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ACTA 

Aos três dias do mês de Abril 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, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira e Ana Amélia Mota Guimarães. --- 

O cidadão eleito pela lista do PPD/PSD, Eduardo António Salgado Leite, 

devidamente convocado na sequência da suspensão do mandato do 

Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, aprovada em reunião de 

Câmara de 20 de Março último, não compareceu, tendo, contudo, 

apresentado requerimento para suspensão do seu mandato, que foi votado 

antes da ordem do dia, conforme adiante se indica. Nesta sequência, e 

como estivesse presente a cidadã imediatamente a seguir na ordem da lista, 

Luísa Maria Alves de Oliveira, foi efectuada a respectiva substituição, nos 

termos do nº 7 do art. 77º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo, 

consequentemente, a referida cidadã participado como Vereadora na 

presente reunião ordinária. ----------------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador César Manuel de Castro Machado, 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: “A condição absolutamente necessária para a credibilidade de 
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qualquer estudo, seja em que área, é a imparcialidade desse mesmo 

estudo. A propósito dos possíveis efeitos dos campos electromagnéticos 

na saúde das populações de Serzedelo e tendo em conta o estudo 

epidemiológico que está a ser realizado pelo Departamento de Saúde 

Pública da Administração Regional de Saúde/Norte, as propostas que 

apresentamos, e que foram chumbadas pela maioria socialista neste órgão 

no dia 10 de Janeiro do corrente ano, tinham como base: ● estudar o 

problema; ● acompanhar os estudos e, naturalmente, ● providenciar a 

robustez desses mesmos estudos e conclusões dele decorrentes, ao nível da 

sua independência e consequente seriedade. Se já tínhamos achado 

estranho que entre a apresentação das nossas propostas (a 20 de 

Dezembro de 2007) e o seu agendamento (a 10 de Janeiro de 2008) tivesse 

aparecido, pelas mãos do presidente deste órgão, uma “oportuna” 

informação do aludido departamento que, em termos gerais, negava as 

asserções do Grupo de Trabalho Interministerial (Lisboa, 2007), 

promovido pela Direcção Geral de Saúde sob o título de “Exposição da 

População aos Campos Electromagnéticos”, mais preocupados ficamos 

com a entrevista recente dada a um semanário local (O Comércio de 

Guimarães, 19 de Março de 2008) por responsáveis da saúde pública, 

funcionários ao serviço da Administração Pública, tecendo considerações 

peremptórias sobre um estudo que ainda não foi concluído. Entendemos 

que posturas como esta que agora relatamos, e que vêm na sequência de 

várias iniciativas promovidas pela população daquela vila, não cumprem os 

deveres de imparcialidade e de sigilo exigíveis ao estudo em causa. A 

neutralidade que deveria presidir a um estudo tão importante, para 

analisar em conjugação com outros estudos, com a legislação em vigor e 

com os conhecimentos científicos aceites nesta área, está por isso 

definitivamente comprometida”. 2 – Vereadora Ana Amélia 
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Guimarães – Pediu esclarecimentos sobre o processo de candidatura de 

Guimarães a Capital Europeia da Cultura, acrescentando que o evento não 

devia esgotar-se na Cidade, nem apenas se concentrar no ano de 2012. 

Disse ser importante encontrar um projecto que mobilize as instituições 

civis, as escolas e as pessoas de Guimarães e dos concelhos vizinhos. 

Disse, ainda, lamentar que em Guimarães se continuasse com o mesmo 

tipo de actividades e iniciativas culturais promovidas antes da data em que 

Guimarães foi indicada como candidata a Capital Europeia da Cultura 

(Outubro de 2006); b) – Apresentou requerimento solicitando a 

candidatura que a Câmara Municipal de Guimarães apresentou no âmbito 

da Capital Europeia da Cultura; 3 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Começou por esclarecer que a 

Autarquia não tinha ainda recebido a confirmação formal da Comissão 

Europeia de que iria ser Capital Europeia da cultura em 2012. De seguida, 

deu conhecimento de uma audiência agendada para a tarde deste dia com o 

Ministro da Cultura, com o objectivo de reatar as conversações iniciadas 

com a anterior titular daquele ministério. Indicou, ainda, que as regras de 

publicitação do evento são muito rígidas, podendo a falta de prudência na 

gestão da informação comprometer a atribuição a Guimarães de uma 

verba significativa, na ordem dos 2,5 milhões de euros. Por último, deu 

conhecimento que a candidatura de Guimarães a Capital Europeia da 

Cultura será apresentada no próximo dia 23 de Abril, em Bruxelas, perante 

os responsáveis pela sua avaliação e, se tudo correr como previsto, o 

anúncio formal da indicação de Guimarães como Capital Europeia da 

Cultura deverá ser feito depois do Verão. 4 – Vereadora Francisca 

Abreu – a) – Deu conhecimento de que no próximo dia 23 de Abril, em 

Bruxelas, Guimarães e Maribor (Eslovénia) - que partilhará o título de 

Capital Europeia da Cultura em 2012 com Guimarães - vão apresentar as 
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respectivas candidaturas; b) – Disse, ainda, considerar injusta a observação 

feita pela Vereadora Ana Amélia Guimarães quanto às actividades culturais 

realizadas em Guimarães. ------------------------------------------------------------ 

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

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

proposta: CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO 

DO VEREADOR EDUARDO ANTÓNIO SALGADO LEITE – 

Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador Eduardo 

António Salgado Leite: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 

77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, venho solicitar a suspensão do meu mandato de 

Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo período de 180 dias. 

Fundamentação: motivos profissionais. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos 

termos da lei, este pedido de suspensão seja apreciado na próxima reunião 

do executivo camarário de 3 de Abril de 2008 para produzir efeitos 

imediatos, uma vez que a Dr.ª Luísa Oliveira estará presente na referida 

reunião para me substituir e participar na mesma.”. DELIBERADO, 

POR ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. - 

Nesta altura, pelas dez horas e dez minutos, após verificação da identidade 

e legitimidade respectivas, procedeu-se à substituição do Vereador 

Eduardo António Salgado Leite, nos termos do disposto no n.º 7 do art. 

77º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, visto que estava presente a cidadã 

imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, Luísa Maria Alves 

de Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

informação da Zona de Turismo de Guimarães relativa à afluência de 
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visitantes no fim-de-semana da Páscoa; 2 – Do Projecto de Resolução n.º 

295 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que “Recomenda ao 

Governo a adopção de medidas tendentes a dinamizar o desenvolvimento 

e o crescimento económico e a promoção do emprego e formação 

profissional nas regiões do Vale do Ave e Vale do Cávado”; 3 – Do ofício 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a Lei 12/2008, 

de 26 de Fevereiro – Primeira alteração à Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, 

que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a 

proteger o utente de serviços públicos essenciais. ------------------------------- 

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

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

1 – Do ofício do Fiscal Único da Empresa CASFIG – Coordenação de 

Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, 

remetendo parecer sobre a informação financeira correspondente ao 

segundo semestre de 2007, nos termos do art. 14º, alínea e) da Lei nº 

58/98, de 18 de Agosto, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, 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. Absteve-se a Vereadora Luísa 

Oliveira, por não ter estado presente nessa reunião. ---------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – JUNTA DE FREGUESIA DE 

SELHO S. LOURENÇO – CRUZEIRO OU PADRÃO DO 

SENHOR DOS AFLITOS/ALTERAÇÃO DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO NA RUA DA PONTE ROMANA – Presente a seguinte 
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proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de 

Guimarães está a executar, por empreitada a obra de “Restauro do 

Cruzeiro do Senhor dos Aflitos” na freguesia de Selho S. Lourenço, na 

sequência de uma informação da DPPU, datada de 20 de Dezembro de 

2007, na qual a equipa do PDM, responsável pelo património concelhio, 

recomendava uma acção de recuperação daquele cruzeiro. Segundo esta 

informação, para além das obras de restauro do cruzeiro impunha-se a 

execução de obras de alteração da fachada do edifício adjacente, pertença 

de um particular, uma vez que a lage da varanda ao nível do 1.º andar, 

pousava na cobertura do cruzeiro. De acordo com a reunião havida entre 

os representantes da Câmara, da Junta de Freguesia e o proprietário do 

edifício, ficou acordado que o restauro do cruzeiro seria da 

responsabilidade da Câmara Municipal e as restantes obras a executar no 

edifício seriam da responsabilidade da Junta de Freguesia, obras que 

consistiam na remoção de varanda onde se apoia o cruzeiro cujo vão 

passaria a janela, bem como a criação de uma varanda no vão da janela 

adjacente. Estima-se o custo desses trabalhos em €5.053,80 (cinco mil 

cinquenta e três euros e oitenta cêntimos) + IVA. Esta intervenção, 

embora beneficie o proprietário do edifício, não foi por ele solicitada, 

tendo sido entendido ser de interesse, para a manutenção do cruzeiro 

naquele local, a alteração da fachada do edifício, pelo que, para auxiliar a 

Junta de Freguesia a custear as responsabilidades decorrentes desta 

intervenção, propõe-se a atribuição à Junta de Freguesia de Selho S. 

Lourenço de uma verba no valor de €5.306,49 (cinco mil trezentos e seis 

euros e quarenta e nove cêntimos) destinada ao pagamento da obra de 

deslocação da varanda”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O ANO DE 2008 – 

Presente um ofício da Associação de Municípios do Vale do Ave dando 

conhecimento que a Assembleia Inter-Municipal aprovou, em 18 de 

Dezembro de 2007, as transferências a efectuar pelos Municípios 

relativamente a custos com pessoal e outros custos de funcionamento para 

o ano de 2008, pelo que solicitam a transferência, por parte da Câmara 

Municipal de Guimarães, da verba de €274.740,62 (duzentos e setenta e 

quatro mil setecentos e quarenta euros e sessenta e dois cêntimos). Junto 

se anexa o quadro dos custos de funcionamentos imputados, bem como a 

acta da Assembleia Inter-Municipal que aprovou as Grandes Opções do 

Plano para 2008. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 

e na unidade económica 04.05.01.04. Os referidos documentos dão-se aqui 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

VIMÁGUA, E.I.M., S.A. – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “O Município pretende lançar a concurso a execução 

da empreitada de “Ligação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais do 

AVEPARK – Parque de Ciência e Tecnologia do Ave”. Entretanto, e 

como é já habitual, foi consultada a Vimágua, E.I.M, S.A. no sentido de 

saber se estaria prevista alguma obra para aquele local. A Vimágua, E.I.M., 

S.A. informou que pretende executar uma obra de “Ligação da Rede de 

Drenagem de Águas Residuais do AVEPARK – Parque de Ciência e 

Tecnologia do Ave”, 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, E.I.M., S.A. assumirá a 

totalidade dos custos relativos à construção dessa rede de saneamento, 

incluindo trabalhos adicionais e revisões de 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, 

E.I.M, S.A. 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 contrato dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PROTOCOLOS – MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – 

APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE PARCERIA – Presente a 

seguinte proposta: “Em reconhecimento das vantagens de que se reveste o 

aprofundamento do relacionamento institucional entre o Município e o 

Instituto dos Museus e da Conservação/Museu de Alberto Sampaio, e 

considerando as intenções expressas nas minutas anexas, proponho a 

aprovação dos protocolos de parceria propostos à Autarquia pelo Museu 

de Alberto Sampaio, visando a concretização dos projectos “Museu à 

Noite: Arte no Claustro” e “Ourives de Guimarães: ao serviço de Deus e 

dos Homens”. Os referidos protocolos dão-se aqui por reproduzidos e 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 7   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE ABRIL DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO NA 

RUA DE VILA FLOR – FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais onde 

consta que Leandro Magno Martins Alves, residente na Rua de S. José, n.º 

77, Freguesia de Taboadelo, solicitou à Câmara Municipal uma 

indemnização no valor de €211,75 (duzentos e onze euros e setenta e 

cinco cêntimos), por danos causados na sua viatura de matrícula 81-58-TE, 

na sequência de um acidente de viação ocorrido no dia 22 de Outubro de 

2007 na Rua de Vila Flor, freguesia de Polvoreira, quando passou com a 

viatura em pavimento danificado e não sinalizado. O Departamento de 

Obras Municipais confirmou tal situação, que decorre da passagem de 

camiões que transportam material de construção civil destinado a obras 

particulares naquela área. Segundo informação da Divisão do Património, a 

“Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.”, declina a responsabilidade 

de pagamento de qualquer indemnização relativa a sinistros ocorridos em 

vias de paralelos, por falta de enquadramento da ocorrência nas garantias 

da apólice. Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

pagamento de uma indemnização no valor de €211,75 (duzentos e onze 

euros e setenta e cinco cêntimos) a Leandro Magno Martins Alves, pelos 

danos causados na sua viatura, conforme orçamento apresentado. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

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

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO NA 

RUA DE GAINDE – FREGUESIA DE LORDELO – Presente uma 

informação do Departamento de Obras Municipais onde consta que 

Amaro Albino da Silva Ferreira Machado, residente na Rua dos Bragas, n.º 
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67, Roriz, concelho de Santo Tirso, solicitou à Câmara Municipal de 

Guimarães uma indemnização no valor de €106,84 (cento e seis euros e 

oitenta e quatro cêntimos), por danos causados na sua viatura de matrícula 

87-73-FM, na sequência de um acidente de viação ocorrido no dia 15 de 

Outubro de 2007 ao passar na Rua de Gainde, na freguesia de Lordelo, 

quando passou com a viatura em pavimento danificado e não sinalizado. O 

Departamento de Obras Municipais confirmou tal situação, que resultou 

da passagem de um veículo pesado, proveniente das pedreiras existentes 

naquela freguesia e que terá levantado os cubos da rua pavimentada em 

calçada à fiada. Segundo informação da Divisão do Património, a 

“Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.”, declina a responsabilidade 

de pagamento de qualquer indemnização relativa a sinistros ocorridos em 

vias de paralelos por falta de enquadramento da ocorrência nas garantias 

da apólice. Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

pagamento de uma indemnização no valor de €106,84 (cento e seis euros e 

oitenta e quatro cêntimos) a Amaro Albino da Silva Ferreira Machado, 

pelos danos provocados na sua viatura, conforme orçamento apresentado. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO NA 

RUA VINHAL DO LOURO – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA 

MARIA – Presente uma informação do Departamento de Obras 

Municipais onde consta que Vítor Jorge Martins Rodrigues, residente na 

Rua da Venda, n.º 102, freguesia de Vermoim, concelho de Vila Nova de 

Famalicão, solicitou à Câmara Municipal de Guimarães uma indemnização 

no valor de €457,62 (quatrocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e 

dois cêntimos), por danos causados na sua viatura de matrícula 02-83-TE, 
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na sequência de um acidente de viação ocorrido no dia 1 de Outubro de 

2007 na Rua Vinhal do Louro, freguesia de Airão Santa Maria, quando 

passou com a sua viatura em pavimento danificado. O Departamento de 

Obras Municipais confirmou a existência da situação, que resultou da 

passagem de veículos pesados provenientes das pedreiras de Airão S. João. 

Segundo informação da Divisão do Património, a “Companhia de Seguros 

Allianz Portugal, S.A.”, declina a responsabilidade de pagamento de 

qualquer indemnização relativo a sinistros ocorridos em vias de paralelos 

por falta de enquadramento da ocorrência nas garantias da apólice. Assim, 

submete-se à aprovação do executivo camarário o pagamento de uma 

indemnização no valor de €457,62 (quatrocentos e cinquenta e sete euros e 

sessenta e dois cêntimos) a Vítor Jorge Martins Rodrigues, pelos danos 

causados na sua viatura, de acordo com orçamento apresentado. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL 

ESCOLAR A 1 ALUNO – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, compete à Autarquia 

proceder à atribuição de apoios no domínio da Acção Social Escolar aos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nesse sentido, foi já deliberado em 

reunião de Câmara de 19 de Julho de 2007 e de 22 de Novembro de 2007 

a atribuição de verbas aos Agrupamentos de Escolas do Concelho para 

comparticipação de livros e material escolar para o ano lectivo 2007/2008. 

Recentemente, o Agrupamento de Escolas de Briteiros enviou à Autarquia 

um pedido de atribuição de apoios a um aluno, transferido no mês passado 

para a EB1/JI de Couto/Barco, ao qual foi atribuído o Escalão A. Assim, 

e atendendo a que as directrizes no Ministério da Educação vão no sentido 
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de que sempre que um aluno carenciado seja transferido de escolas, tenha 

direito de novo ao montante correspondente ao escalão em que estava 

inserido, desde que os manuais escolares não sejam os adoptados (número 

3, do art.º 6.º, do Despacho n.º 19 165/2007, que regula as condições de 

aplicação das medidas de acção social escolar), propõe-se a atribuição de 

uma verba no valor de €41,00 (quarenta e um euros), destinada à 

comparticipação dos livros e material escolar daquele aluno”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 4/2006 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar n.º 4/2006, instaurado 

ao funcionário David Novais Meireles, com a categoria de Motorista de 

Pesados, propondo a aplicação da pena disciplinar de repreensão escrita, 

no sentido de que não mais deverá desobedecer às ordens que lhe forem 

dadas pelos seus superiores hierárquicos, isto sob pena de poder vir a ser 

punido com maior severidade. Procedeu-se à votação, por escrutínio 

secreto, tendo-se verificado empate (cinco votos a favor e cinco votos 

contra), pelo que, como já havia sido votado na anterior reunião com o 

mesmo resultado, após repetição, passou-se a votação nominal, nos termos 

do nº 4 do art. 90º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo sido 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR, APLICANDO A 

PENA DISCIPLINAR DE REPREENSÃO ESCRITA, NO 

SENTIDO DE QUE NÃO MAIS DEVERÁ DESOBEDECER ÀS 

ORDENS QUE LHE FOREM DADAS PELOS SEUS 

SUPERIORES HIERÁRQUICOS, SOB PENA DE PODER VIR A 

SER PUNIDO COM MAIOR SEVERIDADE. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira, Luísa 
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Oliveira e Ana Amélia Guimarães. Votaram favoravelmente o Presidente 

da Câmara, que usou o voto de qualidade, e os vereadores Domingos 

Bragança, Francisca Abreu, Armindo Costa e Silva e Júlio Mendes. --------- 

COMISSÃO DE ANÁLISE E CERTIFICAÇÃO DOS BORDADOS 

REGIONAIS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião realizada em 9 de Novembro de 2000, aprovou esta Câmara o 

Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade dos 

Bordados Regionais de Guimarães que previa, no seu Artigo 3º, a 

nomeação, por parte da Autarquia, dos membros da Comissão de Análise 

e Certificação, bem como a fixação do montante das senhas de 

participação daqueles membros nas reuniões da Comissão (Artigo 8º). 

Assim, em cumprimento daquelas disposições, cumpre-me propor que, 

com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2008, sejam mantidos os elementos 

da Comissão actualmente em funções, bem como o montante das referidas 

senhas de presença. Deste modo, em caso de aprovação desta proposta, os 

membros da Comissão serão: Efectivos – Dra. Isabel Fernandes, Directora 

do Museu Alberto Sampaio; Professora Maria Amélia Ferreira Miranda; 

Professora Maria do Céu Oliveira Freitas; Artesã Maria da Conceição 

Miranda Ferreira e Artesã Maria Isabel Vales Oliveira. Suplentes – Artesã 

Maria do Rosário Ribeiro Pereira e Artesã Adélia Maria Pinto. Por outro 

lado, o montante da senha de presença continuará a ser de €74,16 (setenta 

e quatro euros e dezasseis cêntimos)”. DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE APROVAR A 

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO, com dez votos a favor. O Vereador 

Armindo costa e Silva não participou na discussão e na votação da 

proposta. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 

MONTANTE DA SENHA DE PRESENÇA. ------------------------------ 
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TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Março de 

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

Henriques, o transporte, em autocarro, de 16 alunos da EB1 de Candoso 

S. Tiago à Sede do Agrupamento, no passado dia 13 de Março. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Março de 

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

Henriques, o transporte, em autocarro, de 29 alunos da EB1 do Salgueiral 

à Sede do Agrupamento, no passado dia 13 de Março. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Março de 

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

Henriques, o transporte, em autocarro, de 28 alunos da EB1/JI 

Teixugueira – Silvares à Sede do Agrupamento, no passado dia 13 de 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Março de 2008, que disponibilizou, ao 

Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, o transporte, em 

autocarro, dos alunos das EB 2,3 Santos Simões, EB 2,3 João de Meira e 
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EB 2,3 de Ponte à Pista de Atletismo Gémeos Castro, no passado dia 12 

de Março. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – APNEI – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO 

NÚCLEO ESCOLAR DE INFANTAS – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Vice - 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Março de 2008, que disponibilizou, 

à Associação de Pais do Núcleo Escolar de Infantas, o transporte, em 

autocarro, de 42 crianças e 3 adultos ao Museu Alberto Sampaio, no 

passado dia 25 de Março. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FERNANDO TÁVORA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

20 de Março de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas 

Fernando Távora, o transporte, em autocarro, dos alunos dos Jardins-de-

infância de Penselo e de Caneiros ao Jardim-de-infância de Nossa Senhora 

da Conceição, no passado dia 14 de Março. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

GUIMARÃES – COMPARTICIPAÇÃO PARA OBRAS NA SEDE 

SOCIAL – Presente a seguinte proposta: “De acordo com a informação 

que oportunamente prestei a esta Câmara, assumi o compromisso de 

propor a atribuição de um subsídio de €200.000,00 (duzentos mil euros) à 

Associação Comercial e Industrial de Guimarães, assim que nos fosse 

assegurado pela respectiva Direcção que haviam reunido o montante 

restante da dívida pendente com a empresa que realizou as obras de 

restauro da sua sede social. Recordo que os custos inicialmente previstos 

para esta intervenção foram largamente ultrapassados em resultado da 
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descoberta de vestígios arqueológicos relevantes que motivaram, 

inclusivamente, a criação de um núcleo museológico que passará a estar 

disponível ao público com a abertura da sede. Deste modo, atendendo ao 

interesse público da actividade desenvolvida pela Associação Comercial de 

Guimarães, aos motivos que estiveram na origem do acréscimo dos custos 

da obra de restauro e requalificação da sua sede, e ao facto de termos 

recebido da respectiva Direcção a garantia expressa de que, com esta 

comparticipação municipal, fica reunido o montante necessário ao integral 

pagamento da referida obra, 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 Associação Comercial e 

Industrial de Guimarães, de um subsídio de €200.000,00 (duzentos mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos de restauro e requalificação 

da respectiva sede social”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 18 a 20 e 22 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. 
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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 – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – RELATÓRIO 

SEMESTRAL DO CMAD – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente a 

seguinte proposta: “Nos termos do Acordo de Parceria celebrado entre a 

Câmara Municipal de Guimarães e a Cooperativa Tempo Livre, aprovado 

em reunião realizada em 28 de Julho de 2005, recebemos daquela 

cooperativa relatório correspondente ao 5º semestre de actividade, para 

conhecimento e análise deste Executivo, versando toda a actividade 

desenvolvida pelo CMAD – Centro Médico de Apoio ao Desporto de 

Guimarães desde a sua criação, de que ressalta o facto de terem sido já 

efectuados aproximadamente 7.000 exames médicos e uma taxa de 

ocupação que ascende aos 90%. Apesar da redução do défice de 

exploração face ao semestre anterior, o saldo negativo do período em 

análise ascende a €12.678,42 (€14.288,70 no anterior). Deste modo, nos 

termos do Acordo de Parceria mencionado, proponho a atribuição, à 

Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio de €12.678,42 (doze mil, 

seiscentos e setenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos), destinado a 

custear o défice de exploração do Centro Médico de Apoio ao Desporto 

de Guimarães no último semestre, e essencial para o cumprimento das 

obrigações assumidas com os profissionais que ali prestam serviço”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 7   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE ABRIL DE 2008 
 

 

 

 

 

favoravelmente os pontos 18 a 20 e 22 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 – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 

JOGOS DE APURAMENTO PARA O CAMPEONATO 

EUROPEU DE JUNIORES “B” – Presente a seguinte proposta: 

“Numa organização conjunta com a Federação Portuguesa de Andebol e a 

Associação de Andebol de Braga, o Desportivo Francisco de Holanda 

acolherá no seu pavilhão os jogos de apuramento para o Campeonato 

Europeu de Juniores “B”, a realizar nos dias 9 a 11 de Maio e envolvendo, 

para além da portuguesa, as selecções austríaca e dinamarquesa. 

Atendendo aos custos envolvidos, a Comissão Instaladora do clube solicita 

apoio financeiro da Autarquia, bem como a cedência do autocarro para 

assegurar a deslocação das selecções estrangeiras entre o aeroporto e 

Guimarães e, nos dias dos jogos, entre o hotel e o pavilhão. Atendendo ao 

interesse de que se reveste a realização destes jogos em Guimarães, bem 

como à diligência do Desportivo Francisco de Holanda, cujo prestígio não 
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terá sido alheio à responsabilidade que lhe foi confiada pela Federação da 

modalidade 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 Desportivo Francisco de 

Holanda, de um subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado 

a comparticipar nos custos de organização dos jogos de apuramento para o 

Campeonato Europeu de Juniores “B”, a realizar em Guimarães nos dias 9 

a 11 de Maio. Mais proponho a cedência do autocarro da Câmara 

Municipal para os fins atrás descritos, desde que o mesmo esteja disponível 

nas datas e horas pretendidas”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 18 a 20 e 22 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. -------------------- 
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SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE 

CRECHE – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “O Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgezes” solicitou a esta Câmara Municipal um subsidio 

destinado à comparticipação da elaboração do projecto para a construção 

de uma creche para 66 crianças, ao abrigo do Programa de Alargamento da 

Rede de Equipamentos Sociais (Pares), no valor de €15.795,00 + IVA. O 

valor a conceder seria de €15.000,00 acrescido do IVA à taxa de 21%, 

tendo o cabimento sido feito no valor total de €18.150,00. Por lapso, foi 

deliberado, em reunião de câmara de 21 de Fevereiro de 2008, atribuir 

àquela entidade um subsídio no valor de €15.000,00. Assim, submete-se à 

aprovação do executivo camarário a rectificação daquela deliberação, 

mediante a atribuição, à Direcção do Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgezes”, de um subsídio no valor de €18.150.00 (dezoito mil 

cento e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos custos de 

elaboração dos projectos para a construção de uma creche ao abrigo do 

Programa Pares”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – “CITÂNIA 

VIVA” – PEDIDO DE APOIO – Presente a seguinte proposta: “Com o 

objectivo de dar continuidade à iniciativa que teve início em 2004, com a 

designação de “Feira Castreja”, e que em 2005 passou a designar-se por 

“Citânia Viva”, propõe-se a Casa do Povo de Briteiros realizar uma 

recriação histórica do ambiente quotidiano da Idade do Ferro, centrado no 

castro de Briteiros, reconstituindo, com recurso a actores e materiais da 
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época, cerimónias como o conselho de anciãos, rituais fúnebres, exercícios 

guerreiros, etc. A edição de 2008 terá lugar em 25 de Maio próximo e 

começou já a ser preparada e encenada, com o intuito de aperfeiçoar a 

recriação que, no corrente ano, orça em €4.000,00. Para assegurar a 

fidelidade histórica destas recriações, a organização voltou a garantir a 

participação científica da Sociedade Martins Sarmento e da Universidade 

do Minho. Considerando a relevância do evento para o conhecimento e 

sensibilização da comunidade para a preservação do nosso património e, 

simultaneamente, para a promoção turística e dinamização cultural do 

castro de Briteiros, 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 Briteiros, de 

um subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de produção e organização do “Citânia Viva 

2008”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNA 

NIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, 

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

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

18 a 20 e 22 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 
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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 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA EB1 

ARCELA – COSTA – OFERTA DE LIVROS – Presente uma 

informação da Chefe da Divisão de Biblioteca e Documentação propondo 

a oferta de 24 livros existentes em depósito na Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, cuja relação anexa à informação, destinados à realização de uma 

Feira do Livro na referida Escola. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GÉMEOS – FESTAS 

DE NATAL – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de 

Guimarães, em sua reunião realizada em 20 de Dezembro de 2007, 

deliberou ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 11 

de Dezembro de 2007, que autorizou a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de Natal, realizadas na freguesia de 

Gémeos entre os passados dias 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 

2008, com a colocação de 1 contador para 41,4 KVA. A Junta de Freguesia 

de Gémeos vem agora solicitar a esta Câmara Municipal o pagamento de 

50% do valor das facturas apresentadas no montante de €257,72 (duzentos 

e cinquenta e sete euros e setenta e dois cêntimos). Assim, submete-se à 

aprovação da Câmara a atribuição à Junta de Freguesia de Gémeos de um 

subsídio no valor de €128,86 (cento e vinte e oito euros e oitenta e seis 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico originado pelas 

referidas iluminações”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 
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03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR 

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

Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a 

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

votaram contra os pontos 24 a 29 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 AROSA – FESTA DE 

SANTO AMARO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Arosa solicitando um apoio destinado a 

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

de Santo Amaro, realizadas entre os próximos 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 €174,34 (cento e setenta e 

quatro euros e trinta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Arosa, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 

de Santo Amaro, num máximo de €87,17 (oitenta e sete euros e dezassete 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 
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unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

os pontos 24 a 29 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. JORGE – 

FESTA EM HONRA DE S. BRÁS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

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

ornamentações da Festa em Honra de S. Brás, realizada entre os passados 

dias 1 e 4 de Fevereiro. Analisados os consumos registados nos últimos 

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

€225,72 (duzentos e vinte e cinco euros e setenta e dois cêntimos), pelo 

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

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa em Honra de S. Brás, num 

máximo de €112,86 (cento e doze euros e oitenta e seis cêntimos). Esta 
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despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 29 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 CORVITE – FESTA 

DA SENHORA DO Ó – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Corvite solicitando um apoio destinado a 

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

da Senhora do Ó, a realizar entre os próximos dias 1 e 4 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €75,88 (setenta e cinco euros e 

oitenta e oito cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

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

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa da Senhora 

do Ó, num máximo de €37,94 (trinta e sete euros e noventa e quatro 
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cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

os pontos 24 a 29 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 PONTE – FESTA 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

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

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de 

Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 9 e 11 de 

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

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €290,22 (duzentos e 

noventa euros e vinte e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Ponte, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 
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em Honra de Nossa Senhora do Rosário, num máximo de €145,11 (cento 

e quarenta e cinco euros e onze cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 29 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 SANDE VILA NOVA 

– FESTA DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Sande Vila Nova solicitando 

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

ornamentações da Festa do Corpo de Deus, a realizar nos próximos dias 

21 e 22 de Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €212,74 

(duzentos e doze euros e setenta e quatro 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 pelas 
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ornamentações da Festa do Corpo de Deus, num máximo de €106,37 

(cento e seis euros e trinta e sete cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 29 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. ------------------------------------------- 

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

Pelas dez horas e cinquenta e cinco minutos, no período estabelecido para 

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

Domingos Ribeiro, que disse querer elogiar a intervenção projectada para 

a Veiga de Creixomil, manifestando a sua satisfação por a Ponte Romana 

estar incluída neste projecto. Pediu, assim, que o restauro da ponte 

previsse, também, algo que recordasse o que a história diz sobre o que se 

terá ali passado. O Presidente da Câmara agradeceu a intervenção e 
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assegurou que o projecto previsto para a Veiga de Creixomil contemplará a 

reabilitação da ponte, respeitando integralmente a sua importância 

histórica e patrimonial. --------------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


