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ACTA 

Aos dezassete 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, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da 

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

Luísa Maria Alves de Oliveira e Ana Amélia Mota Guimarães. --------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Comentou a situação degradada da 

antiga Escola Secundária da Veiga, dizendo lamentar o esquecimento a que 

está votado o projecto de ocupação daquele espaço e referindo queixas de 

moradores da vizinhança daquele edifício apontando episódios 

relacionados com prostituição e consumo de drogas. 2 – Vereador José 

Manuel Antunes – a) – Na sequência da execução de uma via no Monte 

de S. Bartolomeu, na freguesia de Sande S. Clemente, onde existe um 

Castro da Idade do Ferro devidamente referenciado, fez uma retrospectiva 

da origem do problema, que já em Junho e Novembro do ano passado 

levou os cidadãos a dirigir abaixo-assinados à Autarquia. Questionou sobre 

quem tinha definido o traçado e quem havia promovido o processo de 

construção da estrada, assinalando que as obras estavam a decorrer com 

equipamentos da Autarquia. Disse considerar que a abertura da referida via 

potenciava um atentado grave ao Património Arqueológico, já iniciado 

com o aterro de parte das muralhas do Castro. Concluiu, dizendo que o 

Município de Guimarães, como membro da Fundação Martins Sarmento, 
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ainda ia a tempo de contribuir para a defesa, a preservação e a promoção 

do património arqueológico em Guimarães, através da interdição de acesso 

de veículos não autorizados ao Monte de S. Bartolomeu e ao Castro, da 

reposição da zona do monte alvo da intervenção da estrada agora 

suspensa. Por último, propôs que a Fundação Martins Sarmento, através 

da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, procedesse a uma 

intervenção (escavações) no Castro de S. Bartolomeu de forma a permitir 

visualizar vestígios como as muralhas e outros. 3 – Vereadora Luísa 

Oliveira – a) – Referiu as dificuldades que muitos cidadãos têm para 

aceder a determinados equipamentos, devido às barreiras arquitectónicas 

que dificultam o acesso das pessoas com mobilidade reduzida. 4 – 

Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Abordando, também, a 

questão relacionada com o Monte de S. Bartolomeu, na freguesia de Sande 

S. Clemente, disse ter dúvidas que o caminho em causa servisse apenas de 

corta-fogo, referindo que a sua beneficiação permite o acesso de veículos 

motorizados, tais como motociclos e jipes, bem como de pessoas que 

usam aquele local para a prática de parapente. Disse considerar estar em 

causa um problema ambiental que não pode ser negligenciado, defendendo 

a necessidade de conservar as espécies arbóreas e vegetais existentes. Por 

último, disse que deveria ser feito um esforço de vigilância, com as forças 

de segurança empenhadas em condicionar a circulação dos veículos que 

possam causar danos irreparáveis nos vestígios arqueológicos do local. 5 – 

Vereador Domingos Bragança – Quanto às intervenções sobre o Monte 

de S. Bartolomeu, esclareceu que a Junta de Freguesia de Sande S. 

Clemente tinha procedido a uma limpeza num caminho que servia de 

corta-fogo tendo, num ponto ou outro, aproveitado para efectuar um 

reperfilamento da via. Lembrou que a limpeza dos caminhos vicinais é 

uma competência das Juntas de Freguesia, confirmando que os 
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equipamentos da Autarquia são cedidos para esse efeito. Por último, 

comunicou que a obra estava suspensa e que terá continuidade com 

acompanhamento arqueológico. 6 – Vereador Júlio Mendes – a) – 

Também sobre este mesmo assunto, informou que o relatório elaborado 

pelo Técnico Municipal (Arqueólogo), na sequência de uma visita ao 

Monte de S. Bartolomeu para avaliação do seu estado, apontava para a 

possibilidade de se fazer uma intervenção capaz de potenciar a divulgação 

do património existente no Castro, desde que devidamente acompanhada 

por técnicos especializados; b) – Sobre as antigas instalações da Escola da 

Veiga, recordou o Protocolo celebrado com a Universidade do Minho em 

2001 para a sua utilização. 7 - Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente à antiga Escola 

Secundária da Veiga disse que os terrenos se destinavam à expansão do 

Campus de Azurém da Universidade do Minho, referindo, igualmente, o 

Protocolo celebrado para o efeito. Quanto à degradação do espaço, disse 

que, de algum modo, reflectia os motivos que levaram à desactivação do 

estabelecimento de ensino e mudança para novas instalações, 

mencionando igualmente as conhecidas dificuldades financeiras da 

Universidade do Minho como possível explicação para o atraso na 

concretização do projecto que originou a cedência do edifício àquela 

instituição de ensino superior. No entanto, disse estar atento à situação, 

podendo a Autarquia intervir se a persistência da situação provocar 

problemas sociais; b) – Quanto ao Monte de S. Bartolomeu, deu também 

esclarecimentos sobre o sucedido. Acrescentou que a Câmara Municipal de 

Guimarães zelaria sempre por este espaço, dentro das suas 

responsabilidades, recordando, a propósito, que os órgãos sociais da 

Fundação Martins Sarmento não tinham sido empossados, pelo que a 

instituição não estava ainda em funcionamento. c) – Sobre as barreiras 
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arquitectónicas, disse que este assunto tem sido longamente debatido no 

Município, recordando a recente decisão tomada pela Assembleia 

Municipal. Referiu, ainda, uma candidatura conjunta com a Universidade 

do Minho apresentada para este efeito. -------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Deu a palavra 

ao Vereador César Machado que deu conhecimento que a Polícia 

Municipal vai empreender um Circuito Diário de Fiscalização de 

Estacionamento Ilegal nos locais referenciados, em virtude da prática 

reiterada de estacionamento de automóveis em violação das regras de 

trânsito, em vários locais do centro da cidade. Disse tratar-se de uma 

medida que pretende ser inicialmente dissuasora, mas que não contemplará 

mais infracções futuras. 2 – De uma Exposição no Palácio Vila Flor 

intitulada “Tecnologia com Arte”, um trabalho conjunto da Universidade 

do Minho, Câmara Municipal de Guimarães e Museu Alberto Sampaio; 3 – 

Do ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional dando 

conhecimento da disponibilidade para colaborar com o Município de 

Guimarães na instalação de um Pólo de Formação em instalações cedidas e 

recuperadas pela Autarquia, situadas na Zona de Couros. --------------------- 

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

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

1 – Do ofício da Cooperativa Turipenha remetendo, para conhecimento, o 

Relatório e Contas do Exercício de 2007, aprovado em Assembleia-Geral 

de Cooperantes, realizada no passado dia 27 de Março, que se encontra 

disponível na Secretaria-Geral para consulta; 2 – Do ofício da Cooperativa 

Fraterna remetendo, para conhecimento, o Relatório de Actividades e 

Contas do Exercício de 2007, que se encontra disponível na Secretaria-

Geral para consulta; 3 – Do ofício da Cooperativa Tempo Livre 
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remetendo, para conhecimento, o Relatório de Actividades e Contas de 

Gerência de 2007, aprovado em Assembleia-Geral de Cooperantes, 

realizada no passado dia 25 de Março. --------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

VOTO DE LOUVOR – EQUIPA DE BASQUETEBOL DO 

VITÓRIA SPORT CLUBE – Presente a seguinte proposta: “Numa 

demonstração de determinação, espírito de sacrifício e força colectiva a 

todos os títulos notável, a equipa de Basquetebol sénior do Vitória Sport 

Clube logrou sagrar-se vencedora da Taça de Portugal daquela modalidade, 

superiorizando-se a vários conjuntos da liga profissional, que dispõem de 

meios materiais que em muito excedem os das equipas que disputam a 

Proliga. Para tal, a equipa do Vitória Sport Clube eliminara entretanto o 

actual campeão nacional da modalidade, confirmando um percurso que, 

como diria o seu técnico, “começou por ser um sonho”. É justo evidenciar 

que esta proeza não é fruto do acaso, antes surgindo na sequência de um 

trabalho continuado e persistente marcado pelo rigor, empenho e ambição 

que haviam já valido anteriormente a conquista da Proliga. Para além de ter 

alcançado, em tão curto espaço de tempo, dois títulos nacionais, o feito da 

equipa de Basquetebol do Vitória Sport Clube vale pelo exemplo que nos 

deve inspirar nas mais diversas áreas: com trabalho, dedicação e crer é 

possível suplantar as condições materiais que à partida nos limitariam e 

competir com os melhores. Deste modo, proponho a aprovação do 

presente Voto de Louvor à equipa sénior de Basquetebol do Vitória Sport 



 

 

 
 

ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 2008 
 

 

 

 

 

Clube, aos seus valorosos atletas e técnicos, bem como aos seus dirigentes, 

por tão importante feito para o clube que é motivo de orgulho de 

Guimarães e dos Vimaranenses.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – 

Presente a seguinte proposta: “A Câmara e a Assembleia Municipal 

votaram o Plano e Orçamento para 2008 que contém uma verba de 

€455.218,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito 

euros) a distribuir proporcionalmente, tendo em conta os indicadores das 

transferências do Estado, pelas sessenta e nove Freguesias do Concelho. 

Os montantes a transferir para cada Freguesia estão descritas no mapa de 

“Transferências para as Freguesias”, que estão em anexo ao documento do 

Plano e Orçamento para 2008. É essa proposta que agora se submete para 

votação, visando com ela disponibilizar meios às freguesias para, em 

consonância com a Câmara, executarem tarefas na área geográfica do seu 

território, nomeadamente para realização das pequenas obras de 

conservação e reparação em edifícios escolares (nomeadamente de vidros, 

pequenos trabalhos de electricidade e pichelaria, etc) e ainda para tarefas 

relativas a reparações e manutenção da rede viária concelhia (limpeza de 

bermas e aquedutos). A afectação das transferências agora proposta, 

associadas a essas responsabilidades justifica-se pela proximidade das 

Juntas de Freguesias com a realidade local, tornando mais célere e eficaz a 

resolução de problemas de pequena dimensão que por si só não justificam 

a intervenção de uma estrutura centralizada. Os montantes agora em 

questão serão pagos até ao final do ano em curso e mediante a 

correspondente verificação da sua execução, por parte dos serviços 

técnicos da Câmara.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. O mapa de transferência de 
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verbas para as freguesias dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. 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 nas listas do PSD votaram 

favoravelmente a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 

apesar de reconhecerem que estas transferências se encontram muito 

aquém das necessidades das autarquias e dos anseios das populações que 

nelas habitam. Estas verbas não fazem justiça às autarquias locais, não 

contrariam o fosso de investimentos entre a cidade e o resto do concelho 

que se vem cavando ao longo dos últimos anos, mas são, apesar disso, 

importantes para uma realização mínima de obra nas freguesias”. ----------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GOMINHÃES – 

AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO JUNTO AO CEMITÉRIO DE 

GOMINHÃES – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de 

Gominhães executou a obra de “Ampliação e Construção de um Parque 

de Estacionamento junto ao Cemitério de Gominhães”, a fim de 

disciplinar o trânsito, especialmente em dias de funerais. Como a Junta de 

Freguesia de Gominhães não tem recursos financeiros para pagar ao 

empreiteiro o custo da obra, proponho a atribuição aquela autarquia de 

uma verba de €25.126,34 (vinte e cinco mil cento e vinte e seis euros e 

trinta e quatro cêntimos) + IVA (à taxa de 5%), conforme medição 

efectuada pelo Departamento de Obras Municipais.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

CASTELO – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A JUNTA 
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DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal 

de Guimarães em reunião realizada no dia 22 de Março de 2007, deliberou 

conceder à Junta de Freguesia de Oliveira do Castelo a verba de €4.457,00 

(quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete euros), destinada à realização 

de obras na área geográfica da freguesia. Como a Junta de Freguesia de 

Oliveira do Castelo efectuou despesas que não se enquadram no espírito 

da deliberação referida e atendendo à especificidade das Juntas de 

Freguesia da cidade, proponho que uma parte dessa verba, no montante de 

€1.847,60 (mil oitocentos e quarenta e sete euros e sessenta cêntimos) se 

destine ao pagamento de 3 bocas de incêndio e a verba de €1.228,16 (mil 

duzentos e vinte e oito euros e dezasseis cêntimos) ao pagamento do 

condomínio da sede da junta, conforme facturas apresentadas.” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE DO AVE – TERCEIRO 

AUMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NA SOCIEDADE 

ÁGUAS DO AVE, S. A. – Presente a seguinte proposta: “A Sociedade 

Águas do Ave comunicou que, por deliberação do respectivo Conselho de 

Administração tomada em reunião realizada no passado dia 22 de 

Fevereiro, foi aprovado o aumento de capital da Sociedade em 

€19.500.000,00, para €35.500.000,00 totalmente em dinheiro e mediante a 

emissão de 3.900.000 novas acções com o valor nominal de €5,00 cada. 

Consequentemente, ao abrigo do artigo 5º dos Estatutos da Sociedade, 

solicita-nos o Conselho de Administração a subscrição de 351.835 acções 

no montante de €1.759.175,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove 

mil, cento e setenta e cinco euros), a realizar de acordo com o seguinte 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17 DE ABRIL DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

calendário: - até 31 de Outubro de 2008: 1ª parcela (30%), no montante de 

€527.753,00 (quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e três 

euros); - em 2009: 2ª e 3ª parcelas, correspondentes, respectivamente, a 30 

e 40%, nos montantes de €527.753,00 (quinhentos e vinte e sete mil, 

setecentos e cinquenta três euros) e de €703.670,00 (setecentos e três mil, 

seiscentos e setenta euros), de acordo com calendário a fixar 

posteriormente por deliberação do referido órgão.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.01 e na unidade económica 09.07.01. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

OBRAS PARTICULARES – RECURSO HIERÁRQUICO – 

Presente, em anexo, o recurso hierárquico interposto por Joaquim da Silva 

Pereira do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 18 de Outubro 

de 2007, que indeferiu um processo de licenciamento de obras já realizadas 

no seu prédio urbano sito na Rua dos Arcos, Freguesia de Gondomar. 

Propõe-se o indeferimento do recurso nos termos e fundamentos 

constantes da informação do Departamento de Gestão Urbanística, que 

igualmente se anexa. O recurso hierárquico e a informação do 

Departamento de Gestão Urbanística dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira. Votou contra 

a Vereadora Ana Amélia Guimarães. O Vereador Júlio Mendes não 

participou na votação da proposta, por se considerar impedido. ------- 

REGULAMENTOS – RECTIFICAÇÃO DO PROJECTO DE 

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – 

Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão de Arquivos: “O 
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Projecto de Regulamento de Organização e Funcionamento dos Arquivos 

da Câmara Municipal de Guimarães foi aprovado em reunião da Câmara 

Municipal realizada em 20 de Dezembro de 2007. Entretanto foi publicado 

no Diário da República, II Série, nº 18, em 25 de Janeiro de 2008. Após 

análise do teor do referido regulamento verificou-se que, por lapso, na 

redacção do seu n.º 4 do art. 16º foi indicado o prazo máximo de 30 dias, 

quando o que se pretendia era que o prazo máximo fosse de 130 dias. 

Sabendo que está para breve a aprovação deste Regulamento na 

Assembleia Municipal, submete-se à consideração superior a rectificação 

deste lapso, que deverá ser submetido a aprovação do executivo camarário, 

e posterior envio para a Assembleia Municipal.” DELIBERADO 

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

DOAÇÃO – ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DO PINTOR LUÍS 

FERREIRA – Presente a seguinte proposta: “Dando sequência à intenção 

manifestada pelo pintor Luís Ferreira de doar uma obra para integrar o 

acervo do Museu de Arte Primitiva Moderna, e de acordo com o disposto 

na alínea h) do nº 1 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, proponho a aceitação da 

doação da pintura “É Tão Grande o Alentejo”, realizada em acrílico sobre 

tela, com as dimensões de 120x80 cm. e que o autor avalia em €1.800,00”. 

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

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – ACEITAÇÃO 

DE DOAÇÃO DO SR. JOAQUIM VIEIRA FERNANDES – 

Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão de Arquivos: “Fomos 

contactados pelo Sr. Joaquim Vieira Fernandes, portador do bilhete de 

identidade n.º 1959582, residente na Rua do Pombal, n.º 358, S. Torcato, 

Guimarães, que manifestou ser sua vontade doar à Câmara Municipal de 

Guimarães o espólio constante da listagem em anexo. À consideração 
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superior.” A referida listagem dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, a Equipa Móvel Multidisciplinar do Vale do Ave 

(PETI), tem vindo a desenvolver respostas educativas/formativas em 

alternativa ao ensino regular através da medida PIEF – Programa 

Integrado de Educação Formação. Nesse sentido, está previsto iniciar no 

corrente mês um PIEF para certificação do 2.º ciclo, que terá lugar na 

Junta de Freguesia de Ponte, em parceria com o Agrupamento de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso, pelo que solicita, à semelhança de anos 

transactos, a colaboração da Autarquia para a concessão de transporte 

escolar em carreira pública para um grupo de 17 alunos que vão integrar 

aquela turma. Atendendo a que: o objectivo do PIEF é retirar do mercado 

ilegal menores em situação de exploração de trabalho infantil, 

proporcionando-lhes, assim, uma nova oportunidade de conclusão da 

escolaridade obrigatória; a idade dos menores que vão integrar aquela 

turma é igual ou superior a 15 anos, e não se encontram abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 299/84 de 5 de Dezembro; propõe-se que seja celebrado 

com o PETI um Acordo de Colaboração para a concessão de transporte 

escolar a vigorar de Maio a Junho do corrente ano e de Setembro a Junho 

do ano lectivo 2008/2009. Mais se informa que o transporte vai implicar à 

Autarquia um custo mensal previsível no valor de €1.200,00 (mil e 

duzentos euros), estando esta despesa cabimentada na proposta n.º 109 do 

Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, aprovado 

em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007. Junto se anexa dois 

exemplares do Acordo de Colaboração a celebrar entre as entidades. À 
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consideração superior”. O acordo de colaboração dá-se aqui por 

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

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

ADESÃO À COOPERATIVA TCR – DESENVOLVIMENTO E 

PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL E RELIGIOSO, CRL – 

TUREL – Presente a seguinte proposta: “Em resultado do estudo 

“Promoção e Dinamização do Turismo Religioso como Motor de 

Desenvolvimento Regional”, promovido pela Associação Comercial de 

Braga em parceria com a Arquidiocese de Braga Dioceses do Norte, a 

Arquidiocese de Santiago de Compostela e a ADETURN, foi constituída, 

em Maio de 2003, a Cooperativa TCR – Desenvolvimento e Promoção do 

Turismo Cultural e Religioso, CRL, também designada por TUREL, 

visando a estruturação, dinamização e promoção do turismo cultural e 

religioso. Concretamente, e tal como consignado no artigo 2º dos estatutos 

daquela Cooperativa, a TUREL tem por objectivo desenvolver e promover 

produtos de turismo cultural e religioso, agregar profissionais do sector e 

promover a sua formação naquele domínio, bem como realizar estudos 

neste sub-sector do turismo. Atendendo ao interesse de que se reveste a 

actividade desenvolvida pela TUREL e a sua aplicabilidade no Concelho 

de Guimarães, proponho a adesão do Município à Cooperativa TCR – 

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, CRL, nos 

termos dos estatutos cuja cópia se anexa. A ser aprovada por esta Câmara 

e, posteriormente, pela Assembleia Municipal de Guimarães, esta adesão 

pressupõe a subscrição de mil títulos ao custo unitário de €5,00 e o 

pagamento de uma jóia de entrada no montante de €100,00, implicando 

um custo total de €5.100,00 (cinco mil e cem euros). Em anexo, os 

seguintes documentos: - Estatutos da Cooperativa; - Contrapartidas de 

adesão à TUREL; - Lista actualizada de Cooperantes.” Esta despesa está 
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cabimentada na unidade orgânica 01.01 e na unidade económica 09.07.02. 

Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados 

em pasta anexa ao livro de actas. Os referidos documentos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA DE 

TERRENO NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA 

ANTIGA E. N. 206 AO KM. 35 A 41, FREGUESIA DE SILVARES – 

PARCELA 10 – Presente uma informação da Divisão de Património 

Municipal respeitante às negociações destinadas à aquisição da parcela 10, 

com a área de 431,00 m2, necessária à obra designada por “Alargamento da 

Antiga E.N. 206 ao Km 35 a 41”. O legal representante da proprietária da 

parcela acima indicada, a Fábrica da Igreja de Santa Maria de Silvares, com 

sede no Lugar da Igreja, freguesia de Silvares, deste concelho, propôs o 

valor de € 43.100,00, tendo o perito da lista oficial considerado tal 

pretensão aceitável. Assim, nos termos do art. 11º do Código das 

Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da identificada 

parcela de terreno, por aquele valor de €43.100,00 (quarenta e três mil e 

cem euros). Esta parcela está descrita na 1ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº. 01.084/Silvares e na respectiva matriz 

rústica sob o art. 510º, a confrontar do Norte com antiga E. N. 206, de Sul 

e Nascente com terreno sobrante e do Poente com caminho público. 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MASCOTELOS – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 1 de Abril de 2008, que disponibilizou 

à Associação de Pais de Mascotelos o transporte, em autocarro, de um 
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grupo de crianças ao Guimarães Shopping, no passado da 27 de Março. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas de Gil Vicente solicitou a colaboração do 

Município através da cedência de um autocarro, para efectuar o transporte 

dos alunos que frequentam o Curso Profissional de Operador de 

Armazém CEF3, no dia 16 de Abril, da Escola Básica 2,3 de Urgezes a 

uma empresa de Silvares. Considerando que se trata da realização de uma 

visita de estudo inserida no Curso de Formação Profissional com 

equivalência ao 9.º ano que a Escola está a administrar e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro, para efectuar o 

transporte de 4 turmas da Escola EB 1 Candoso S. Tiago, nos dias 16, 17 e 

18 de Abril, ao Centro Cultural Vila Flor. Considerando que se tratam de 

deslocações que têm como finalidade a realização de uma visita de estudo, 

e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura 

em causa, submete-se à aprovação do executivo Camarário os transportes 

solicitados”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EB 2,3 JOÃO 

DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 
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informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola 

EB 2,3 João de Meira solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de dois autocarros, para efectuar o transporte de 66 alunos da 

Escola EB1 de São Roque, no dia 29 de Abril, ao Museu de Alberto 

Sampaio. Considerando que se trata de uma visita de estudo de relevante 

interesse pedagógico, e não haver inconveniente para os serviços a 

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

Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE TERRENO COM A ÁREA DE 

947,00M2, SITUADO NOS LUGARES DE S. MIGUEL DE BAIXO 

E S. MIGUEL DE CIMA, FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

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

sequência da reunião havida neste Município, com o Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Creixomil, verificou-se o interesse daquela Junta em 

ver formalizada a doação do terreno acima indicado, destinado à 

construção da casa mortuária naquele local. O prédio já se encontra 

registado a favor do Município na competente Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº. 02093/Creixomil, correspondendo ao 

artigo matricial urbano P 3385. Ao imóvel foi atribuído o valor de 

€35.915,92 (trinta e cinco mil novecentos e quinze euros e noventa e dois 

cêntimos). Assim, caso se obtenha concordância superior, deverá ser 

submetida a deliberação camarária, ao abrigo do disposto no art. 64º, nº 1, 

alínea f) e nº 6, alínea b), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a doação à Junta de 

Freguesia de Creixomil do prédio supra identificado, destinado à 

construção da Capela Mortuária, sendo o valor atribuído de €35.915,92 

(trinta e cinco mil novecentos e quinze euros e noventa e dois cêntimos). 
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À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO À ASSOCIAÇÃO DOS 

ESCUTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 135 – COSTA – Presente 

a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “A Associação 

de Escuteiros de Portugal, Grupo nº 135, sedeada na Rua José Francisco 

Ribeiro, 210 – B, da freguesia da Costa, deste concelho, solicita a cedência 

de 2 armários usados, propriedade deste Município, com o objectivo de 

instalar uma biblioteca na sede daquela associação. Existindo em armazém 

o equipamento pretendido, o qual já não satisfaz as necessidades dos 

serviços da Câmara, submete-se à consideração superior a doação do 

material constante no quadro abaixo, à Associação dos Escuteiros de 

Portugal, Grupo n.º 135, ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º, da Lei 

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

de 11 de Janeiro. Ao material acima referido foi atribuído o valor total de 

€20,00, conforme a seguir discriminado”. ----------------------------------------- 

Designação Valor Unitário Valor Total 

2 armários em fórmica branca e contraplacado €10,00 €20,00 

            TOTAL €20,00 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – FEIRA DA TERRA 2008 – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais prepara-se para levar a cabo a XIV Edição da Feira 

da Terra, um espaço de interacção, promotor dos recursos endógenos e 

das sinergias locais, criando novas dinâmicas capazes de consolidar a 

comunidade em que se insere, através de processos estimuladores que 

combinem tradição e modernidade. Atendendo a que o apoio municipal é 
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considerado fundamental para a estruturação e qualidade do certame, e que 

o mesmo vem concorrendo de forma relevante para o desenvolvimento e 

visibilidade da comunidade rural, 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 

para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, de um subsídio de 

€7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nos 

custos organizativos da XIV Feira da Terra. Mais proponho a 

disponibilização do apoio logístico ao alcance da Autarquia.” 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 20 a 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 Câmara Municipal de Guimarães, 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 – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – XIX PROVA 

NACIONAL DE PESCA DESPORTIVA – Presente a seguinte 

proposta: “Terá lugar no próximo dia 13 de Abril a XIX Prova Nacional 

de Pesca Desportiva, organizada pela Secção de Pesca da Casa do Povo de 

Creixomil que, mercê de um esforço continuado de divulgação da 

modalidade, mobilizará atletas provenientes de cerca de 50 clubes de todo 

o País, incluindo muitos jovens que frequentam a escola de formação 

daquela Casa do Povo. Tendo em vista apoiar a realização da prova, e em 

reconhecimento pela actividade formativa desenvolvida pela Secção de 

Pesca da Casa do Povo de Creixomil, 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 Creixomil, de um subsídio €350,00 (trezentos e cinquenta euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização da XIX Prova 

Nacional de Pesca Desportiva.” 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 20 a 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 
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avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE 

BRITEIROS – DESLOCAÇÃO AO MÓNACO – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Folclórico da Casa do Povo de Briteiros deslocar-se-á 

ao Mónaco, onde participará num festival internacional, a decorrer de 9 a 

13 de Maio. Atendendo ao carácter gracioso da sua participação, solicitam 

apoio financeiro para viabilizar a deslocação. Considerando o interesse na 

divulgação internacional do folclore da região, proponho, ao abrigo do 

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

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

Grupo Folclórico Recreativo da Casa do Povo de Briteiros, de um subsídio 

de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos 

custos de deslocação ao Mónaco, de 9 a 13 de Maio próximo.” 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 20 a 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 
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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 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE 

AIRÃO SANTA MARIA – 34.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Associação 

Recreativa e Cultural de Airão Santa Maria, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do 34.º 

Aniversário do 25 de Abril, a realizar entre os próximos dias 24 e 26 de 

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

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €43,42 (quarenta e 

três euros e quarenta e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Associação Recreativa e Cultural de Airão Santa Maria, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações do 34.º Aniversário do 25 de Abril, num máximo de €21,71 

(vinte e um euros e setenta 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, Vítor Ferreira e Luísa 

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 26 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 
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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 – FESTAS DA SENHORA DO ROSÁRIO – JUNTA 

DE FREGUESIA DE NESPEREIRA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas da Senhora do 

Rosário, freguesia de Nespereira, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 

realizar entre os próximos dias 30 de Maio e 1 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €91,70 (noventa e um euros e 

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

Nespereira, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas da Senhora 

do Rosário, num máximo de €45,85 (quarenta e cinco euros e oitenta e 

cinco cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores 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 23 a 26 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 
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corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de 

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 

corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as 

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

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

3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as 

Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará 

um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – 10.º 

FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício do Grupo Folclórico e Recreativo de 

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

iluminação pública das ornamentações do 10.º Festival de Folclore, a 

realizar no próximo dia 14 de Junho. Analisados os consumos registados 

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

média é de €29,85 (vinte e nove 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 do Festival Nacional de Folclore, num máximo de €14,92 

(catorze 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, Vítor Ferreira e Luísa 

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

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 26 da agenda desta 
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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 – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz 

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

iluminação pública das ornamentações das Festas de Santo António, a 

realizar entre os próximos dias 12 e 15 de Junho. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-

se que a média é de €188,68 (cento e oitenta e oito euros e sessenta e oito 

cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, ao Grupo Cultural e Recreativo 

da Cruz de Pedra, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Santo 

António, num máximo de 94,34 (noventa e quatro euros e trinta e quatro 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores 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 
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os pontos 23 a 26 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. ------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E VINTE E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

PRESENTE ACTA. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


