – FESTA DO PADROEIRO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. 

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

iluminação pública das ornamentações da Festa do Padroeiro, a realizar 

entre os próximos dias 17 e 19 de Maio. Analisados os consumos 
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registados nos últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-

se que a média é de €226,12 (duzentos e vinte e seis euros e doze 

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

S. Cristóvão, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa do Padroeiro, 

num máximo de €113,06 (cento e treze euros e seis 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 21 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – FESTAS DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. 

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

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. João, a realizar nos 
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próximos dias 23 e 24 de Junho. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €137,85 (cento e trinta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), pelo 

que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

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

€68,92 (sessenta e oito euros e noventa e dois cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 21 a 28 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Confraria de 

Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Polvoreira, solicitando um apoio 
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destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os 

próximos dias 23 e 25 de Maio. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €29,62 (vinte e nove euros e sessenta e dois cêntimos), pelo que se 

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

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de Nossa Senhora do Rosário, num máximo de 

€14,81 (catorze euros e oitenta e um cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores 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 21 a 28 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de 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. ------------------------------------------- 
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PELAS DEZ HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


