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ACTA 

Aos vinte e nove dias do mês de Maio 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) – A propósito da discussão pública 

sobre os cinco projectos promovida pela Autarquia, que terminou em 

Março passado, perguntou se a Câmara Municipal tinha aproveitado ideias 

e projectos recebidos no âmbito dessa consulta pública, de que forma essas 

ideias foram ou vão ser integradas, como vai ser este processo trabalhado 

no seio do Executivo e com que prazos; 2 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – a) – Disse que a Câmara Municipal deveria divulgar a 

disposição legal que isenta do Imposto Municipal sobre Imóveis 

habitações do Centro Histórico, visto que há proprietários que pagaram 

indevidamente esse imposto por falta de informação; b) – Na sequência 

do avanço das obras de construção do GuimarãesPlaza, disse que não 

estavam a ser garantidas as condições mínimas de segurança e salubridade 

para os 80 alunos que frequentam a EB1 da Pegada, bem como para os 

moradores daquela rua da freguesia de Azurém. Acrescentou, ainda, que o 

alvará afixado na obra, datado de 28 de Agosto de 2007, autoriza, apenas, a 

desmatação, quando, neste momento, já se procede a trabalhos de 
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terraplenagem, fundações e construção de muros, o que exige um alvará de 

licenciamento que não se encontra no local; c) – No seguimento da 

implementação da campanha “Prevenção e Tolerância Zero”, com o 

objectivo de acabar com o estacionamento irregular, apresentou um 

requerimento onde solicitou uma avaliação do projecto; d) - Disse que os 

moradores próximos do Monte de S. Bartolomeu, freguesia de Sande S. 

Clemente, continuavam a presenciar a circulação de veículos que podem 

danificar os vestígios arqueológicos, apontando como exemplo uma 

concentração de veículos todo o terreno ocorrida no passado dia 17 de 

Maio; 3 – Vereador Júlio Mendes – a) – No que diz respeito à 

construção do GuimarãesPlaza, esclareceu que tinha sido realizada uma 

reunião com o Conselho Executivo da Escola e com a Associação de Pais 

exactamente para acautelar as questões relacionadas com a segurança da 

comunidade escolar. Acrescentou, ainda, que, nesta fase, a obra dispunha 

apenas de licença de movimentação de terras, pelo que seria averiguada a 

situação se estivessem a ser realizadas obras que não respeitassem o âmbito 

daquilo que está licenciado. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Quanto ao Monte de S. Bartolomeu 

disse que o que tem potencialmente interesse preservar está defendido. 

Todavia, acrescentou que a Câmara Municipal de Guimarães se mantinha 

atenta aos espaços circundantes e que o Arqueólogo municipal continuava 

a trabalhar no local; b) – Relativamente à campanha denominada 

“Prevenção e Tolerância Zero”, disse que a fase da pedagogia não poderia 

durar sempre, pelo que o número de autos levantados tem agora 

aumentado; c) – Sobre a isenção de pagamento de Imposto Municipal 

sobre Imóveis para habitações localizadas na área classificada do Centro 

Histórico esclareceu que não tinha quaisquer queixas sobre o assunto, 

dizendo que as certidões solicitadas para o efeito são sempre emitidas. 5 – 
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Vereador César Machado – Esclareceu alguns aspectos relacionados 

com a “Tolerância Zero”, mencionando os locais mais afectados, dizendo 

que os estudos estatísticos dos dados sobre os autos levantados revelavam 

que o número de infracções reduziu significativamente. ----------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

CARTA DE COMPROMISSO ENTRE GUIMARÃES E 

VARAŽDIN (CROÁCIA) – Presente a seguinte proposta: “Na sequência 

de conversações mantidas nos últimos meses, proponho a ratificação da 

Carta de Compromisso anexa, que assinei em 25 de Maio último, na cidade 

croata de Varaždin, em representação do Município de Guimarães. O 

relacionamento com aquela cidade teve início no quadro da participação na 

ACTE – Associação das Comunidades Têxteis da Europa, e vem-se 

consubstanciando na discussão de temas de interesse mútuo, na troca de 

experiências no domínio socioeconómico e nas similitudes históricas e 

culturais entre ambas as cidades. A assinatura desta carta pretende, assim, 

conferir uma dimensão formal a este relacionamento, constituindo a partir 

de agora a base para as relações a estabelecer no futuro. A Carta de 

Compromisso dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

24 DE JUNHO DE 2008 – CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS – 

Presente a seguinte proposta: “24 DE JUNHO DE 2008 – 

CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS – Presente a seguinte 

proposta: “Em conformidade com o Regulamento para a Concessão de 

Medalhas Honoríficas aprovado em reunião desta Câmara de 3 de Março 

1993, propõe-se a distinção das entidades e individualidades a seguir 
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referenciadas, cujos contributos julgamos relevantes para a Comunidade 

nas diversas áreas de actividade e, nessa medida, dignos de reconhecimento 

através da atribuição das seguintes Condecorações Honoríficas: Fernando 

Alberto Matos Ribeiro da Silva – medalha da Cidade, em ouro; 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerce a advocacia 

desde Março de 1958, tendo antes exercido as funções de Subdelegado do 

Procurador da República. Na área profissional, destacam-se a presidência, 

durante vários anos, da Delegação de Guimarães da Ordem dos 

Advogados, tendo sido Delegado à Assembleia-geral e membro do 

Conselho Distrital do Porto da mesma Ordem no triénio 1975/78. 

Interessado desde cedo na actividade político-partidária, desempenhou um 

papel fundamental na implantação do PSD em Guimarães: fundador da 

Secção de Guimarães do PPD/PSD, em Junho de 1974, presidiu durante 

vários anos à respectiva Comissão Política e foi durante vários mandatos 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da Secção de Guimarães e 

Presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Braga. Ao nível nacional, foi 

Vice-Presidente da Mesa do Congresso e membro do Conselho de 

Jurisdição nacionais, para além de membro eleito do Conselho Nacional. 

De Julho de 1983 até final de Fevereiro de 1996, foi Presidente da 

Comissão Política Distrital de Braga. Contudo, as suas actividades políticas 

tiveram início ainda antes do surgimento do PPD/PSD, tendo integrado a 

Comissão de Apoio à Candidatura do General Humberto Delgado à 

Presidência da República, em 1958. Já depois do 25 de Abril, foi Deputado 

à Assembleia Constituinte pelo Círculo de Braga (1975), Vereador da 

Câmara Municipal de Guimarães nos anos 1977/78, Deputado à 

Assembleia Municipal de Guimarães e Governador Civil do Distrito de 

Braga de Fevereiro de 1980 a Dezembro de 1982 e de Dezembro de 1985 

a Novembro de 1995. Ao longo de mais de 40 anos, desenvolveu 
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igualmente uma intensa actividade cívica: dirigente de diversas Associações 

Recreativas, Culturais, Desportivas e Instituições Privadas de Solidariedade 

Social, Sócio Honorário, Beneficente ou de Mérito de Associações 

Humanitárias e outras de Utilidade Pública. Como Governador Civil 

patrocinou a edição “Distrito de Braga”, cujos diversos temas – 

Demografia, Emprego, Agricultura, Indústrias Transformadoras, Infra-

estruturas e Serviços, Comércio e Investimento Externos, Sistema 

Educativo, Associações Culturais e Recreativas, Segurança Social, 

Arqueologia Industrial, Património Cultural e História e Perfil Eleitoral – 

tratados exaustivamente por técnicos e especialistas da Universidade do 

Minho, constituem um trabalho panorâmico sobre o Distrito considerado 

pelos comentadores como “o mais completo”. Publicou duas edições com 

o título “Não Basta Reagir, É Necessário Agir”. Cinco anos como 

Governador Civil 1986-1990. Quatro anos como Governador civil 1991-

1994. Em Novembro de 1998 publicou um opúsculo com o título “O 

Caso Vizela” Vergonhosa Capitulação Política. Em 10 de Junho de 1990 

foi agraciado por Sua Excelência o Presidente da República com a 

Comenda da Ordem de Mérito Civil. Associação Familiar Vimaranense 

(Socorros Mútuos) – medalha de Mérito Social, em ouro; O 

aparecimento da então designada Associação Fúnebre deu-se com a 

primeira reunião realizada em 26 de Julho de 1908, na extinta Sede da 

“Associação dos Operários de Calçado”, na qual é criada a primeira 

Comissão Administrativa e começaram a ser dados os primeiros passos 

rumo à concretização de um sonho conduzido pela vontade de bem servir 

com cariz mutualista. Datam de então os primeiros projectos de 

desenvolvimento de solidariedade comunitária, conseguindo agregar o 

número de associados necessário para alcançar os seus objectivos. A 

Associação surgia num contexto em que as condições de higiene, de 
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salubridade e financeiras da generalidade dos cidadãos era muito deficiente, 

o que resultava num alto índice de mortalidade, especialmente materno-

infantil, verdadeira praga da época que obrigava os mais necessitados a 

recorrer a peditórios para poderem realizar os funerais de seus familiares, 

amigos e vizinhos. Assim, foi para pôr cobro a esta humilhação, que se 

somava ao sofrimento resultante da morte de entes queridos, que um 

grupo de operários vimaranenses resolveu criar uma Associação com 

espírito mutualista. A primeira Assembleia-Geral realizou-se a 26 de 

Dezembro de 1909, tendo nela sido eleitos os primeiros Gerentes da 

Associação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar Operária Vimaranense. 

Desde então, os responsáveis da Associação não mais cessaram de tentar 

assegurar aos seus associados melhores cuidados de saúde, adequados às 

necessidades de cada família. Foram anos de lutas e sacrifícios, nos quais 

os dirigentes lograram agregar à sua volta um sem número de vontades e 

dedicações, conseguindo condições favoráveis, quer ao nível da prestações 

de serviços fúnebres com dignidade quer no plano da assistência médica e 

de enfermagem. Actualmente, são vários os serviços que a Associação 

disponibiliza aos seus associados e familiares, entre os quais se contam os 

Serviços Médicos, os Serviços de Enfermagem e a Secção Funerária. Por 

outro lado, estabeleceram vários protocolos que permitem prestar serviços 

e tratamentos nos ramos da fisioterapia, óptica, radiologia e transporte de 

doentes. Têxteis Domingos Almeida (DA), S.A. – medalha de Mérito 

Industrial, em ouro; A história da Têxteis DA remonta ao ano de 1973 

quando António Almeida, pai do actual administrador, fundou a empresa 

em Moreira de Cónegos – Guimarães dedicando-se ao fabrico e confecção 

de colchas para o mercado interno. Em 1988 Domingos Almeida, filho do 

fundador, assume a gerência. Um novo passo é dado, com a decisão de 

explorar os mercados vizinhos, dando assim início a uma nova fase: a 
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internacionalização da Têxteis DA. Em 1998 Domingos Almeida e sua 

equipa concentram-se numa estratégia baseada em dois grandes pilares: 

qualidade e inovação. Na primeira fase tiveram lugar fortes investimentos 

estruturais na mudança de instalações, na aquisição de novos teares e na 

contratação de recursos humanos. A empresa funcionava sob a designação 

de uma sociedade por quotas dando lugar em finais de 2000 a uma 

sociedade anónima. Em 2003 inicia-se a segunda fase: não havia dúvidas 

que o objectivo era diferenciar a oferta e alcançar a excelência no negócio 

dos têxteis lar. Para isso procedeu-se ao desenvolvimento de competências 

na área de Investigação & Desenvolvimento, dando forma a acordos e 

parcerias com organismos como a Universidade do Minho, Centro 

Português de Design, CEDINTEC, entre outros. Actualmente a Têxteis 

DA encontra-se em mais de 20 países devido, fundamentalmente, ao 

factor qualidade, inovação e rapidez de resposta às várias solicitações. A 

Têxteis DA está assim preparada para enfrentar os desafios do futuro, 

investindo fortemente em pesquisa e criatividade. A experiência de 30 anos 

adquirida pelos fundadores e transmitida através de gerações tornou 

possível fazer frente aos grandes desafios do sector têxtil com um 

crescente optimismo e uma estratégia específica. A Têxteis Domingos 

Almeida, com sócios e capitais 100% nacionais, é um exemplo de que é 

possível às empresas portuguesas lutar e sobreviver a esta conjuntura 

menos positiva. Tem-lhe valido uma visão estratégica assumida em 2000, 

assente na procura de clientes que valorizem a qualidade, a inovação, o 

serviço e o design, o que ditou o abandono das produções de baixa gama a 

larga escala para outras empresas e a sua substituição por produções de 

menor quantidade e maior valor acrescentado. De facto, a existência de 

uma equipa de design, proporciona aos clientes a oportunidade de 

disporem de uma colecção própria e estrategicamente planificada, assim 
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como de beneficiarem de todos os novos produtos. Foi a partir de 2004, 

com a criação do departamento de Marketing, que se decidiu dar início à 

nova fase de desenvolvimento dos projectos em I&D. Data de então a 

formalização de um protocolo de trabalho com a Universidade do Minho 

do qual resultaram os primeiros produtos inovadores: os têxteis 

aromatizados. Deste modo se compreende que, ao longo desta década, a 

Têxteis Domingos Almeida tem atingido resultados positivos, apesar das 

dificuldades vividas em 2004 com a queda abrupta do dólar, tendo 

registado, de 2004 a 2007, um crescimento de 64%. Em 2007 a Têxteis 

D.A. facturou aproximadamente 6 milhões de euros contando crescer em 

2008 de 7% a 8%. Em 2007 exportou 95% da produção, contando na 

carteira de clientes com empresas como a Air France, Zara Home, White 

Company ou a italiana Frette. A Europa recebe 51% das exportações com 

especial destaque para o Reino Unido, Espanha e Itália; EUA e Canadá 

absorvem 25% da produção, alguns países da América latina 18% e 

Portugal apenas 5%. Actualmente emprega 102 pessoas, número que tem 

vindo a aumentar desde 2002 altura em que empregava 75 trabalhadores. 

Embora de natureza exportadora e voltada para o exterior, a comunidade 

envolvente nunca é esquecida, pelo que, sempre que possível, a empresa 

colabora no sentido de atender às necessidades dos mais carenciados. 

Pedro Morais de Andrade – medalha de Mérito Artístico, em prata; 

Nascido em 1982, Pedro Morais de Andrade é um dos mais destacados 

violinistas portugueses da sua geração. Aos doze anos iniciou os estudos 

musicais na Escola Profissional Artística do Vale do Ave-Artave, onde 

estudou com o professor Alberto Gaio Lima. Em Julho de 2000 terminou, 

com a classificação máxima, o Curso de Instrumentista de Cordas da 

Artave. Em 1999 obteve o 1º Prémio do concurso "Prémio Jovens 

Músicos" da RDP. Foi membro da Academia Europeia de Jovens Solistas 
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de Bona, na Alemanha, e estudou no Conservatório Nacional Superior de 

Música de Lyon. Em Outubro de 2001, ingressa na Universidade de Artes 

de Berlim (Universität der Künste-UdK Berlin), como bolseiro da 

Fundação Gulbenkian, onde concluiu, em 2005, o grau de ensino superior 

Diploma da Universidade de Artes de Berlim, com a classificação máxima. 

Desde 2007, integra como músico convidado a Orquestra Sinfónica da 

Alemanha. Apresentou-se com prestigiadas orquestras de câmara e 

sinfónicas, dirigidas pelos mais destacados maestros: Peter Csaba, Pierre 

Boulez, Lutz Köhler, Mariss Jansons, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, 

Gianandrea Noseda, Andrés Orozco-Estrada, entre outros. Em 2006, 

Pedro Morais Andrade representa Portugal como solista convidado no 

Concerto Comemorativo dos 60 Anos da UNESCO, em Paris e, em 

Fevereiro de 2007, no Festival Internacional de Música de Havana, com a 

Orquestra Sinfónica Nacional de Cuba. Em Junho de 2007 apresentou-se a 

solo com o pianista austríaco Gottlieb Wallisch na abertura da Conferência 

Internacional da Presidência Alemã na União Europeia/UNESCO em 

Luebeck. Foi aluno de professores eminentes como Alberto Gaio Lima, 

Boris Kuniev, Pavel Vernikov, Thomas Brandis, Axel Gerhardt, Uwe-

Martin Haiberg, e Bernhard Hartog. Participou em masterclasses com 

Gerardo Ribeiro, Boris Kuniev, Boris Garlitsky, Daniel Gaede, Bernhard 

Hartog, Thomas Brandis, Antje Wethaas, Augustin Dumay, entre outros. 

Apresentou-se em música de câmara com Lucjan Luc, Alexei Eremine, 

Paulo Gaio Lima, Paulo Pacheco, Paul Rivinius, Timothy Park, Debussy 

Quartet, Lora Dimitrova, Johannes Moser, Wilfried Strehle, Gottlieb 

Wallisch, entre outros. Gravou para a RDP, RTP, DW, Radio-France, 

NDR, UdK, Deutschlandradio e Kulturradio. Continua a apresentar-se 

internacionalmente como solista e membro de várias formações de música 

de câmara. É membro fundador do Pergamon Ensemble e do Trio.pt com 
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Paulo Pacheco ao piano e Paulo Gaio Lima ao violoncelo. Desde 2007, 

Pedro Morais Andrade apresenta-se também em duo com o pianista 

Gottlieb Wallisch. Actualmente actua com um violino de Luthier Christian 

Bayon. Sofia Escobar – medalha de Mérito Artístico em prata; Sofia 

Escobar nasceu e cresceu em Guimarães e desde muito cedo sonhou com 

uma carreira no mundo das artes. Iniciou os seus estudos de música na 

Academia de Música Valentim Moreira de Sá e prosseguiu-os no 

Conservatório de Música do Porto, onde concluiu o curso de canto. Há 

cerca de três anos Sofia Escobar decidiu continuar a investir na sua 

formação e rumou a Londres para a prestigiada Guildhall School of Music 

and Drama. Foi aí que, depois de ver um anúncio num jornal, decidiu 

tentar a sua sorte numa audição para o musical "O Fantasma da Ópera". 

Entre milhares de candidatas Sofia conseguiu o papel de Christine e agora, 

nove meses depois da sua estreia no West End londrino foi convidada para 

protagonizar o famoso "West Side Story". Sofia irá representar a 

personagem Maria na produção que assinala as comemorações do 50º 

aniversário daquele musical. Mas os sonhos desta Vimaranense não passam 

apenas pelo teatro musical, já que gostaria também de fazer televisão e 

cinema e outros projectos que incluem a gravação de um CD. Apesar da 

imensa felicidade que sente por estar a conseguir um início de carreira tão 

auspicioso, Sofia não esquece as suas raízes e sonha poder também 

trabalhar em Portugal”. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO 

SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. ------------------------------ 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da informação 

do Instituto dos Museus e da Conservação comunicando que, no âmbito 

da comemoração do Dia Internacional dos Museus e da Noite dos 

Museus, o Paço dos Duques apresentou o maior número de entradas, com 
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2.968 visitantes; 2 – De estar prevista para final de Setembro ou início de 

Outubro a data da conclusão da ligação da EN 101 a Silvares; 3 – Do 

ofício da Cidade de Guimarães Estado do Maranhão, no Brasil, 

agradecendo a forma como os vimaranenses receberam os conterrâneos 

brasileiros; 4 – De estar a ser elaborado um estudo tendo em vista 

contemplar os pré-reformados com passe social e os reformados com 

passe dos interurbanos; 5 – Fez o ponto de situação relativamente à visita a 

Maribor (Eslovénia). ------------------------------------------------------------------ 

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

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

I – Da seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

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

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: Extensão de 

Saúde de S. Torcato; 2 – O valor para efeitos de concurso: 

€734.237,97 (setecentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e sete 

euros e noventa e sete cêntimos) + IVA; 3 – Prazo de execução: 300 

dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 04.01.01.02; 5 - Procedimento: 

Concurso Público ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 48.º do Decreto-

Lei 59/99 de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente para 

adjudicar: Vereador do Departamento de Obras Municipais; 8 – Júri: 

Comissão designada por despacho de 20 de Novembro de 2006 do 

Vereador Domingos Bragança; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a 

audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas; II – 

Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 23 de Maio de 

2008, que concordou com a seguinte informação dos Serviços do 

Departamento de Obras Municipais: “EXECUÇÃO DE INFRA-

ESTRUTURAS DE LOTEAMENTO EM SANDE VILA NOVA – 
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Por despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 6 de 

Novembro de 2007, no uso dos poderes que lhe foram subdelegados por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de Outubro de 2005, 

procedeu-se à abertura de procedimento por concurso público, ao abrigo 

da alínea a) do n.º 2 do art. 48º do Dec. Lei n.º 59/99 de 2 de Março, para 

execução da obra de “Execução de infraestruturas de loteamento em 

Sande Vila Nova”, sendo o valor para efeitos de concurso de €150.036,17 

(cento e cinquenta mil trinta e seis euros e dezassete cêntimos) + IVA. No 

decorrer do processo de concurso constatou-se haver um lapso no 

somatório dos vários capítulos que constituem o fascículo referente aos 

arruamentos, o que originou que o valor para efeitos de concurso sofresse 

uma alteração, passando a ser de €178.953,03 (cento e setenta e oito mil 

novecentos e cinquenta e três euros e três cêntimos) + IVA. Constatado 

este facto foi remetida a correspondente rectificação para publicação em 

Diário da República, o que veio a acontecer em 11 de Dezembro de 2007, 

no DR II Série n.º 238. No entanto, e por lapso dos serviços, não foi dado 

igual conhecimento ao executivo camarário, que tinha aprovado o valor 

inicial, para aprovação da alteração daquele preço base. Para colmatar esta 

falha, submete-se agora, pelos motivos supra expostos, à consideração 

superior o envio da presente informação para conhecimento, pelo 

executivo camarário, da rectificação do preço base do concurso, que é 

agora de €178.953,03 (cento e setenta e oito mil novecentos e cinquenta e 

três euros e três cêntimos) + IVA; III – Do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 21 de Maio de 2008, que concordou com a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “USUCAPIÃO – 

ESCOLAS PRIMÁRIAS DE SELHO S. CRISTÓVÃO, INFANTAS 

E AZURÉM – O Município é proprietário dos prédios abaixo 

identificados, todos eles destinados ao funcionamento de várias Escolas 
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Primárias circunscritas na área deste concelho: Prédio urbano sito na Rua 

da Muda, freguesia de Selho S. Cristóvão, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 650º, com a área coberta de 520 m² e logradouro com 2.480 

m², destinado a escola primária de Selho S. Cristóvão; Prédio urbano sito 

na Rua do Montinho, freguesia de Infantas, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 868º, com a área coberta de 298 m² e logradouro com 

1.502 m², destinado a escola primária de Infantas; Prédio urbano sito no 

Lugar da Pegada, freguesia de Azurém, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 1257º, com a área coberta de 334 m² e logradouro com 1.587 

m², destinado a escola primária de Azurém – Pegada; Acontece que, apesar 

da inexistência de documento legal que comprove a propriedade dos 

mencionados edifícios, desde tempos imemoriais os referidos prédios têm 

sido refutados por toda a gente como pertencentes ao Município de 

Guimarães, que, através dos seus órgãos representativos, há mais de 50 

anos, têm estado na sua posse, com conhecimento e à vista de todos, sem 

qualquer oposição e ininterruptamente, agindo por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo, como tal, o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos. Deste modo, caso seja 

aceite superiormente, deverá o Município proceder à aquisição dos 

mencionados imóveis por usucapião, devido à impossibilidade de 

comprovar o seu direito de propriedade pelos meios normais, não 

dispondo de título formal que lhe permita efectuar os respectivos registos 

na competente Conservatória do Registo Predial. À consideração 

superior”. IV – Do ofício da Vimágua – Empresa de Água e Saneamento 

de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. remetendo, para conhecimento, o 

Relatório e Contas 2007, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado 

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

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 
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CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE MAIO 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 

Francisca Abreu, por não ter estado presente nessa reunião. ------------------ 

CÂMARA – COOPERATIVA TAIPAS TURITERMAS – 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA 

MUNICIPAL NOS ÓRGÃOS SOCIAIS – Presente a seguinte 

proposta. “Nos termos do preceituado no artigo 26.º dos Estatutos da 

Régie-Cooperativa TAIPAS TURITERMAS, CIPRL, os mandatos dos 

titulares dos órgãos sociais são de 3 anos. Sendo necessário designar os 

corpos sociais para o triénio 2008/2010, proponho: 1 – Que, nos termos 

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

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

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

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

Assembleia Geral, o Presidente da Câmara, António Magalhães; 2.2 – 

Como Presidente da Direcção, José Luís Oliveira, Advogado; 2.3 – 

Como Tesoureiro, José Luís Soares, Advogado; 2.4 – Como Presidente 

do Conselho Fiscal, o Vereador Domingos Bragança Salgado”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PONTO 1. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, 

APROVAR O PONTO 2, com seis votos a favor, quatro contra e um em 

branco. ---------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – PROTOCOLOS A ESTABELECER 

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: 

“Nas grandes opções do Plano e Orçamento, nomeadamente no seu Plano 
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de Actividades para 2008, a Câmara Municipal de Guimarães decidiu 

apoiar a execução de obras nas Juntas de Freguesia, inscrevendo para esse 

efeito a verba de 2.000.000 euros, os quais se destinam à execução de obras 

constantes de uma lista de prioridades apresentada pelas Juntas de 

Freguesia e validadas pela Câmara, e também para apoio a obras de cariz 

extraordinário mas também consideradas como urgentes ou prioritárias. 

Deste modo, cabe a cada Junta de Freguesia a iniciativa e escolha da obra a 

realizar, devendo submeter a mesma à apreciação do Departamento de 

Obras Municipais da Câmara Municipal de Guimarães. As verbas a 

conceder são ponderadas tendo em conta a área geográfica de cada 

Freguesia e o seu número de habitantes, sendo certo que só serão 

atribuídas para a execução de obras que tenham projecto e/ou avaliação 

técnica com parecer favorável dos serviços técnicos da Câmara. 

Finalmente, para a Câmara Municipal são consideradas como obras 

prioritárias a realizar, aquelas que digam respeito à reabilitação dos centros 

cívicos e de sítios de valor patrimonial natural ou edificado de qualidade, a 

equipamentos de apoio a crianças e idosos, a sedes de Junta de Freguesia e 

a cemitérios e casas mortuárias. Propõe-se, assim, a aprovação das minutas 

dos protocolos a estabelecer com cada Junta de Freguesia – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS e 

PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO A 

OBRAS NAS FREGUESIAS – bem como do mapa de repartição de 

apoios a conceder neste âmbito, com menção das obras a que se 

destinem”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. As minutas dos protocolos a estabelecer 

com cada Junta de Freguesia e o mapa de repartição de apoios a conceder 

neste âmbito, com menção das obras a que se destinem, dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 
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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 os protocolos para as Juntas de 

Freguesia para uma realização mínima de obra nas freguesias, apesar de 

entenderem que essas verbas se encontram muito aquém das necessidades 

das autarquias e dos anseios das suas populações, não fazendo a necessária 

justiça às autarquias locais vimaranenses e reforçando o já conhecido fosso 

de investimentos entre a cidade e o resto do concelho. Votamos 

favoravelmente estes protocolos pois eles são necessários às freguesias de 

Guimarães, para poderem servir as suas populações, reconhecendo, no 

entanto, a clara discriminação a que as freguesias são sujeitas em termos de 

investimento municipal, nomeadamente através da comparação com 

outros concelhos”. -------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DAS TAIPAS 1ª FASE – 

PARCELAS 3, 6 E 8 – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 14 de Maio de 2008, que autorizou o 

depósito do valor de €3.767,93 (três mil setecentos e sessenta e sete euros 

e noventa e três cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, 

devido pela expropriação das parcelas de terreno n.ºs 3, 6 e 8, com as 

áreas, respectivamente, de 630m², 850m² e 550m², necessárias à construção 

da Variante das Taipas – 1.ª Fase, nos termos do n.º 1 do art.º 24.º do 

Código das Expropriações. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

RATIFICAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO   –   DIREITO  DE   REVERSÃO  A  FAVOR   DO 
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MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO NA 

FREGUESIA DE BRITO – Presente a seguinte informação da Divisão 

de Património Municipal: “Mediante escritura pública outorgada no dia 4 

de Agosto de 1999, no Notariado Privativo deste Município, foi cedido 

gratuitamente o direito de superfície, à Associação “Brito Sport Clube”, de 

uma parcela de terreno com a área de 785 m2, sita no Lugar de Riba 

D´Ave ou Ribeirinha, da freguesia de Brito, descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1019 daquela freguesia. Na mencionada escritura 

foram estabelecidas as seguintes cláusulas: O objecto da cedência 

destinava-se à construção da sede da referida Associação; A duração do 

direito de superfície era de 70 anos inteiros e consecutivos, contados a 

partir da data da escritura de cedência; O Brito Sport Clube devia proceder 

ao início da construção da sede no prazo máximo de 2 anos, contados a 

partir da data da assinatura da dita escritura, devendo a construção estar 

concluída no prazo de cinco anos contados a partir da data do início das 

obras; Ao direito de superfície foi atribuído o valor de €3.915,56. Porém, 

conforme informação prestada pela própria Associação, por motivos 

financeiros as obras não foram concluídas dentro do prazo determinado na 

identificada escritura de cedência. Assim, nos termos da alínea a), n.º 1, do 

artigo 1536º do Código Civil, o direito de superfície poder-se-á extinguir se 

o superficiário não concluir a obra dentro do prazo fixado. De acordo com 

o parecer jurídico solicitado para o efeito, é referido naquele documento 

que “para se operar a extinção do direito é suficiente o decurso do prazo, não sendo 

necessário qualquer outro requisito, designadamente qualquer manifestação de vontade 

para que esse efeito se produza e que o n.º 1 do art. 1536º consagra um “jus ad rem”, 

ou seja, um direito real de aquisição automática”. Perante o exposto, em caso de 

concordância superior, deverá ser submetida a deliberação de Câmara a 

reversão do direito de superfície da parcela de terreno acima identificada, a 
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favor do Município, para posterior actualização do registo predial, da 

propriedade plena do imóvel, na competente Conservatória do Registo 

Predial. À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DENOMINADO 

“FÁBRICA DA RAMADA” – ZONA DE COUROS – FREGUESIA 

DE S. SEBASTIÃO – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal respeitante às negociações destinadas à aquisição de 

uma antiga fábrica de transformação de curtumes de Guimarães, 

denominada “Fábrica da Ramada”, destinada à concretização do 

“CampUrbis”, projecto de intervenção de cariz urbanístico, arquitectónico, 

educacional e científico visando a reabilitação do quarteirão de Couros, em 

Guimarães. Os proprietários do imóvel propõem o valor de €800.000,00 

(oitocentos mil euros), tendo o perito da lista oficial considerado tal 

pretensão aceitável. Assim, nos termos da alínea a), n.º 6, do art. 64.º da 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, submete-se à Câmara Municipal, para ulterior 

aprovação pela Assembleia Municipal, a aquisição do imóvel descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 107/S. Sebastião 

e inscrito na respectiva matriz sob os artigos 340, 341, 342, 343 e 547 aos 

herdeiros de Joaquim Martins da Silva, pelo preço total de €800.000,00 

(oitocentos mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

02 e na unidade económica 07.01.0.07. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO NA TRAVESSA DA 

RIBEIRA – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Presente uma 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente onde 
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consta que a Sociedade “4x4 Comércio de Produtos Electrónicos e 

Equipamentos para Telecomunicações”, com sede na Rua Joaquim 

Gonçalves, n.º 27, freguesia de Silvares, deste concelho, solicitou à Câmara 

Municipal uma indemnização no valor de €3.187,22, por danos causados 

na sua viatura de matrícula 84-36-UJ, na sequência de um acidente de 

viação ocorrido na Pista de Cicloturismo no dia 23 de Novembro de 2007, 

quando uma funcionária, ao aproximar-se da Travessa da Ribeira, freguesia 

de Mesão Frio, foi embater com o veículo da empresa numas esferas de 

aço que se encontravam no local, alegando falta de visibilidade ou qualquer 

aviso de proibição de circular nessa via, o que ocasionou o acidente. A 

Divisão de Trânsito e Transportes informou que no local onde se verificou 

o acidente, a Pista de Cicloturismo não possui, nem consta do respectivo 

projecto, qualquer sinalização de afectação da mesma a velocípedes nas 

diversas travessias com estradas e arruamentos municipais. Mais informa 

que o local possui iluminação pública e que possui uma largura inferior a 3 

metros, estando o seu eixo marcado com linha contínua, pelo que, 

considerando que o embate se processou a uma distância superior a 20 

metros do cruzamento da Travessa da Ribeira, a condutora deveria ter a 

percepção que circulava em contravenção. Segundo informação da Divisão 

do Património, a Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. declina a 

responsabilidade de pagamento de qualquer indemnização, dado que a 

ocorrência em causa não tem enquadramento nas garantias da apólice, as 

quais visam garantir situações de carácter imprevisível, o que não foi 

manifestamente o caso. A Divisão de Trânsito e Transportes, 

considerando o parecer da seguradora e a apreciação inicial do processo, 

informou que seria de intentar uma repartição equitativa da 

responsabilidade, caso contrário deveria ser remetido para contencioso. 

Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário o pagamento de 
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uma indemnização no valor de €1.568,61 (mil quinhentos e sessenta e oito 

euros e sessenta e um cêntimos) à Sociedade “4x4 Comércio de Produtos 

Electrónicos e Equipamentos para Telecomunicações”, correspondente a 

50% do valor da factura apresentada. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 05 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

REGULAMENTOS – PROJECTO DE REGULAMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – Presente um ofício da Empresa Municipal 

CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações 

Sociais de Guimarães, remetendo uma proposta de Regulamento de 

Atribuição de Subsídio Municipal ao Arrendamento. O Projecto de 

Regulamento de Atribuição de Subsídio Municipal ao Arrendamento dá-se 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS 

REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. ----------------------------- 

EDUCAÇÃO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – 

ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente, para aprovação, o Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009, que se anexa. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 02.02.10. O Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 

2008/2009 dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 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. ------------------------------------------------------------- 

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2008 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 
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funcionário Pedro Miguel Freitas Gonçalves Sousa, com a categoria de 

Assistente Administrativo. O Relatório Final, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a 

aplicação da pena disciplinar de repreensão escrita com o sentido de que se 

reincidir na prática de infracções disciplinares será punido com maior 

severidade. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E 

MAIORIA APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE 

REPREENSÃO ESCRITA, com dez votos a favor e uma abstenção, 

com o sentido de que se reincidir na prática de infracções disciplinares será 

punido com maior severidade. ------------------------------------------------------ 

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º2/2008 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário José de Freitas Martins, com a categoria de Motorista de 

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

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

disciplinar de repreensão escrita com o sentido de que se reincidir na 

prática de infracções disciplinares será punido com maior severidade. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE 

REPREENSÃO ESCRITA, com dez votos a favor e um voto contra, 

com o sentido de que se reincidir na prática de infracções disciplinares será 

punido com maior severidade. ------------------------------------------------------ 

COMEMORAÇÕES DO 24 DE JUNHO DE 2008 – PROGRAMA – 

Presente a seguinte proposta: “Com o objectivo de comemorar o próximo 

24 de Junho – Dia Um de Portugal, sugere-se o seguinte programa: 18 de 

Junho, 22h00 – Orquestra do Norte – Paço dos Duques de Bragança; 20 

de Junho a 18 de Julho – As Nossas Gentes – Exposição de Fotografia de 

Paulo Pacheco – Museu de Arte Primitiva Moderna; 24 de Junho – 09h00 
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– Hastear das Bandeiras – Largo Cónego José Maria Gomes (Câmara 

Municipal); 12h00 – Missa Evocativa – Igreja de Nossa Senhora da 

Oliveira; 17h00 – Inauguração da intervenção / exposição: “ em processo” 

– Fúlvio Mendes – Espelho de Água do Centro Cultural Vila Flor; 18h00 – 

Sessão Solene – Aposição de condecorações municipais – Grande 

Auditório do Centro Cultural Vila Flor; 22h00 – Carlos do Carmo – A 

Noite – Largo da Oliveira”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

acta da Comissão de Selecção da Comissão Consultiva prevista no 

Regulamento para Apoio à Actividade Editorial para, nos termos do 

referido Regulamento, proceder à apreciação dos pedidos de apoio a 

edição, reedição e aquisição de livros. Foi apreciado o pedido de aquisição 

de livros editados e a editar. Em resultado da respectiva apreciação a 

Comissão decidiu propor a aquisição dos seguintes livros: vinte e cinco 

exemplares do Livro “Diálogo entre Judaísmo, Cristianismo e Islamismo” 

ao preço por capa de €15,00 (quinze euros) o que perfaz um total de 

€375,00 (trezentos e setenta e cinco euros) + IVA; vinte e cinco 

exemplares do livro “Páginas Minhotas” ao preço unitário de €20,00 (vinte 

euros) o que perfaz um total de €500,00 (quinhentos euros) + IVA; vinte e 

cinco exemplares do livro “O Heróico Patriotismo das Províncias do 

Norte – Os Concelhos da Restauração de Portugal de 1808” ao preço 

unitário de €40,00 (quarenta euros) o que perfaz um total de €1.000,00 + 

IVA; vinte e cinco exemplares do livro “Casas de Escritores do Minho” ao 

preço unitário de €30,00 (trinta euros) o que perfaz um total de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros) + IVA; vinte e cinco exemplares do livro 

“O Padrão e a Oliveira” ao preço unitário de €10,00 (dez euros) o que 

perfaz um total de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) + IVA. A Acta da 
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Comissão de Selecção da Comissão Consultiva dá-se aqui por reproduzida 

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

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

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – 

TRANSPORTES EM TÁXI – FREGUESIAS DE LEITÕES E 

SELHO S. LOURENÇO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

pretensão formulada pelas Juntas de Freguesia de Leitões e Selho S. 

Lourenço para atribuição de um lugar de táxi nas referidas freguesias. 

Considerando as dificuldades sentidas naquelas freguesias com os horários 

praticados pelos operadores de transporte colectivo interurbano, 

designadamente foras das horas de ponta e fins-de-semana. Considerando 

a localização periférica daquelas localidades relativamente aos vários 

serviços, nomeadamente de cuidados médicos. Considerando a existência 

de vaga nos contingentes das freguesias referidas. Submete-se à aprovação 

do Órgão Executivo a abertura de concurso para a atribuição de duas 

licenças de transportes públicos de aluguer em veículos automóveis ligeiros 

de passageiros – transportes em táxi, para os lugares vagos nas Freguesias 

de Leitões e Selho S. Lourenço, em regime de estacionamento fixo”. O 

Programa do Concurso dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

S. TORCATO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação 

camarária a alteração ao trânsito no arruamento da freguesia de S. Torcato, 



 

 

 
 

ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MAIO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

assinalado em planta. A sua elaboração está em harmonia com a Junta e 

Assembleia de Freguesia e permitirá melhorar as condições de circulação e 

segurança rodoviária no arruamento em causa”. A planta com a alteração 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 16 de Maio de 2008, que cedeu à Cooperativa Fraterna, 

durante o mês de Maio, viaturas da Câmara para apoio à valência do Banco 

Social. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

FERNANDO TÁVORA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 

de Maio de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas 

Fernando Távora, o transporte, em autocarro, dos alunos da EB 2,3 Santos 

Simões à EB 2,3 Fernando Távora, no passado dia 7 de Maio. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Maio de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas de Gil Vicente o 

transporte, em autocarro, de 36 alunos da EB1 da Valinha à Biblioteca 

Municipal Raul Brandão, no passado dia 8 de Maio. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS
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SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Maio de 

2008, que disponibilizou, à Escola Secundária Martins Sarmento, o 

transporte, em autocarro, dos alunos do 11.º ano à Montanha da Penha, no 

passado dia 15 de Maio. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL DE NESPEREIRA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 13 de Maio de 2008, que 

disponibilizou, ao Centro Social de Nespereira, o transporte, em autocarro, 

de 22 crianças ao Centro Social Nossa Senhora da Conceição, no passado 

dia 21 de Maio, no âmbito do programa “Meninos hoje há Espectáculo”. 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE 

HOLANDA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Maio de 

2008, que disponibilizou, à Escola Secundária Francisco de Holanda, o 

transporte, em autocarro, dos utentes do Lar de Santo António ao Parque 

de Lazer de São Torcato, no passado dia 23 de Maio, no âmbito da 

disciplina “Área de Projecto”, cujo tema escolhido pelos alunos do 12.º 

ano foi “Solidariedade não tem idade”. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEVIDÉM – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Maio de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas de Pevidém, o 

transporte, em autocarro, dos alunos da EB1/JI Cruzeiro, freguesia de 

Gondar, ao  Museu  Alberto  Sampaio,  nos  próximos  dias  27, 28 e 29 de 
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Maio. 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 28 de Abril de 2008, que disponibilizou, ao 

Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso o transporte, em 

dois autocarros, dos alunos da EB1/JI Tulha Velha ao Museu Alberto 

Sampaio, no passado dia 29 de Maio. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Sande Vila 

Nova aprovou as seguintes denominações: 48 – Travessa n.º 1 da Rua 1.º 

de Maio – Arruamento sem saída com início na Rua com o mesmo nome; 

49 – Travessa n.º 2 da Rua 1.º de Maio – Arruamento sem saída com início 

na Rua com o mesmo nome; 50 – Praceta Latina – Tem início e fim na 

Avenida da Igreja; 51 – Rua de Souto Novo – Tem início na Rua Avenida 

da Igreja e termina no entroncamento com a Rua de Fonte de Lantide”. A 

designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE LORDELO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Lordelo aprovou a seguinte 

denominação. 143 – Travessa da Renda – Tem início na Rua com o 

mesmo nome e termina no entroncamento com a Travessa da Igreja. 
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Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 8 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo Executivo Camarário, da presente 

proposta de aditamento à toponímia da Freguesia de Lordelo”. A 

designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO POR UNANIMIDADE 

APROVAR. ---------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE AROSA – CONSTRUÇÃO DE 

PAVILHÃO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “A Junta de Freguesia de Arosa assumiu comparticipar a 

execução da obra do novo pavilhão da Freguesia, em parceria com a 

Comissão Fabriqueira. Para a prossecução deste objectivo a Junta de 

Freguesia inscreveu esta obra no objecto do protocolo que pretende 

outorgar com a Câmara Municipal para 2008, por a considerar prioritária 

para a função que o pavilhão irá desempenhar na prestação de serviços à 

comunidade local, designadamente, de formação profissional e de apoio 

social às criança e idosos. Assim, proponho, em conformidade com a 

proposta regulamentadora dos apoios a conceder às Juntas de Freguesia, 

aprovada em reunião de Câmara de 22 de Maio de 2007, a atribuição de 

um subsídio no de valor €36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos euros) à 

Junta de Freguesia de Arosa, para que esta possa cumprir com a sua 

responsabilidade de comparticipação financeira da obra em 50%. 

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

SUBSÍDIOS – SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 

– COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO – 

Presente a seguinte proposta: “A convite da Sociedade Portuguesa de 

Hipertensão, a Câmara Municipal de Guimarães estabeleceu uma parceria 

com aquela entidade, tendo em vista a realização, em Guimarães, das 
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comemorações nacionais do Dia Mundial de Hipertensão, ocorrido no 

último dia 17 de Maio. Atendendo ao inquestionável interesse público de 

que se reveste a sensibilização da população para os graves problemas de 

saúde associados à hipertensão e para os hábitos tendentes a diminuir a sua 

prevalência, proponho a ratificação dos apoios que aquela parceria 

implicou, por parte do Município: - Cedência do Largo do Toural e da 

Alameda S. Dâmaso (Jardim) para colocação de 6 pequenas estações para 

medir pressão arterial, distribuir pão com menor conteúdo de sal, receitas e 

conselhos dietéticos e pequenas refeições preparadas de forma saudável. 

Na Alameda de S. Dâmaso ficou localizada a tenda e foram colocados 

alguns expositores para exibir os trabalhos que as crianças executaram 

durante a preparação do evento. - Instalação de 2 baixadas eléctricas nos 

locais atrás referidos (custo estimado em €100,00); - Apoio / Vigilância da 

Polícia Municipal durante todas as actividades (custo estimado c/ trabalho 

extraordinário:€360,00); - Cedência do Grande Auditório do CCVF, das 

09h00 às 19h30, dia 17 de Maio para realização de um espectáculo 

destinado às crianças das escolas EB1 do Concelho que aderiram ao 

projecto (ao abrigo do protocolo da CMG com A Oficina); - Apoio para 

assegurar o transporte em autocarros de todos os participantes 

provenientes das diferentes escolas de Guimarães (c/ prévia inscrição) e 

respectivos encarregados de educação (custo estimado em €2.800,00); - 

Apoio na promoção da iniciativa: distribuição de cartazes e panfletos 

informativos do Dia Mundial da Hipertensão junto das Escolas, Centros 

de Dia, Lares de Idosos, Instituições comunitárias e outros locais, cedência 

de mupies, publicação na Agenda Cultural; - Cedência de 40 grades de 

protecção; - Cedência e colocação de 10 vasos. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – UNIVERSIDADE DO MINHO –
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 DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE ARQUITECTURA – 7TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE IN STEEL BRIDGES – 

Presente a seguinte proposta: “De 4 a 6 de Junho de 2008 terá lugar em 

Guimarães a 7th International Conference in Steel Bridges, organizado 

pelo Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do 

Minho, contando com cerca de 200 participantes de cerca de 30 países. Os 

responsáveis pela organização apelam ao apoio da Autarquia, com o 

objectivo de proporcionar aos conferencistas um programa social que 

possibilite a realização de visitas à cidade. Considerando o interesse 

científico e promocional de que se reveste a realização de iniciativas deste 

género em Guimarães proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 

4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela 

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Departamento Autónomo 

de Arquitectura da Universidade do Minho, de um subsídio de €500,00 

(quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização 

da 7th International Conference in Steel Bridges”. 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 29 a 34 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 
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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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO 

TÁVORA – SEMANA DA EUROPA – Presente a seguinte proposta: 

“A Escola EB2,3 Fernando Távora organizou pela primeira vez, entre os 

dias 5 e 9 de Maio, a Semana da Europa, que contou com actividades 

como o hastear da bandeira da União Europeia e hino europeu, peddy-

paper, concursos genéricos, sessão de formação Jacques Delors, a emissão 

do “Passaporte Europeu”, com a descrição dos países pertencentes à 

União Europeia e um encerramento com uma mostra de gastronomia 

europeia a cargo do Curso CEF de empregados de mesa da mesma escola. 

De acordo com informação prestada pelo Conselho Executivo a iniciativa 

tem um custo previsto de 1.000 euros. Considerando tratar-se de uma 

iniciativa que muito contribuirá para o desenvolvimento de uma cidadania 

europeia, fomentando o conhecimento do eu e do outro e, por essa via, 

para a formação dos jovens alunos e para a construção de uma Europa 

mais rica na diversidade e mais coesa 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 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora, a atribuição de um subsídio de 

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização da Semana da Europa”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 
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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 29 a 34 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 – CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – ACTIVIDADES AGRÍCOLAS – Presente a seguinte 

proposta: “Com o intuito de aprofundar e divulgar as raízes e tradições 

culturais, vai o Rancho Folclórico do Centro Social, Cultural e Desportivo 

de Silvares levar a efeito, no dia 21 de Junho de 2008, a sua já tradicional 

Actividade Agrícola com uma Segada e uma Malha de Centeio. Para ajudar 

a suportar os custos desta actividade solicitam o apoio da Autarquia. 

Atendendo ao interesse em apoiar manifestações que divulguem as 

tradições agrícolas 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, Rancho Folclórico do 

Centro Social, Cultural e Desportivo de Silvares, de um subsídio de 
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€150,00 (cento e cinquenta euros), destinado a comparticipar nas despesas 

de realização da Actividade Agrícola de 2008”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 29 a 34 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 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. JOÃO 

DE PONTE – DESLOCAÇÃO ÀS ASTÚRIAS (ESPANHA) – 

Presente a seguinte proposta: “Face ao convite endereçado ao Grupo 

Coral de Ponte pelo Orfeon de Castrillon para participar num concerto nas 

Astúrias a Direcção do Centro Social e Paroquial de São João de Ponte 

aceitou o convite de forma a retribuir a presença daquele grupo asturiano 

nas comemorações do XXX aniversário da Associação. Contudo, estão a 

deparar-se com problemas em reunir o financiamento necessário para 
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assegurar o transporte, orçado em 1.500 euros, pelo que solicitam o apoio 

da Autarquia. Considerando o interesse na divulgação internacional do 

Grupo Coral de Ponte, 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 Centro Social e Paroquial 

de São João de Ponte, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros), destinado a comparticipar nos custos de deslocação do respectivo 

Grupo Coral a Espanha”. 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 29 a 34 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 – ORFEÓN DE GUIMARÃES – DESLOCAÇÃO A 

PRAGA (REPÚBLICA CHECA) – Presente a seguinte proposta: 
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“Tendo o Orfeon de Guimarães sido convidado para participar na 18ª 

edição do Festival de Música do Advento e de Natal que terá lugar em 

Praga, de 28 a 30 de Novembro de 2008, vem a respectiva Direcção 

solicitar apoio financeiro da Autarquia que lhes permita fazer face aos 

custos de deslocação, que a organização daquele evento não suporta. 

Considerando o interesse na divulgação internacional daquele grupo coral 

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 Orfeon de Guimarães, de um subsídio de 

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

custos de participação no 18º Festival de Música do Advento e de Natal, a 

decorrer em Praga”. 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 29 a 34 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MAIO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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

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

SUBSÍDIOS – COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira 

solicitando apoio da Autarquia para a realização da Procissão do Corpo de 

Deus, no próximo dia 22 de Maio. Atendendo às despesas avultadas que a 

Confraria terá que assumir, designadamente com a banda de música, 

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 nº 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, de um 

subsídio de €500,00 (quinhentos euros) destinado a comparticipar nas 

despesas de realização da Procissão do Corpo de Deus”. 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 29 a 34 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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 386 DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 

COMEMORAÇÃO DOS 35 ANOS – Presente a seguinte proposta: “O 

Chefe do Agrupamento 386 do Corpo Nacional de Escutas (Selho S. 

Cristóvão) vem informar que se irá realizar, nos próximos dias 30 de Maio 

a 1 de Junho, um acampamento comemorativo dos 35 anos, e solicita um 

auxilio desta Câmara Municipal traduzido na disponibilização de um 

camião cisterna e tubos para a canalização da água para abastecer o 

acampamento. Os serviços envolvidos neste apoio, Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente e Departamento de Obras Municipais, 

apuraram um valor total de €593,81, correspondendo €520,00 ao camião 

cisterna de água potável durante 2 dias, e €73,81 a 100ml de tubo PEAD 

de 1” ¼. Atendendo ao interesse em dotar aquele espaço de condições 

adequadas à sua fruição por parte dos jovens escutas, e de forma a 

assegurar as necessárias condições de salubridade e higiene ao evento, 

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 ratificação da cedência dos apoios que o Agrupamento 386 

do Corpo Nacional de Escutas solicitou: um camião cisterna de água 

potável durante 2 dias e 100ml de tubo PEAD de 1” ¼, que os serviços 

municipais quantificaram numa verba total de €593,81 (quinhentos e 

noventa e três euros e oitenta e um cêntimos)”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 02.01.15. 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MAIO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO – 

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 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, a realizar na freguesia de 

Figueiredo, entre os dias 21 de Dezembro de 2007 e 2 de Janeiro de 2008, 

com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. A Junta de Freguesia de 

Figueiredo vem agora solicitar a esta Câmara Municipal o pagamento de 

50% do valor das facturas apresentadas no montante de €177,74 (cento e 

setenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), a que corresponde a 

importância de €88,87 (oitenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos). 

Assim, submete-se à aprovação da Câmara a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Figueiredo, de um subsídio no valor de €88,87 (oitenta e oito 

euros e oitenta e sete cêntimos) correspondente a 50% do consumo 

eléctrico originado pelas referidas ornamentações”. 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 36 a 38 e 41 a 

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

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

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

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

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

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 
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eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – FESTAS EM HONRA DE SANTO AMARO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em 

sua reunião realizada em 24 de Janeiro de 2008, deliberou ratificar o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Janeiro de 2008, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas em Honra de Santo Amaro, realizadas na freguesia de Sande S. 

Martinho entre os passados dias 10 e 20 de Janeiro, com a colocação de 1 

contador para 41,4 KVA. A Junta de Freguesia de Sande S. Martinho vem 

agora solicitar a esta Câmara Municipal o pagamento de 50% do valor das 

duas facturas apresentadas, no montante de €348,11 (trezentos e quarenta 

e oito euros e onze cêntimos). Segundo informação prestada pelos 

Serviços a factura que mais se aproxima da média é a de €192,90 (cento e 

noventa e dois euros e noventa cêntimos), pelo que o valor a atribuir 

corresponde a 50% deste montante, ou seja, €96,45 (noventa e seis euros e 

quarenta e cinco cêntimos). Assim, submete-se à aprovação da Câmara a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Sande S. Martinho, de um subsídio no 

valor de €96,45 (noventa e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), 

correspondente a 50% do consumo eléctrico originado pelas referidas 

iluminações”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 
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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 36 a 38 e 41 a 46 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 LEITÕES – FESTA 

EM HONRA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

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

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra do 

Santíssimo Sacramento, realizada entre os passados dias 16 e 18 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €65,98 (sessenta e cinco euros 

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

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

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa em Honra 

do Santíssimo Sacramento, num máximo de €32,99 (trinta e dois euros e 

noventa e nove cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 
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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 36 a 38 e 41 a 46 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 – PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA – DIA 

INTERNACIONAL DOS MUSEUS E NOITE DOS MUSEUS – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Maio de 2008, que autorizou a 

instalação de um contador no exterior do Paço dos Duques de Bragança, 

com a potência de 55,20 Kva, entre os passados dias 15 e 19 de Maio, no 

âmbito do Dia Internacional dos Museus e da Noite dos Museus. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – FESTA 

DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de Maio 

de 2008, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das 
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ornamentações da Festa do Corpo de Deus, realizada na freguesia de 

Longos, entre os passados dias 19 e 22 de Maio, com a colocação de 1 

contador para 41,4 Kva. Não foi proposta a atribuição de subsídio em 

numerário em virtude de não ser possível estimar uma média por não 

existir histórico relativamente a este evento. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTO 

TIRSO – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso solicitando um apoio destinado 

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

Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, realizada entre os passados 

dias 21 e 25 de Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €175,58 

(cento e setenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora do 

Rosário, num máximo de €87,79 (oitenta e sete euros e setenta e nove 

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 36 a 38 e 41 a 46 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 
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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 – RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL E JUVENIL 

DE SANTO ESTEVÃO DE BRITEIROS – FESTIVAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do 

Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Santo Estêvão de Briteiros 

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

pública das ornamentações do Festival de Folclore, a realizar nos próximos 

dias 21 e 22 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €53,15 

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

atribuição, ao Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Santo Estêvão de 

Briteiros, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações do Festival de Folclore, num 

máximo de €26,58 (vinte e seis euros e cinquenta e oito cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 

38 e 41 a 46 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 

50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia 
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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 AIRÃO S. JOÃO – 

FESTA EM HONRA DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um pedido da Junta de Freguesia de Airão S. João, solicitando um 

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

ornamentações da Festa em Honra de S. João, a realizar entre os próximos 

dias 23 e 29 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de 163,32 

(cento e sessenta e três euros e trinta e dois cêntimos), pelo que se propõe 

a atribuição, à Junta de Freguesia de Airão S. João, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa em Honra de S. João, num máximo de €81,65 

(oitenta e um euros e sessenta 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 36 a 38 e 41 a 

46 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 
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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 – CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – 22.º FESTIVAL DE FOLCLORE DE SILVARES 

– ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do Centro Social 

Cultural e Desportivo de Silvares solicitando um apoio destinado a custear 

a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do 22.º Festival 

de Folclore de Silvares, a realizar nos próximos dias 23, 24 e 28 de Junho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €97,54 (noventa e sete euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, ao Centro 

Social Cultural e Desportivo de Silvares, de um subsídio correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações do 

22.º Festival de Folclore, num máximo de €48,78 (quarenta e oito euros e 

setenta e oito cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas 
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listas PSD votaram contra os pontos 36 a 38 e 41 a 46 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 S. JOÃO – 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 S. João, a realizar nos próximos dias 

23 e 24 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €49,95 

(quarenta e nove euros e noventa e cinco 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 em Honra de S. João, num máximo de €24,98 (vinte e quatro 

euros e noventa e oito cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
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vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 38 e 41 a 

46 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 AZURÉM – FESTA 

EM HONRA DE S. PEDRO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um pedido da Comissão de Festas de S. Pedro, freguesia de 

Azurém, solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de S. Pedro, a 

realizar entre os próximos dias 23 e 29 de Junho. Analisados os consumos 

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

se que a média é de €153,66 (cento e cinquenta e três euros e sessenta e 

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

Azurém, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações da Festa em Honra de S. Pedro, 

num máximo de €76,83 (setenta e seis euros e oitenta e três 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, 
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Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 

38 e 41 a 46 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 MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


