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ACTA 

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

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

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

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Referiu uma visita feita, recentemente, a 

Moreira de Cónegos, dizendo considerar o eixo Lordelo-Moreira um eixo 

prioritário de aposta concelhia, pela dimensão geográfica e humana e pela 

situação grave ao nível do desemprego, questões para as quais disse serem 

necessárias respostas políticas, nomeadamente ao nível do planeamento 

urbano, das acessibilidades, dos serviços e do equipamento urbano, 

propondo, entre outras: uma nova ligação rodoviária Lordelo-Cidade que 

permita a fácil circulação entre o pólo Moreira-Lordelo e a Cidade, o 

ensino secundário público em Moreira de Cónegos (alargando as actuais 

valências da EB 2,3,), a extensão de saúde de Moreira de Cónegos passar 

para a área de saúde de Guimarães (visto que os moreirenses estão no 

centro de saúde de Vizela), investir na promoção de emprego, 

nomeadamente ao nível do planeamento urbano e da política fiscal 

incentivando o investimento privado, ao nível da Economia Social. Por 

fim, referiu que não compreendia o tratamento dado pelo Presidente da 



 

 

 
 

ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2006 
 

 

 

 

 

Câmara ao Moreirense, referindo a ausência de resposta a um pedido de 

audiência, feito há 3 meses, por parte daquele Clube Desportivo, realçando 

o importante trabalho desta instituição, designadamente ao nível da 

formação de centenas de jovens; 2 – Vereador José Manuel Antunes – 

a) – Quis saber sobre o ponto de situação relativamente às obras de 

ampliação das EB1 de Urgezes e do Salgueiral, bem como das obras de 

beneficiação na Ponte Romana de Creixomil; b) – Referiu uma 

intervenção de trânsito na confluência da Rua dos Cutileiros com a Rua de 

S. Miguel e a Travessa do Paço, dizendo que, do seu ponto de vista, não 

tinha resolvido o problema de trânsito naquelas artérias; c) – Referiu a 

necessidade de executar a ligação à rede de saneamento público em parte 

da Rua das Eiras, freguesia de Creixomil, uma vez que existem algumas 

habitações que necessitam daquela infra-estrutura; 3 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Quis saber sobre o ponto da situação do 

requerimento apresentado na última reunião de Câmara onde solicitava 

informação sobre o licenciamento titulado pelo alvará n.º 645/2005; b) – 

Referiu uma queixa da Associação de Pais e Encarregados de Educação e 

Amigos da Escola de Ancide, em Moreira de Cónegos, acerca da falta de 

resposta a uma carta dirigida ao Presidente da Câmara, no ano de 2004, 

onde era denunciada a insuficiência de condições da referida escola, que 

funcionava com apenas 3 salas de aula, 2 das quais improvisadas em dois 

pavilhões sem condições de segurança e de conforto; 4 – Vereador 

António Salgado Almeida – a) – A propósito da visita do Ministro da 

Saúde ao Distrito de Braga, disse que era importante abordar questões 

como o encerramento do Serviço de Atendimento Permanente durante a 

noite, o aumento das taxas moderadoras, o regresso das consultas urgentes 

ao Centro de Saúde da Amorosa, com prolongamento até às 24 horas, ou 

ainda a entrada em funcionamento do pavilhão construído no Hospital 
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Senhora da Oliveira destinado a acolher consultas externas, bloco 

operatório, ambulatório, exames especiais e unidade de oncologia; b) – 

Alertou para a negligência que se tem verificado nas intervenções de 

carácter público nas vias de comunicação, concretamente o mau estado 

dos pisos, apontando, como exemplos, as vias de ligação entre Guimarães 

e Taipas e entre Donim e Briteiros. Continuou, defendendo que a Câmara 

deveria impor uma maior celeridade neste tipo de obras, que afectam 

milhares de pessoas, exigindo a reposição dos pisos nas devidas condições; 

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

No que diz respeito às questões da saúde, disse que estava prevista uma 

reunião para o efeito, que, entretanto, acabou por não se realizar, uma vez 

que o Ministro da Saúde teve de cancelar parte do programa; b) – Quanto 

às obras na via pública, concordou com a necessidade de regularizar os 

pavimentos, referindo, contudo que estas obras, designadamente as de 

colocação de ramais de água e saneamento, implicam danos nos 

pavimentos o que traz sempre incómodos e transtornos à população; c) – 

Sobre a intervenção do Vereador José Manuel Antunes, sugeriu que 

apresentasse o pedido por escrito, tendo em vista responder, também por 

escrito, a todas as questões levantadas; d) – Sobre as questões de Moreira 

de Cónegos, disse que compreendia a estratégia política, não podendo, 

contudo, concordar com a falta de tratamento institucional que a Câmara 

Municipal de Guimarães sempre tem concedido às colectividades. 

Esclareceu, ainda, quanto ao Moreirense Futebol Clube, que estranhava as 

críticas apresentadas pelo PSD, uma vez que tem mantido contactos com 

os dirigentes do clube, concretamente com o Presidente da Direcção, a 

quem explicou as dificuldades financeiras que o Município atravessa; e) – 

Sobre a EB1 de Ancide, Moreira de Cónegos, lembrou que a Autarquia 

tinha já feito obras depois da referida carta da Associação de Pais, 
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acrescentando que aquele Estabelecimento de Ensino será alvo de uma 

intervenção mais abrangente em função das verbas disponíveis; 6 – 

Vereadora Francisca Abreu – a) – Ainda sobre a Escola EB1 de Ancide, 

Moreira de Cónegos, recordou a obra realizada através de Protocolo de 

Delegação de Competências celebrado com a respectiva Junta de 

Freguesia; 7 – Vereador Júlio Mendes – a) – Sobre a resposta aos 

diversos requerimentos apresentados, recordou que os respectivos 

serviços, a quem compete informar tais requerimentos, nem sempre têm 

disponibilidade para, de imediato, prestar as informações, atendendo todos 

os processos que têm sob sua responsabilidade técnica, razão pela qual 

nem sempre é possível responder aos requerimentos com brevidade, 

acrescentando, contudo, que nenhum requerimento ficaria por responder; 

8 – Vereador Costa e Silva – a) – Sobre a Rua dos Cutileiros, explicou o 

que esteve na base da intervenção, que consistiu em separar fisicamente os 

dois entroncamentos (Rua dos Cutileiros com a Rua de S. Miguel e 

Travessa do Paço), reduzindo o potencial conflito de tráfego, estando o 

entroncamento em causa devidamente sinalizado, com marcas rodoviárias, 

sinalização vertical e balizadores direccionais. Acrescentou que aguardava a 

resposta da Assembleia de Freguesia de Creixomil relativamente a uma 

nova postura de trânsito para a Rua dos Cutileiros, que prevê que o 

sentido de trânsito de entrada na cidade seja reservado aos transportes 

públicos; 9 – Vereador Domingos Bragança – a) – Recordou que a 

elaboração do Plano e Orçamento tem sempre por base uma previsão de 

receita, sendo que só é possível concretizar os investimentos se houver 

garantia de arrecadação dessa receita, querendo com isto dizer que, tal 

como se está a verificar, havendo decréscimo da receita haverá, 

proporcionalmente, decréscimo da despesa. A propósito, informou que no 

mês  de  Março  a  receita do IMT (Imposto Municipal sobre Transacções) 
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foi nula, isto é, não foi arrecadada receita proveniente deste imposto. ------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do ofício da 

Ville de Compiégne agradecendo a aprovação em reunião de Câmara da 

proposta de geminação da cidade de Guimarães com aquela cidade 

francesa; 2 – Da seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Descongestionamento do parque de 

estacionamento municipal junto ao Estádio D. Afonso Henriques 

após os jogos – Considerando o congestionamento de trânsito na área 

envolvente ao Estádio D. Afonso Henriques após os jogos de futebol, 

decorrente do aumento dos fluxos rodoviários e pedonais. Considerando a 

repercussão do congestionamento de trânsito no interior do parque de 

estacionamento municipal, com perigo para os utentes, decorrente da 

concentração dos gases de combustão, particularmente de monóxido de 

carbono no piso -1. Propõe-se a adopção das seguintes medidas: 1 – 

Implementação, através dos agentes de autoridade policial, 

designadamente pela articulação da Polícia Municipal com a Polícia de 

Segurança Pública, de alterações ao trânsito após os jogos de modo a 

minorar o congestionamento por: - desvio do trânsito na Rua Prof. Dr. 

Arnaldo Sampaio, sentido Norte-Sul, para a Rua Dr. José Pinto Rodrigues; 

- desvio do trânsito no acesso à Avenida S. Gonçalo para a Rua Paio 

Galvão ou Alameda Alfredo Pimenta; - obrigatoriedade de viragem à 

direita para a Avenida de S. Gonçalo para o trânsito proveniente da Rua 

João XXI; inversão do sentido da circulação no sentido Norte-Sul, no 

troço compreendido entre o parque de estacionamento central e a Avenida 

de S. Gonçalo; 2 – Estudo da alteração do projecto do parque de 

estacionamento municipal junto ao Estádio D. Afonso Henriques por 

forma a garantir a saída directa do piso 0 para a Avenida de S. Gonçalo; 3 
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– Escoamento os veículos estacionados no piso 0 pelo acesso ao parque”; 

3 – De uma informação do Centro Médico de Apoio ao Desporto de 

Guimarães relativa aos primeiros seis meses de funcionamento; 4 – De ter 

sido publicada a instalação, desde o dia 20 de Março de 2006, do Juízo de 

Execução da Comarca de Guimarães (I Série – B do Diário da República 

de 16 de Março de 2006); 5 – De ter sido publicada a classificação da Casa 

de Sezim, também conhecida por Casa Grande ou Paço de Sezim, da 

freguesia de Nespereira, como imóvel de interesse público (IPP), com 

elevado valor histórico-arquitectónico que se integra na arquitectura 

solarenga minhota, cuja cronologia se atribui a finais do século XVIII com 

ampliações do século XIX (II Série do Diário da República de 9 de Março 

de 2006); 6 – Da menção honrosa atribuída ao Centro Cultural Vila flor no 

âmbito da Primeira Edição do Prémio Turismo lançado pelo Instituto do 

Turismo de Portugal, tendo sido vencedor o projecto Cais de Gaia; 7 – Da 

baixa tarifa de água e de recolha dos resíduos sólidos urbanos praticada 

pelo Município de Guimarães relativamente aos demais Municípios com 

idêntica dimensão; 8 – Do programa do IV Congresso Histórico de 

Guimarães, a decorrer de 26 a 28 de Outubro de 2006 no Centro Cultural 

Vila Flor. Foi entregue um exemplar do Programa a todos os membros do 

Órgão Executivo; 9 - Do Boletim Estatístico publicado pelo Governo 

Civil de Braga relativo ao desemprego no distrito. ------------------------------ 

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

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

1 – Da seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“RECTIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA 

COLOCAÇÃO DE PESSOAL (REFEITÓRIOS E 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO) – ACORDO DE 

COOPERAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO CIVIL 
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2006 – Com base nos dados fornecidos pelos vários Agrupamentos de 

Escolas relativamente ao número de alunos do ensino pré-escolar que no 

ano lectivo 2005/2006 estão a usufruir de almoço e prolongamento de 

horário, foi elaborada, pelos Serviços de Educação, em 29 de Novembro 

de 2005, uma proposta de transferência de verbas para entidades 

(Associações de Pais, Freguesias e Agrupamentos) para colocação de 

pessoal em refeitórios e prolongamento de horário, tendo a mesma sido 

submetida a reunião de Câmara para conhecimento em 24 de Novembro 

de 2005. Neste momento, porque aumentou o número de alunos a 

usufruir das actividades de apoio à família, conforme ofícios enviados 

pelos Agrupamentos, com a entrada em funcionamento a partir de Janeiro 

de um 2.º lugar de Jardim-de-infância de Penela/Souto Santa Maria e ainda 

a partir de Março o funcionamento de refeitório e prolongamento de 

horário na EB1 e Jardim-de-infância de Vinha/Atães, é necessário 

proceder à rectificação da proposta inicial, de forma que as entidades que 

estão a assumir tais encargos possam assegurar as actividades. Compilados 

os dados fornecidos pelos Agrupamentos, informamos que a partir de 

Janeiro estão a beneficiar das actividades de apoio à família mais 114 

crianças das quais 27 para almoço e 87 para prolongamento de horário, o 

que implica em termos financeiros a atribuição, por parte da Direcção 

Regional de Educação do Norte, de uma verba mensal no valor de 

€3.734,31 (três mil setecentos e trinta e quatro euros e trinta e um 

cêntimos). Assim, e para conhecimento em Reunião de Câmara, junto se 

anexam os mapas com as alterações dos montantes a atribuir a cada uma 

das entidades no valor anual de €39.778,89 (trinta e nove mil setecentos e 

setenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), sendo que €9.904,41 (nove 

mil novecentos e quatro euros e quarenta e um cêntimos) são para 

pagamento de retroactivos referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e 
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Março, a ser pagos no mês de Abril. À consideração superior.” Os 

referidos mapas dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas; 2 – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 

55 e 57 a 62, que comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado 

dia 10 de Março, das seguintes propostas: a) - “Alteração de Trânsito – 

Rua Camilo Castelo Branco e Rua e Travessa Comandante José Luís de 

Pina – Freguesias de S. Sebastião e Urgezes”; b) – “Alteração de Trânsito 

na Rua S. José – Freguesia de Prazins Santo Tirso”; c) – “Alteração de 

Trânsito na Rua 5 de Outubro – Freguesia de Sande Vila Nova”; d) – 

“Alteração de Trânsito na Rua Nossa Senhora de Fátima e Caminho da 

Barroca – Freguesia de Urgezes”; e) – “Rectificação da alteração de 

trânsito na Travessa Nossa Senhora dos Perigos – Freguesia de Selho S. 

Jorge”; f) – “Alteração de Trânsito – Rua Cimo de Vila – Freguesia de 

Ponte”; g) – “Alteração de Trânsito na Rua Condestável Nuno Álvares”; 3 

– Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Março de 2006, 

que aprovou a alteração número cinco ao Plano de Actividades, Plano de 

Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, para o 

ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas; 4 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 6 de Março de 2006, que aprovou a alteração número dois ao 

Orçamento e Plano de Investimentos da Zona de Turismo de Guimarães, 

para o ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2006. DELIBERADO 

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

CÂMARA   –   RELATÓRIO   DE   AVALIAÇÃO   DO  GRAU  DE 
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OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E 

GARANTIAS DOS MEMBROS DA OPOSIÇÃO – ANO DE 2005 – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos do nº 1 do art. 10º do Estatuto 

do Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº 24/98, submeto à Câmara 

Municipal, para votação, o Relatório de Avaliação do Grau de Observância 

do Respeito pelos Direitos e Garantias dos Membros da Oposição 

respeitante ao ano de 2005, que se anexa, após o que, conforme dispõe o 

nº 2 do mesmo art. 10º, será enviado a todos os partidos políticos 

representados na Assembleia Municipal, para que sobre ele se 

pronunciem.” O Relatório de Avaliação do Grau de Observância do 

Respeito pelos Direitos e Garantias dos Membros da Oposição 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, Carlos Vasconcelos e 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra o presente 

Relatório fundamentalmente por, ao contrário daquilo que é referido, não 

terem sido cumpridos, de uma maneira geral, os prazos legais para resposta 

a alguns dos requerimentos apresentados e, de uma forma reiterada, não 

terem os vereadores eleitos nas listas do PSD sido convidados para todas 

os “eventos promovidos pela autarquia”. Continuamos a recusar-nos a 

sermos “convidados” pela comunicação social, como o Sr. Presidente da 

CMG tem defendido (desde o dia 3 de Junho de 2004) a propósito das 

nossas permanentes e fundadas críticas.” ----------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA FLOR – 

CONTA FINAL – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “1 – Por deliberação de Câmara, datada de 18 de Março 

de 2004, foi a empreitada em epígrafe adjudicada ao Consórcio 



 

 

 
 

ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2006 
 

 

 

 

 

“CASAIS/CARI”, pelo valor de €11.384.472,97 (onze milhões trezentos e 

oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois euros e noventa e sete 

cêntimos) + IVA. 2 – O valor final dos trabalhos foi de €12.862.726,50 

(doze milhões oitocentos e sessenta e dois mil setecentos e vinte e seis 

euros e cinquenta cêntimos) + IVA, correspondendo €11.384.472,97 (onze 

milhões trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois 

euros e noventa e sete cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta inicial, 

€778.752,96 (setecentos e setenta e oito mil setecentos e cinquenta e dois 

euros e noventa e seis cêntimos) + IVA a Trabalhos a Mais e €699.500,57 

(seiscentos e noventa e nove mil quinhentos euros e cinquenta e sete 

cêntimos) + IVA a Erros e Omissões, aprovados da seguinte forma: ------- 

 Deliberação Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a Mais 1 29 de Julho 2004 9 de Setembro 2004 €239.182,59 + IVA 2,10% 

Erros e Omissões 16 de Junho 2005 12 de Julho 2005 €699.500,57 + IVA 6,14% 

Trabalhos a Mais 2 28 de Julho 2005 1 de Agosto 2005 €539.570,37 + IVA 4,74% 

3 – Fica, assim, à consideração superior a aprovação desta conta final no 

valor de €12.862.726,50 (doze milhões oitocentos e sessenta e dois mil 

setecentos e vinte e seis euros e cinquenta cêntimos) + IVA e dos Autos 

n.ºs 30 e 40 – Final, no valor, respectivamente, de €5.880,92 (cinco mil 

oitocentos e oitenta euros e noventa e dois cêntimos) + IVA e €25.264,14 

(vinte e cinco mil duzentos e sessenta e quatro euros e catorze cêntimos) + 

IVA. 4 – Se for caso disso, poderão estes montantes ser objecto de 

revisão, nos termos do n.º 2 do art.º 1.º do Decreto-Lei 6/2004, de 6 de 

Janeiro, logo que se encontrem publicados no Diário da República os 

respectivos índices definitivos de revisão de preços”. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

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

Salgado Almeida. ---------------------------------------------------------------------- 
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PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 16 de Março de 2006, que concordou 

com a seguinte informação da Secção do Património: “Em sua reunião 

realizada em 26 de Junho de 2003, a Câmara Municipal deliberou requerer 

a declaração de utilidade pública para expropriação de 30 parcelas de 

terreno necessárias à construção da via de ligação Azurém/Fermentões. 

Os encargos então previstos com esta expropriação foram de €210.411,92 

(duzentos e dez mil quatrocentos e onze euros e noventa e dois cêntimos). 

Entretanto, a Câmara Municipal negociou amigavelmente 10 parcelas de 

terreno, estando em curso 2 processos de expropriação litigiosa, por 

avocação, nos termos do n.º 2 do artigo 54º do Código das Expropriações, 

aprovado pelo Decreto-Lei N.º 168/99, de 18 de Setembro. Restando 

proceder à negociação de 18 parcelas de terreno, foi promovida arbitragem 

com vista à tramitação do processo de expropriação litigiosa, nos termos 

do n.º 3 do artigo 13º e do n.º 1 do artigo 42º do referido diploma. 

Conforme respectivos relatórios de arbitragem, o valor da indemnização 

pela expropriação das 18 parcelas de terreno é de €353.006,08 (trezentos e 

cinquenta e três mil seis euros e oito cêntimos). No entanto, e em 

cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 20º do mencionado 

Código, a Câmara Municipal depositou em 23 de Maio de 2005, à ordem 

dos expropriados, a quantia de €108.950,24 (cento e oito mil novecentos e 

cinquenta euros e vinte e quatro cêntimos), para efectivação da posse 

administrativa, restando proceder ao depósito da verba de €244.055,84 

(duzentos e quarenta e quatro mil cinquenta e cinco euros e oitenta e 

quatro cêntimos), conforme discriminado no quadro abaixo, agora à 

ordem  do  Tribunal da Comarca de Guimarães, de acordo com o disposto 
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no n.º 1 do artigo 51º do citado Código das Expropriações. ------------------ 

Parcela Área Valor da arbitragem Valor depositado Valor a depositar 

4 328 m2 15.823,12 4.290,84 11.532,28 

8 4.530 m2 76.235,00 16.476,00 59.759,00 

9 910 m2 40.716,40 11.830,55 28.885,85 

10 876 m2 33.376,98 11.388,52 21.988,46 

11 500 m2 15.220,00 6.500,30 8.719,70 

11A 82 m2 5.584,78 1.066,05 4.518,73 

12A 541 m2 7.610,00 2.001,50 5.608,50 

12B 1.403 m2 14.870,00 5.134,60 9.735,40 

14 4.336 m2 51.820,00 16.083,20 35.736,80 

14A 587 m2 7.250,00 2.194,90 5.055,10 

15 854 m2 10.585,42 3.134,80 7.450,62 

16 935 m2 12.472,25 3.367,00 9.105,25 

17 717 m2 7.920,45 2.649,90 5.270,55 

24 385 m2 11.565,40 6.102,62 5.462,78 

25 395 m2 13.517,80 6.260,10 7.257,70 

26 595 m2 23.476,40 9.429,71 14.046,69 

28 12 m2 2.034,06 304,29 1.729,77 

28A 29 m2 2.928,02 735,36 2.192,66 

TOTAL 353.006,08 108.950,24 244.055,84 
Atendendo a que os depósitos referentes às parcelas 4 a 14A terão de ser 

efectuados até ao dia 27 de Março e os respeitantes às parcelas 15 a 28A 

até ao dia 30 do mesmo mês, solicita-se despacho que autorize aquele 

procedimento, devendo o assunto ser posteriormente submetido à Câmara 

para ratificação. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. 

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

PATRIMÓNIO – TERRENO DA ESCOLA EB 2,3 DE PONTE – 

ESCRITURA DE DOAÇÃO AO ESTADO – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Em sua reunião realizada em 30 de 

Novembro de 1995, a Câmara Municipal deliberou aprovar o Acordo de 

Colaboração celebrado com a Direcção Regional de Educação do Norte, 

com vista à construção da Escola EB 2,3 de Ponte. Nos termos daquele 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Acordo de Colaboração a Autarquia assumiu, entre outros, os 

compromissos de: Colaborar na escolha do terreno e fornecer à Direcção -

Regional de Educação o levantamento topográfico, a planta cadastral e 

todos os elementos solicitados para o seu registo a favor do Estado; 

Adquirir, a expensas próprias, o terreno assegurando a sua disponibilidade 

atempada para efeitos de abertura do concurso da obra. Uma vez que 4 das 

5 parcelas necessárias àquela obra foram adquiridas, pela via da 

expropriação, pela Direcção Regional de Educação do Norte, custeando o 

Município as respectivas indemnizações, há ainda uma parcela de terreno 

que não foi transmitida àquela entidade. A parcela em questão, foi 

adquirida pelo Município por escritura de compra e venda celebrada em 22 

de Março de 1996, tem a área de 12.480 m2, encontra-se descrita na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01523/Ponte e 

inscrita na respectiva matriz urbana sob o artigo 3644, com o valor 

patrimonial de €354.824,86 (trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos 

e vinte e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), determinado no ano de 

2005. Atendendo ao valor do imóvel, deverá a Câmara Municipal submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal a doação do identificado prédio, nos 

termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

À consideração superior”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL EM 

AMBULÂNCIA – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 8 de Março de 2006, que concedeu transporte em 

ambulância a Vítor Hugo Cardoso Faria, residente na Avenida D. João IV, 

Urgezes, matriculado no Centro de Bem Estar de Lomar, Braga, 
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juntamente com os alunos Fernando Agostinho da Cunha Oliveira e Rui 

Arnaldo Sousa Ribeiro Fernandes, que já beneficiavam deste transporte 

por deliberação de Câmara de 22 de Setembro de 2005, implicando à 

Autarquia um custo adicional no valor de €595,00 (quinhentos e noventa e 

cinco euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

COOPERATIVAS - COOPERATIVAS A OFICINA E TEMPO 

LIVRE – AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES – Presente a 

seguinte proposta: “Em reunião realizada em 12 de Janeiro último, a 

Câmara Municipal de Guimarães deliberou atribuir subsídios às 

Cooperativas A Oficina e Tempo Livre, tendo em vista a aquisição de 

cinco desfibriladores a colocar no Centro Cultural Vila Flor (um) e nos 

equipamentos desportivos com maiores taxas de utilização (quatro), com 

recurso aos quais se pudesse atender de imediato a situações de paragem 

cardíaca que possam originar casos de morte súbita. Verifica-se, contudo, 

que, devido a um lapso constante do ofício da Cooperativa Tempo Livre 

que solicitava este apoio, os montantes indicados não correspondem ao 

custo efectivo dos equipamentos, razão pela qual interessa corrigir o valor 

dos subsídios anteriormente deliberados. Deste modo, e de forma a 

disponibilizar às referidas cooperativas o montante total necessário à 

aquisição dos ditos desfibriladores, proponho a atribuição dos seguintes 

subsídios: 1 - À Cooperativa Tempo Livre, de €1.797,60 (mil, setecentos e 

noventa e sete euros e sessenta cêntimos); 2 – À Cooperativa A Oficina, de 

€449,40 (quatrocentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara e a Vereadora Francisca 
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Abreu não participaram na discussão e na votação da proposta. ------- 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 4 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – 

Presente um ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM, remetendo, para 

aprovação, a proposta de atribuição de 4 habitações vagas por rescisão de 

contrato de arrendamento e transferência de habitação, aprovada em 

reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no passado dia 

23 de Fevereiro. A referida proposta dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO 

DE 2005 – Presente um ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito 

Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM remetendo, 

para aprovação, o Relatório e Contas do Exercício de 2005, aprovado em 

reunião ordinária do respectivo Conselho de Administração, realizada no 

passado dia 9 de Março. O Relatório e Contas do Exercício de 2005 dá-se 

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

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

CULTURA – INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

DE RAIZ POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES 

ÁREAS – Presente a seguinte proposta: “No seguimento da política 
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definida pela Câmara Municipal de Guimarães no que concerne ao 

incentivo às manifestações culturais de raiz popular e ao apoio à formação, 

criação, produção e divulgação cultural nas diferentes áreas, propõe-se a 

atribuição de subsídios e o apoio à formação, criação, produção e 

divulgação cultural nas diferentes áreas, propõe-se a atribuição de 

subsídios e o estabelecimento de protocolos de colaboração de acordo 

com as propostas em anexo: Festas de Interesse Concelhio e Local = 

€123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos euros); Bandas Musicais 

= €10.000,00 (dez mil euros); Grupos Folclóricos = €15.400,00 (quinze 

mil e quatrocentos euros); Grupos de Teatro Amador = €6.400,00 (seis mil 

e quatrocentos euros); Grupos Corais Associativos = €5.600,00 (cinco mil 

e seiscentos euros); Grupos de Música Tradicional = €1.600,00 (mil e 

seiscentos euros); Academia de Música Valentim Moreira de Sá = 

€2.000,00 (dois mil euros); Escolas de Música = €6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta euros); Associação Artístico Musical de Brito = 

€1.000,00 (mil euros). Total = €172.250,00 (cento e setenta e dois mil 

duzentos e cinquenta euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. As referidas propostas 

dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro 

de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se 

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

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

vereadores eleitos na lista do PSD abstiveram-se na votação do ponto 10 

da agenda da reunião do dia 23 de Março de 2006 – CULTURA – 

INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE RAÍZ 

POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E 

DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES ÁREAS – pelas 

seguintes razões: 1 - De há vários anos a esta parte que a esmagadora 
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maioria das verbas contempladas nos vários protocolos não sofre qualquer 

aumento, por mínimo que seja. 2 - O poder socialista que, ano após ano, 

encontra no orçamento municipal disponibilidade financeira para 

aumentar em largos milhares de euros a sua transferência de verbas para a 

Régie-Cooperativa Oficina é o mesmo poder que não encontra 

disponibilidade para reforçar o apoio às associações e instituições do nosso 

concelho”. ------------------------------------------------------------------------------ 

CULTURA – ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM MOREIRA 

DE SÁ – CICLO DE CONCERTOS DE JOVENS MÚSICOS DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Vai a Academia de 

Música Valentim Moreira de Sá promover, de 1 a 14 de Maio próximo, o 

ciclo mencionado em assunto, consistindo na realização de vários 

concertos em diversos locais do Concelho, com o objectivo de 

proporcionar a dezenas de jovens músicos de Guimarães uma experiência 

de actuação pública. Para o encerramento do Ciclo, prevêem um concerto 

pela Orquestra de Sopros da Academia, que acompanhará solistas de várias 

escolas de música do país, que solicitam pudesse ter lugar no Grande 

Auditório do Centro Cultural Vila Flor. Considerando a relevância da 

actividade da Academia na educação e formação musicais, na promoção do 

gosto pela música e na formação de públicos, proponho a atribuição, à 

Academia de Música Valentim Moreira de Sá, de um subsídio de €1.837,50 

(mil, oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a 

custear a utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor para 

o concerto de encerramento do Ciclo de Concertos dos Jovens Músicos de 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA  – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PROFESSORES 
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DE INGLÊS – 20.º CONGRESSO – Presente a seguinte proposta: “A 

Associação Portuguesa de Professores de Inglês (APPI) realiza em 

Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, nos dias 26, 27 e 28 de Abril, 

p.f., o seu 20.º Congresso, que reunirá cerca de 750 participantes, entre 

professores, conferencistas e editores. Por forma a garantir a melhor 

organização e recepção aos participantes do congresso, a APPI vem 

solicitar o apoio da Câmara Municipal. Assim, considerando a relevância 

deste evento, mormente para a promoção de Guimarães, propõe-se: 1 – 

oferta de 120 livros para os conferencistas e apresentadores; 2 – oferta de 

120 conjuntos de litografias para os conferencistas e apresentadores; 3 – 

uma visita guiada ao Centro Histórico; 4 – oferta de material promocional 

de Guimarães para os participantes, nomeadamente uma esferográfica e 

uma litografia; 5 – cedência do autocarro da Câmara para transporte de 50 

pessoas para o local onde será servido o jantar; 6 – a participação de um 

grupo folclórico na animação do jantar, no âmbito do protocolo; 7 – 

cedência, por empréstimo, de 60 expositores”. DELIBERADO 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO – PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO – Presente, para aprovação, o Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Guimarães e o Município de 

Mirandela, pelo qual o Município de Guimarães cede aos serviços da 

Biblioteca Municipal de Mirandela equipamento informático específico de 

Bibliotecas (Decserver 90 TL), que existia na Biblioteca Raul Brandão, mas 

que entretanto deixou de ser utilizado por ser considerado obsoleto. Em 

contrapartida, a Câmara Municipal de Mirandela oferece um exemplar de 

todos os números da revista “Brigantia” que entretanto sejam publicados. 

A minuta do Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 
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POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO – DOAÇÃO DE 

LIVROS À BIBLIOTECA DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – Presente uma informação da Chefe 

de Divisão de Biblioteca e Documentação dando conhecimento que se 

procedeu à selecção de algumas publicações existentes em depósito para 

oferta, para além de outras que se encontravam em processo de 

eliminação, pelo que se propõe que as publicações constantes da listagem 

em anexo sejam doadas à Biblioteca da Junta de Freguesia de Briteiros 

Santo Estêvão. A referida listagem dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO 

SOUTO DA PONTE – FREGUESIA DE GONDAR – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Pela presente se submete à apreciação camarária as alterações ao trânsito 

na freguesia de Gondar, assinaladas na planta anexa. A sua elaboração está 

em harmonia com o parecer da Junta de Freguesia e Assembleia respectiva 

e permitirá melhorar as condições de fluidez e segurança nos arruamentos 

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

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

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TRÂNSITO – CRIAÇÃO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NO LARGO VALENTIM MOREIRA 

DE SÁ – Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Considerando o congestionamento de trânsito 

decorrente do estacionamento abusivo, designadamente em segunda fila, e 
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as suas repercussões na fluidez de trânsito; considerando a necessidade de 

adequar a oferta de estacionamento à crescente procura, garantindo a 

rotatividade do mesmo por pequenos períodos de tempo; Propõe-se à 

Câmara a criação de uma zona de estacionamento de duração limitada no 

Largo Valentim Moreira de Sá, com limite máximo horário de 2 horas e a 

taxa horária de €0,45/h”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de dois autocarros 

nos dias 19 e 26 de Abril, para efectuar o transporte dos alunos do 

Departamento de Biologia da Escola Secundária Martins Sarmento ao 

CITRUS (Circuito de Triagem e Circuito de Compostagem). Considerando 

que se trata de uma visita de estudo de grande interesse pedagógico e não 

haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

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

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EGAS 

MONIZ – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da câmara, datado de 20 de Fevereiro de 2006, 

que cedeu ao Agrupamento de Escolas Egas Moniz um autocarro, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um 

autocarro no dia 22 de Fevereiro para efectuar o transporte de 50 alunos 

do Agrupamento de Escola Egas Moniz à Pista de Atletismo Gémeos 

Castro das 09h15 às 13h00 aquando da participação no corta-mato 

distrital. Considerando não haver inconveniente para os serviços a 
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disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à ratificação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – EB1 DE SOUTO S. SALVADOR - CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO - Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de um autocarro no dia 17 de Março para efectuar o 

transporte das crianças da Escola EB1 de Souto S. Salvador para efectuar o 

transporte das crianças da Escola EB1 de Souto S. Salvador às instalações 

da Estação de Tratamento de Resíduos e à ETAR de Serzedelo. 

Considerando que se trata de uma visita de estudo de grande interesse 

pedagógico e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade 

da viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração do Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques pela cedência de um autocarro no dia 29 de Março das 

13h30 às 15h30 para efectuar o transporte dos alunos da EB1/Jardim-de-

infância de Mascotelos à Sede do Agrupamento. Considerando que se trata 

de uma visita de estudo e a importância das mesmas no desenvolvimento 

escolar dos alunos e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES  –  COOPERATIVA  A  OFICINA  – CEDÊNCIA 
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DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de um autocarro para o transporte de colaboradores e 

participantes no período de 12 a 14 de Maio durante a realização da XVIII 

Feira de Artesanato de Guimarães a realizar no Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando o protocolo de colaboração celebrado entre a 

Cooperativa A Oficina e a Câmara Municipal e o apoio dado em anos 

anteriores. Considerando não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho 

extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

A Vereadora Francisca Abreu não participou na discussão e na 

votação da proposta. ---------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração do Agrupamento de 

Escolas Professor Abel Salazar – Ronfe pela cedência de um autocarro nos 

dias 17 e 18 de Maio para efectuar o transporte dos alunos das escolas 

pertencentes ao Agrupamento. Considerando que se trata de uma 

actividade que conta com a presença do escritor António Mota e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado. 

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

TOPONÍMIA – CIDADE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

sugestão apresentada pela Associação Artística da Marcha Gualteriana no 

âmbito das Comemorações do Centenário da Marcha Gualteriana, 
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submete-se à apreciação da Exma. Câmara a seguinte proposta toponímica: 

Rua da Marcha Gualteriana – arruamento compreendido entre a Rua Raul 

Brandão e a Rua Calouste Gulbenkian (troço da actualmente denominada 

Rua Dr. Eduardo de Almeida).” A designação toponímica dá-se aqui por 

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

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE GOMINHÃES – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Gominhães, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO - 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Prazins Santo 

Tirso, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE VERMIL – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Vermil solicitando a cedência de uma 

bandeira do Município, bem como de uma bandeira da cidade. Propõe-se a 

concessão de uma bandeira do Município. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – UNIVERSIDADE DO MINHO – 

DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE ARQUITECTURA – 

VIAGEM DO 2.º ANO – “ROTA LE CORBUSIER” – Presente um 

ofício do Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do 

Minho solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a custear as 

despesas com uma viagem de estudo às cidades de Nîmes, Marselha, Lyon, 
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La Tourette, Mulhouse, Bordeux e San Sebatian, entre os próximos dias 6 

e 14 de Abril. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €500,00 

(quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 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 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – 

GALA “PREVENIR É VIDA” – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião realizada em 6 de Outubro de 2005, a Câmara Municipal de 

Guimarães deliberou atribuir um conjunto de apoios à Gala mencionada 

em assunto, entre os quais se contava a assumpção dos custos de utilização 

do Multiusos de Guimarães, os quais se estimaram em €875,00 (oitocentos 

e setenta e cinco euros), acrescidos de IVA. Sucede, contudo, que a 
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utilização efectiva daquele equipamento ocupou mais tempo e meios do 

que os estimados inicialmente, tendo ascendido a um custo total de 

€2.050,95 (dois mil cinquenta euros e noventa e cinco cêntimos). Deste 

modo, vem o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro solicitar à Autarquia a atribuição de um subsídio que complemente 

o montante inicialmente deliberado, até atingir o custo real de utilização do 

Multiusos. Assim, atentos os objectivos beneméritos da Gala, a premência 

do apoio à aquisição de uma Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da 

Mama e o espírito da deliberação de 6 de Outubro, proponho a atribuição, 

ao Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, de um 

subsídio de €992,20 (novecentos e noventa e dois euros e vinte cêntimos), 

destinado a completar o subsídio anteriormente deliberado e, assim, 

permitir o pagamento integral dos custos de utilização do Multiusos de 

Guimarães para a Gala “Prevenir É Vida”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 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, 
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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 nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DESPORTIVO DE PONTE – Presente a 

seguinte proposta: “Manuel Silva é um atleta de alta competição, originário 

e residente em Guimarães, que se encontra a atravessar uma situação social 

e desportiva difícil, em resultado de um litígio com a sua antiga equipa, que 

motivou a perda do subsídio da Federação, o que pode colocar em risco a 

sua própria carreira desportiva na alta competição. Assim, e de forma a 

colaborar com o atleta nesta fase de especial dificuldade, procurando 

colaborar na sua recuperação e no seu regresso à alta competição, 

proponho a atribuição, ao Clube Desportivo de Ponte, o seu novo clube, 

de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a 

apoiar a preparação desportiva de Manuel Silva”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 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 
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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 nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – MORÁVIA – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – PASSEIO DE BTT NOCTURNO – 

Presente um ofício da Morávia – Associação Juvenil de Moreira de 

Cónegos solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a custear as 

despesas com a realização de um Passeio de BTT Nocturno, no próximo 

dia 8 de Abril, sendo que as despesas se estimam em €475,00 

(quatrocentos e setenta e cinco euros). Propõe-se a concessão de um apoio 

no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 
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alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE CAÇADORES DE LORDELO – 

Presente um ofício do Clube de Caçadores de Lordelo solicitando apoio da 

Câmara Municipal, no montante de €300,00 (trezentos euros), destinado a 

custear as despesas com a instalação da Sede e Bar do referido Clube nas 

instalações da Estação nova da CP de Lordelo, sita na Avenida General 

Humberto Delgado. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 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 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS    –    DOAÇÃO    DE    MOBILIÁRIO    AO   GRUPO 
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CULTURAL E RECREATIVO DE BARCO – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “O Grupo Cultural e Recreativo de 

Barco, através de ofício datado de 15 de Fevereiro de 2006, solicita a 

cedência de um armário usado para apetrechamento da secretaria da sua 

sede social. Existindo em armazém um armário metálico que já não 

satisfaz as necessidades dos Serviços da Câmara Municipal, submete-se à 

consideração superior a sua doação ao Grupo Cultural e Desportivo de 

Barco, ao abrigo da alínea a), n.º 4 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Ao referido 

armário atribui-se o valor de €25,00 (vinte e cinco euros)”. 

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

SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCLÓRICO DE S. CLEMENTE DE 

SANDE – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA TELEVISIVO – 

Presente a seguinte proposta: “Tendo recebido um convite para actuar 

num programa televisivo da TVI, vem a Direcção do Rancho Folclórico de 

São Clemente de Sande solicitar um apoio que lhe permita fazer face às 

despesas de deslocação. Considerando o interesse em apoiar o grupo 

referido nesta iniciativa que significará um acréscimo da sua visibilidade 

pública, bem como a divulgação do folclore concelhio, proponho a 

atribuição, ao Rancho Folclórico de São Clemente de Sande, de um 

subsídio de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar nas despesas de deslocação do referido grupo a Lisboa, para 

participar na gravação de um programa televisivo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 a 31 e 33 da 
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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 nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – SEMINÁRIO MISSIONÁRIO DO VERBO 

DIVINO – XVI FESTIVAL DA CANÇÃO “GUIMARÃES A 

CANTAR” – Presente a seguinte proposta: “Tendo em vista a realização 

do festival mencionado em assunto, que terá lugar no Auditório da 

Universidade do Minho, nos próximos dias 25 e 26 de Março, vem o 

Seminário do Verbo Divino solicitar os seguintes apoios, tidos como 

imprescindíveis à boa realização do evento: - cedência de 100 cadeiras; - 

cedência e operação do equipamento de som e luz instalado no Auditório 

(implica a realização de trabalho extraordinário). Tendo em vista os 

objectivos da iniciativa, que mobiliza todos os anos a participação de 

dezenas de jovens músicos do Concelho, bem como o facto de o mesmo 

ser de acesso livre para o público interessado, proponho a disponibilização 

dos apoios supra-referidos”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS  –  FESTAS  EM  HONRA DE SANTA APOLÓNIA – 
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FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santa Apolónia, freguesia de Silvares, solicitando a 

cedência de troféus para o concurso pecuário de gado bovino e corrida de 

cavalos, integrados nas Festas em Honra de Santa Apolónia, a realizar no 

próximo dia 17 de Abril. Propõe-se a concessão de 3 troféus. 

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

SUBSÍDIOS - FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – 

FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santa Apolónia, freguesia de Silvares, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar nos próximos dias 16 e 17 de Abril, com a 

colocação de 2 contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. CRISTÓVÃO – FREGUESIA DE 

SELHO S. CRISTÓVÃO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Selho S. Cristóvão solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 19 e 21 de Maio, com a colocação de 3 contadores para a 

potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UANNIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE 

SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da Comissão de Festas 

do Corpo de Deus, freguesia de Souto Santa Maria, solicitando que a 

ligação à rede de iluminação pública das referidas festas seja feita entre os 

dias 12 e 16 de Junho e não entre os dias 14 e 19 de Junho como, por 

lapso, indicaram. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS  –  FESTAS  DE  S.   SEBASTIÃO  – FREGUESIA DE 
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GUARDIZELA – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. 

Sebastião, freguesia de Guardizela, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 

realizar nos próximos dias 8 e 9 de Julho, com a colocação de 3 contadores 

para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DE S. PEDRO – FREGUESIA 

DE AZURÉM – Presente um pedido da Comissão de Festas em Honra 

de S. Pedro, freguesia de Azurém, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da referida festa, entre os 

próximos dias 29 de Junho e 2 de Julho, com a colocação de dois 

contadores para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS DEZ HORAS E CINQUENTA MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


