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ACTA 

Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice – Presidente da Câmara – Domingos 

Bragança Salgado – e Vereadores – 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. ---------------------------------- 

Não compareceu o Presidente da Câmara, António Magalhães da Silva, 

por se encontrar a representar o Município na Macedónia, tendo a sua falta 

sido considerada justificada. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Lamentou que a Câmara tivesse 

autorizado a realização da Concentração de Motards em Caldelas, 

contrariando o parecer da Junta de Freguesia, emitido a solicitação da 

Câmara Municipal, que era desfavorável à realização deste evento. 2 – 

Vereador José Manuel Antunes – a) – Referiu problemas existentes no 

Agrupamento de Escolas João de Meira, expondo um considerável 

número de alunos com necessidades educativas especiais, alguns deles 

identificados junto da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em 

Risco, outros com deficiência mental permanente ou com dificuldades de 

locomoção. Disse que, face a este cenário, que representa um aumento de 

cerca de 50% do número de casos, a DREN, ao invés de aumentar, 

reduziu o número de professores para o ensino especial comparativamente 

ao ano lectivo anterior. Solicitou o apoio da Câmara Municipal para a 



 

 

 
 

ACTA Nº 16   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO DE 2006 
 

 

 

 

 

contratação de um psicólogo para trabalhar junto do Agrupamento de 

Escolas João de Meira, visto que a DREN não disponibiliza verba para o 

efeito e as Associações de Pais das Escolas não têm recursos para se 

substituir à Escola e à DREN. Finalmente, referiu a necessidade de um 

elevador na Escola EB 2,3 João de Meira, atendendo ao elevado número 

de alunos com mobilidade reduzida, solicitando que a Câmara Municipal 

use a sua influência política para a construção deste equipamento naquela 

Escola. b) – Perguntou qual o ponto de situação da construção do Jardim 

Infantil na Escola EB 1 do Bairro em Urgezes, recordando que havia o 

compromisso de iniciar a sua construção em 2006; c) – Quis saber para 

quando estava previsto o início das obras de ampliação da Escola EB1 do 

Salgueiral. 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Referindo-se ao 

Aviso de Concurso para recrutamento de Professores de Inglês, 

Informática e Expressão Plástica para o Ensino Básico, disse que os 

critérios de selecção não eram objectivos, permitindo subjectividade nas 

escolhas dos candidatos. 4 – Vereador António Salgado Almeida – a) – 

Referiu a morosidade do atendimento dos serviços da Segurança Social em 

Guimarães e disse, a propósito, ser necessária a instalação de uma Loja do 

Cidadão na cidade de Guimarães; b) – Quis saber a quem iria ser cometida 

a gestão do Parque de Selho (Pevidém) e para quando a acessibilidade de 

ligação da rotunda; c) – Perguntou sobre o plano de acessibilidades do 

novo Mercado Municipal, bem como qual a função que vai ser dada ao 

espaço do Mercado actual, quando este for transferido. 5 – Vereador 

Armindo Costa e Silva – a) – Deu conhecimento de uma informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa ao Programa 

Ocupacional (POC) – Prevenção da Floresta contra Incêndios; b) – Deu 

conhecimento de uma informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente relativa ao balanço do número de incêndios e área ardida no 
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ano de 2006; 6 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Informou que a 

candidatura apresentada pela Câmara Municipal, em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas, para realização de actividades extra-curriculares, 

foi aprovada no âmbito do Despacho da Ministra da Educação nº 

12591/2006, de 16 de Junho, com uma comparticipação financeira no 

valor de €1.850.850,00. Deu, também, conhecimento da aceitação da 

candidatura para recrutamento de docentes de acordo com as regras da 

Administração Pública para contratação de pessoal em prestação de 

serviço. 7 – Vice – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto à 11.ª Concentração Motard, a realizar na Vila de 

Caldelas disse que iria passar a palavra ao Vereador Armindo Costa e Silva, 

referindo, contudo, o interesse turístico para Guimarães deste evento; b) – 

Sobre as preocupações manifestadas pelo Vereador José Manuel Antunes 

ao nível da Educação, disse que iria passar a palavra à Vereadora Francisca 

Abreu para que se pronunciasse com mais detalhe, recordando, contudo, 

que a Câmara Municipal trazia hoje a “Carta Educativa” para apreciação e 

votação, documento que vem trazer respostas a muitas preocupações em 

matéria de Educação, algumas delas manifestadas na intervenção do 

Vereador José Manuel Antunes. c) – Sobre o Aviso de Concurso para 

recrutamento de Professores para o Ensino Básico disse que iria passar a 

palavra à Vereadora Francisca Abreu; d) - Relativamente à Loja do 

Cidadão, recordou que o Governo tinha criado este serviço apenas nas 

capitais de distrito, existindo actualmente 10 Lojas do Cidadão no país. 

Continuou, referindo que Guimarães tem a funcionar o Posto de 

Atendimento ao Cidadão, que é uma extensão da “Loja do Cidadão”, mas 

que não disponibiliza todos os serviços que a Loja do Cidadão dispõe; e) – 

Sobre o Mercado Novo, disse que iria passar a palavra ao Vereador Júlio 

Mendes, recordando, contudo, que se previa que as acessibilidades 
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estivessem concluídas no final do primeiro semestre do próximo ano; f) – 

Sobre o Parque de Selho/Pevidém disse que se iria continuar a trabalhar 

nas acessibilidades, designadamente na ligação da rotunda ali construída. 8 

– Vereador Júlio Mendes – a) – Deu alguns pormenores sobre os dois 

acessos ao novo Mercado Municipal, referindo também um terceiro acesso 

que está ainda em fase de negociação com os proprietários dos terrenos. 

Relativamente à função ou funções a atribuir ao espaço do actual Mercado, 

explicou a existência de um dossier que iniciou com os conceitos de 

ocupação daquele espaço, dossier que está, ainda, a ser trabalhado e será 

oportunamente apresentado à Câmara Municipal para apreciação. 9 – 

Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Sobre a 11.ª Concentração 

Motard em Caldelas, a realizar de 8 a 10 do corrente mês, recordou que a 

respectiva Junta de Freguesia, com excepção deste ano, tinha apoiado 

sempre esta organização. Referiu, ainda, os aspectos de segurança e de 

acessibilidades que a Câmara Municipal acautelou, e sempre tem 

acautelado, e que foram, em devido tempo, comunicados ao Senhor 

Presidente da Junta em resposta às preocupações que tinha manifestado, 

pelo que tudo estava em condições para que este evento se realizasse. 10 – 

Vereadora Francisca Abreu – a) – Prestou esclarecimentos 

relativamente ao Aviso de Concurso para recrutamento de Professores de 

Inglês, Informática e Expressão Plástica para o Ensino Básico, recordando 

que os critérios de selecção eram similares àqueles utilizados pelo 

Ministério da Educação para colocação de professores, discordando, 

assim, da alegada subjectividade na escolha dos candidatos. ------------------- 

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

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

I – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 190 a 194, 

comunicando a aprovação, em sessão realizada no passado dia 14 de Julho, 
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das seguintes propostas: a) - “Empréstimo – Contratação de um 

Empréstimo de Longo Prazo no montante de €3.377.480,00 (três milhões 

trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta euros)”; b) – 

“Regulamento dos Parques de Estacionamento Municipais”; c) – 

“Proposta para Abertura de Concurso Público Internacional n.º 2/06”; d) 

– “Alteração Parcial do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 

Guimarães”; e) – “Desportivo Francisco de Holanda – Alteração das 

Condições de Constituição do Direito de Superfície”; II – Do despacho 

do Vereador Domingos Bragança, datado de 12 de Junho de 2006, que 

concordou com a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “Estando a ser executados os trabalhos de pavimentação nas 

áreas confinantes à ponte de Donim, foi constatada a existência de águas 

pluviais que afloram sob uma casa e que poderão provocar graves 

acidentes caso não sejam encaminhadas, pois irão ficar acumuladas no 

pavimento. A não execução destes trabalhos, neste momento, trará 

inconvenientes graves para a Câmara Municipal, dado que mais tarde terá 

que se realizar com o necessário levantamento de pavimento agora 

aplicado. O valor destes trabalhos é de €3.317,54 (três mil trezentos e 

dezassete euros e cinquenta e quatro cêntimos) + IVA e têm justificação 

na alínea b) do n.º 1 do art. 26º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

Aquando da abertura da caixa para os pavimentos, verificou-se que 

existem caixas de águas pluviais que estão muito danificadas, pelo que se 

terá que fazer novas caixas sumidoras, assim como reparar as caixas de 

visita existentes. O valor para estes trabalhos é de €3.049,70 (três mil 

quarenta e nove euros e setenta cêntimos) + IVA. Estes trabalhos têm 

justificação na alínea b) do n.º 1 do art. 26º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de 

Março. Quando se abriu a caixa para executar o pavimento, verificou-se a 

existência de uma conduta antiga que está a uma cota que impede a 
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execução da pavimentação. Dado que aquela conduta já não está em uso, 

ter-se-á que a demolir para que se possa realizar a pavimentação prevista. 

Na fase de projecto era impossível prever a existência daquela conduta, 

dado que a mesma não se encontrava cadastrada. O valor destes trabalhos 

é de €1.092,28 (mil noventa e dois euros e vinte e oito cêntimos) + IVA. 

Estes trabalhos têm justificação na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º do 

Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. O valor final dos trabalhos é de 

€7.459,52 (sete mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e 

dois cêntimos) + IVA, correspondendo a 2,99% do contrato inicial”; III – 

Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de Julho de 2006, 

que aprovou a conta final da obra “Extensão do Centro de Saúde de 

Ponte”, de acordo com a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “1 – Por despacho do então Vereador Alberto Oliveira, datado 

de 4 de Julho de 2005, com poderes subdelegados de 17 de Janeiro de 

2002, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma “Sociedade de 

Construções Guimar, S.A.”, pelo valor de €653.400,84 (seiscentos e 

cinquenta e três mil quatrocentos euros e oitenta e quatro cêntimos) + 

IVA. 2 – O valor final dos trabalhos foi de €666.224,33 (seiscentos e 

sessenta e seis mil duzentos e vinte e quatro euros e trinta e três cêntimos) 

+ IVA, correspondendo €647.309,05 (seiscentos e quarenta e sete mil 

trezentos e nove euros e cinco cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta 

inicial, €18.915,28 (dezoito mil novecentos e quinze euros e vinte e oito 

cêntimos) + IVA a Erros e Omissões e €6.091,78 (seis mil noventa e um 

euros e setenta e oito cêntimos) + IVA a trabalhos a menos, sendo os 

trabalhos adicionais aprovados da seguinte forma: ------------------------------ 

Despacho Contrato Valor Visto do T. C. Percentagem 

28 de Julho de 
2005 

2 de Setembro de 2005 €18.915,28 23 de Março de 2006 2,89% 
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3 – Os trabalhos a menos, no valor de €6.091,78 (seis mil noventa e um 

euros e setenta e oito cêntimos) + IVA que, por ordens da ARS Norte, 

Sub-Região de Braga, não foram executados, dizem respeito a: - eliminação 

das barreiras de acesso ao parque de estacionamento; eliminação do 

reservatório de gás butano, passando o abastecimento a ser feito através de 

gás natural; eliminação de exaustor da cafetaria; eliminação de “Balancé” 

no parque infantil por colisão com áreas de utilização de outros 

equipamentos infantis. 4 – Assim, fica à consideração superior a aprovação 

desta Conta Final no valor de €666.224,33 (seiscentos e sessenta e seis mil 

duzentos e vinte e quatro euros e trinta e três cêntimos) + IVA, bem como 

o Auto Final anexo na importância de €26.555,26 (vinte e seis mil 

quinhentos e cinquenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos) + IVA. 5 – 

Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a presente empreitada 

são contratuais. 6 – Se for caso disso, poderão estes montantes ser objecto 

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

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

respectivos índices definitivos de revisão de preços”. IV – Do despacho 

do Presidente da Câmara, datado de dezassete de Julho de 2006, que 

aprovou a alteração número catorze ao Plano de Investimento, Plano de 

Actividades 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; V – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de oito 

de Agosto de 2006, que aprovou a alteração número quinze ao Plano de 

Investimento, Plano de Actividades 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; VI – Do ofício do Fiscal Único 

da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, E.M. remetendo parecer 
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sobre a informação financeira correspondente ao 1º semestre de 2006, nos 

termos do artº 14º, alínea e) da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que se dá 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se o Vice-Presidente da 

Câmara – Domingos Bragança Salgado e os Vereadores Rui Vítor Costa e 

António Salgado Almeida. ----------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LONGOS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião 

realizada no dia 27 de Janeiro de 2005, delegou na Junta de Freguesia de 

Longos a execução das seguintes obras: Pavimentação das Ruas dos 

Pedrais, do Covilho e da Travessa dos Pedrais “A”, “B”, “C”, “D” e “E”; 

Pavimentação da Rua e da Travessa de S. Martinho “A”, “B” e “C”; 

Pavimentação de parte da Estrada Municipal 585; Execução de passeios, 

2.ª fase. Foi celebrado o respectivo protocolo entre a Junta de Freguesia e 

a Câmara Municipal de Guimarães em 27 de Janeiro de 2005. Na sua 

calendarização de trabalho, a Empresa Intermunicipal Vimágua tinha 

previsto nessas vias a execução das redes de água e saneamento, não se 

justificando, por isso, a execução das obras por conta da Junta de 

Freguesia de Longos, antes da intervenção da referida Empresa. A Junta de 

Freguesia de Longos, através do seu ofício n.º 38 de 18 de Julho de 2006, 

informou a Câmara Municipal que a Vimágua já tinha executado as suas 

obras, pelo que a Junta estaria em condições de avançar com as obras da 

pavimentação nessas vias. Assim, proponho que a Câmara Municipal 
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autorize a Junta de freguesia de Longos a executar as obras acima referidas 

durante o ano em curso, mantendo-se a verba atribuída no valor de 

€22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros). DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS 

SANTO ESTEVÃO – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta 

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

em sua reunião celebrada em 27 de Janeiro de 2005, delegou na Junta de 

Freguesia de Briteiros Santo Estevão, a execução das seguintes obras: 

Pavimentação da Rua de Cantarinhos, da Travessa de Linhares e Arranjo 

Urbanístico da Rua de Santo Estevão, - 1ª Fase. A Junta de Freguesia de 

Briteiros Santo Estevão informou esta Câmara que devido à complexidade 

da obra do Arranjo Urbanístico da Rua de Santo Estevão – 1ª Fase, optou 

por previamente mandar elaborar um projecto, tendo apresentado a 

respectiva factura. Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário 

o teor da cláusula primeira do primeiro aditamento ao protocolo de 

delegação de competências celebrado em 27 de Janeiro de 2005 que 

passará a ter a seguinte redacção: “O presente protocolo tem por objecto a 

delegação de competências na Junta de Freguesia de Briteiros Santo 

Estevão para execução das seguintes obras: - Pavimentação da Rua dos 

Cantarinhos e da Travessa de Linhares – Arranjo Urbanístico da Rua de 

Santo Estevão – 1ª Fase – Projecto”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “Em 20 de Julho de 2006, a Câmara Municipal de 
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Guimarães delegou na Junta de Freguesia de Vermil a execução da obra de 

“Pavimentação da entrada da EB 1 de Vermil”, pelo valor de €1.556,14 

(mil quinhentos e cinquenta e seis euros e catorze cêntimos). Consultado o 

processo, verificou-se que este valor contemplava apenas o custo dos 

materiais, como é referido na informação prestada pelo Departamento de 

Obras Municipais de 4 de Agosto de 2006. Entretanto, a Junta de 

Freguesia de Vermil, através do seu ofício datado de 27 do findo mês de 

Julho, solicitou a esta Câmara Municipal o reforço da verba atribuída dado 

ser insuficiente para a execução das obras que pretende executar na escola, 

nomeadamente: abertura de uma entrada (portão com duas folhas) na 

frente da escola para poderem entrar viaturas de socorro e outras; 

colocação de uma grade no talude da escola na zona do recreio; 

pavimentação da área do recreio. O Departamento de Obras Municipais 

avaliou o orçamento apresentado pela Junta de Freguesia de Vermil para a 

execução dos trabalhos, no valor de €9.030,00 (nove mil e trinta euros) + 

IVA, tendo verificado que os preços estão dentro daqueles normalmente 

praticados pelo mercado. Assim, submete-se a aprovação do executivo 

camarário, a atribuição à Junta de Freguesia de Vermil de um reforço de 

verba no valor de €4.264,16 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro euros 

e dezasseis cêntimos), destinado à execução dos trabalhos na escola EB1 

de Vermil, estimando-se em 60 dias o prazo para a conclusão da obra”. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

ARRANJO DO LARGO DA IGREJA E DA ÁREA ENVOLVENTE 

DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião realizada em 27 de 

Janeiro de 2005, delegou na Junta de Freguesia de Guardizela a execução 

da obra de arranjo do Largo da Igreja e da área envolvente da Junta de 
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Freguesia, pela importância de €40.000,00 (quarenta mil euros). Como a 

verba concedida à Junta, se revelou insuficiente para acabar os trabalhos e 

tendo em conta a centralidade do local e a degradação da obra inacabada, 

proponho, de acordo com a avaliação efectuada pelo Departamento de 

Obras Municipais, que seja delegada na Junta de Freguesia de Guardizela a 

execução das obras de finalização do “Arranjo da zona envolvente à Igreja 

e Junta de Freguesia” pelo valor de €49.697.24 (quarenta e nove mil 

seiscentos e noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SILVARES – 

CONCESSÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE PARQUE 

DE ESTACIONAMENTO – Presente uma proposta do Vereador 

Domingos Bragança para concessão de guias de cimento à Junta de 

Freguesia de Silvares, no valor de €1.135,38 (mil cento e trinta e cinco 

euros e trinta e oito cêntimos), destinadas à execução de um Parque de 

Estacionamento na zona do Carreira, junto ao viaduto da Auto Estrada 

A7. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DOS 

LAMEIROS – Presente a seguinte proposta: “A pedido da Junta de 

Freguesia de Sande S. Martinho, proponho que a Câmara conceda a esta 

autarquia a verba de €11.269,11 (onze mil duzentos e sessenta e nove 

euros e onze cêntimos) como apoio às obras de pavimentação da Travessa 

dos Lameiros”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08050102. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO  –  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO  –  SINISTRO 
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NA TRAVESSA DO CODEÇAL – FREGUESIA DE LORDELO – 

Presente a seguinte informação da Secção de Património: “Através de 

requerimento entregue nesta Câmara Municipal no dia 16 de Novembro de 

2005 o Senhor José Cunha e Castro comunicou que, no dia 25 de Outubro 

de 2005, ao circular na Travessa do Codeçal, da freguesia de Lordelo, 

partiu o cárter da sua viatura de matricula 39-15-XO. Alega que tal facto se 

deveu à existência de uma lomba na via, pelo que solicita o pagamento das 

despesas com a reparação do veículo, no valor de € 418,40 (quatrocentos e 

dezoito mil e quarenta cêntimos), conforme orçamento que apresenta. 

Este pedido foi analisado pelos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais que, após verificação da situação no local, confirmaram a 

deficiência do piso. O acidente foi participado à Companhia de Seguros 

com a qual a Câmara tem contrato de seguros de responsabilidade civil, 

mas aquela informou que a situação não se enquadra nas coberturas da 

respectiva apólice. Assim, submete-se à consideração superior o 

pagamento, por parte da Câmara Municipal, da quantia de €418,40 

(quatrocentos e dezoito euros e quarenta cêntimos) ao Senhor José Cunha 

e Castro, a título de indemnização pelos danos causados em consequência 

do referido sinistro”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

02 e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A OBRA 

DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 6 

– Presente a seguinte informação da Secção de Património: “No âmbito do 

processo de aquisição de terrenos necessários à construção da via de 

ligação Azurém/Fermentões a Câmara Municipal encetou contactos com a 

Sr.ª D. Maria Madalena Arruda de Moura Machado Garcia, proprietário da 

parcela de terreno de terreno nº 6, com a área de 402m2, com vista à sua 
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negociação por via do direito privado, nos termos do artigo 11º do Código 

das Expropriações. Pela proprietária foi aceite o valor de € 12.00/m2, num 

total de €4.824.00 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro euros), valor que 

o perito da lista oficial considera admissível, conforme relatório 

apresentado. A referida parcela de terreno será desanexada do prédio 

descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 

01559/Azurém e inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 31, a 

confrontar do Norte com terreno sobrante da expropriada, do Sul com 

José de Oliveira Nogueira, do Nascente com José Maria Teixeira Pinheiro 

e do Poente com Ricardo Teixeira Gomes. Assim, submete-se à 

consideração a aquisição da identificada de terreno pelo valor de €4.824.00 

(quatro mil oitocentos e vinte e quatro euros)”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 070101. 

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

ACORDO DE COLABORAÇÃO – GABINETE TÉCNICO 

FLORESTAL – Presente a seguinte informação da Chefe de Divisão 

Administrativa: “A Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF) 

remeteu a esta Câmara Municipal dois exemplares do Acordo de 

Colaboração a celebrar entre estas duas entidades, com vista à sua 

assinatura, cujo objecto é assegurar o enquadramento financeiro do apoio 

a prestar pela DGRF à Câmara para comparticipação das despesas de 

funcionamento do Gabinete Técnico Florestal Municipal e dos encargos 

com o respectivo pessoal técnico habilitado. Analisado o teor do 

documento agora remetido verifica-se que o seu conteúdo é 

substancialmente idêntico ao Acordo de Colaboração celebrado em 18 de 

Novembro de 2004, com a então Agência para a Prevenção de Incêndios 

Florestais, e ao abrigo do qual foi criado o Gabinete Técnico Florestal 

nesta Câmara Municipal. Através de ofício remetido em 11 de Janeiro do 
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corrente ano, o Coordenador da Agência para a Prevenção de Incêndios 

Florestais comunicou a sua extinção, passando as suas competências para a 

Direcção Geral de Recursos Florestais. O documento que agora é 

remetido mantém as mesmas comparticipações financeiras do anterior, e 

constitui uma continuação da cooperação iniciada com o acordo celebrado 

em 2004, apenas se altera a entidade contratante. Este Acordo deverá ser 

aprovado em reunião do executivo camarário, nos termos do disposto na 

al. h) do n.º 2 do art. 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.” O referido Acordo 

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO – AQUISIÇÃO 

DE LIVROS PARA OFERTA – Presente uma informação da Chefe de 

Divisão de Biblioteca e Documentação propondo a doação às Escolas do 

2.º e 3.º Ciclo e ainda às Escolas Secundárias do concelho de um exemplar 

das publicações “Renascer” e “Einstein, Ciência, Poesia e Cidadania”, 

implicando à Autarquia um custo total no valor de €327,00 (trezentos e 

vinte e sete euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 02.02.15. DELIBERADO APROVAR 

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

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO 

APRESENTADA PELA PORTGÁS – SOCIEDADE DE 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. – Presente a seguinte 

informação da responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais: “Na 

sequência da instauração dos processos de execução fiscal nº 783/06 e 

apensos, por falta de pagamento de uma taxa de ocupação de via pública, 

foi citada a empresa Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de 

Gás, S.A. para efectuar o pagamento da quantia em dívida. O pagamento 
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não foi efectuado e o valor da divida é de € 93,62. No passado dia 7 de 

Julho aquela empresa enviou uma oposição à execução fiscal, endereçada 

ao Sr. Juiz de Direito do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Nesta 

oposição alega, em suma, que a quantia exequenda não consubstancia uma 

taxa, mas antes um verdadeiro imposto, criado pelo Município de 

Guimarães. Refere que a Câmara Municipal de Guimarães pretende aplicar 

e cobrar montantes alegadamente a título de “taxas” de ocupação do 

subsolo do domínio público municipal, contudo entende que tais tributos 

não têm enquadramento legal e inquinam os respectivos actos de 

liquidação de nulidade. Segundo o alegado pela empresa, ela suportou 

todos os encargos da realização das infra-estruturas necessárias à 

distribuição de gás natural aos munícipes de Guimarães, cabendo-lhe ainda 

assegurar a manutenção da rede de distribuição de gás, bem como suportar 

os custos de tal manutenção. Por seu turno, e segundo a mesma exposição, 

o Município de Guimarães não terá que efectuar quaisquer obras ou outras 

acções, de modo a permitir a instalação das diversas infra-estruturas que 

constituem a rede de gás, nem suportou, ou suportará qualquer encargo 

com a realização, reforço ou manutenção das mesmas. Assim, refere que 

não consegue vislumbrar qualquer contrapartida que para esta resulte 

inerente ao encargo com a “taxa” ora dada à execução (porque inexiste tal 

contrapartida). Por outro lado, refere que, enquanto concessionária de um 

serviço público de distribuição de gás natural na Zona Norte do País, foi-

lhe atribuído pelo Estado o direito de utilização de terrenos do domínio 

público para instalação da rede de gás, pelo que, ao ser o Estado, e não as 

autarquias, a atribuir à Portgás o direito ao uso de terrenos do domínio 

público, não tem a Câmara Municipal de Guimarães legitimidade ou 

competência para liquidar a esta quaisquer taxas pela ocupação da via 

pública – subsolo municipal. Analisada a oposição apresentada pela 
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empresa Portgás, cumpre-nos informar que, apesar do alegado, não lhe 

assiste razão, devendo a Câmara Municipal manter a liquidação da taxa, 

conforme adiante se expõe: À empresa Portgás foi debitada uma taxa de 

ocupação da via pública prevista no ponto 5, alínea a) do art. 21.º da 

Tabela de Taxas e Licenças Municipais, em vigor no Município de 

Guimarães, e que refere que “tubos, condutas, cabos, condutores e semelhantes - por 

ano e por metro linear: a) cabos subterrâneos condutores de energia eléctrica, de 

telecomunicações, condutas de gás – €1,82”. A Portgás é uma empresa 

concessionária do serviço público de importação de gás natural e do seu 

transporte e fornecimento de gás natural na Região Norte. Na base da 

concessão, bem como no diploma que define a regulação básica do sector 

do gás natural, é muito claro que as concessionárias têm o direito de usar 

bens do domínio público. Todavia, em nenhuma norma desses diplomas 

(ou de outros) se estabelece a isenção do pagamento de taxas municipais, 

pelo que se deverão cobrar a esta empresa as taxas relativas à intervenção e 

ocupação do domínio público municipal. É este entendimento da doutrina 

e da jurisprudência mais recente. A Associação Nacional de Municípios 

Portugueses enviou a todas as autarquias um parecer do Dr. Pedro 

Gonçalves, que se pronuncia nesse sentido. Quanto à qualificação como 

taxa deste tributo, o Supremo Tribunal Administrativo proferiu, em três 

processos, acórdãos a qualificar como taxa, por ter natureza sinalagmática, 

o tributo liquidado por um município como contrapartida pela utilização 

do subsolo com tubos e condutas, uma vez que o seu montante se destina 

a pagar uma utilização individualizada do subsolo onde os mesmos foram 

colocados (ver. Acórdãos do STA proferidos nos processos n.ºs 650/04, 

de 17/11/2004, n.º 1206/04, de 27/04/2005 e n.º 1338/04, de 

27/04/2005). Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 208.º do 

Código do Procedimento e do Processo Tributário, aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, alterado e republicado pela Lei 

n.º 15/2001, de 5 de Junho, deverá submeter-se a oposição agora 

apresentada pela empresa Portgás, no âmbito dos processos de execução 

fiscal n.º 783/06 e apensos, a deliberação do executivo camarário, 

enquanto órgão de execução fiscal, para que delibere manter a liquidação 

desta taxa no presente processo”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

DECLARAÇÃO SOBRE A LUTA CONTRA O TRÁFICO DE 

SERES HUMANOS – Presente, para aprovação, a Declaração Sobre a 

Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, adoptada na 13.ª Sessão Plenária 

do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE) e 

oficialmente aberta à assinatura a 31 de Maio de 2006 e que permite dar 

um passo em frente na luta contra o tráfico de seres humanos – a qual 

figura hoje entre as prioridades absolutas do Conselho da Europa – pois 

associa as autoridades locais e reconhece o seu papel nas acções a levar a 

cabo contra esta nova forma de escravatura. A Declaração Sobre a Luta 

Contra o Tráfico de Seres Humanos dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

CULTURA – SALÃO INTERNACIONAL DE PINTURA NAÏF – 

PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Julho de 

2006, que concordou com a seguinte proposta da Vereadora Francisca 

Abreu: “A Galeria de Arte do Casino Estoril realiza anualmente o Salão 

Internacional de Pintura Naif, que conta este ano com a sua 27.º edição. 

Desta forma, solicita a atribuição da Câmara Municipal para o 1.º Prémio, 

a atribuir ao trabalho de melhor qualidade e que melhor traduz a 
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linguagem Naif, pelo que, a exemplo de anos anteriores, se propõe a 

atribuição de um subsídio de €2.000,00 (dois mil euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.08.02. 

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

CULTURA – CINECLUBE DE GUIMARÃES – XVIII EDIÇÃO 

DO “CINEMA EM NOITES DE VERÃO” – Presente a seguinte 

proposta da Vereadora Francisca Abreu: “A programação de um conjunto 

de propostas vocacionadas para o ar livre durante o Verão, tem 

demonstrado ser, não só um importante instrumento de fomento e 

consolidação de públicos para as artes do espectáculo, como um factor de 

atracção e fixação de turistas em Guimarães. Os vários eventos previstos 

terminam habitualmente com o “Cinema em Noites de Verão”, uma 

iniciativa do Cineclube de Guimarães que contou desde sempre com o 

apoio financeiro e logístico da Autarquia, e que, apesar de acontecer pelo 

18º ano consecutivo, mantém e reforça consistentemente, em resultado de 

programações de grande qualidade, a sua capacidade de atracção de 

públicos para o Cinema, num ambiente informal e de acesso livre. 

Contudo, em resultado do esforço de contenção que assumimos 

recentemente no que toca à realização de trabalho extraordinário, aquele 

apoio logístico excluirá, no corrente ano, quaisquer despesas de pessoal. 

Assim, em reconhecimento da importância do evento no calendário 

cultural de Guimarães, e face ao aumento de custos de produção, 

justificado pela assumpção, por parte do Cineclube, da contratação e 

pagamento de pessoal de apoio, propõe-se a atribuição, ao Cineclube de 

Guimarães, de um subsídio de €9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta 

euros), destinado à organização do XVIII Cinema em Noites de Verão, a 

decorrer no Largo da Oliveira.” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador César Machado 

não participou na discussão e na votação da proposta. 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 o ponto 15 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”. ------------------ 

EDUCAÇÃO – CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta:” A Lei nº 159/99 de 14 de 

Setembro, no nº 2 do seu artigo 19º, transferia do Poder Central para as 

Câmaras Municipais a responsabilidade pela elaboração da então designada 

Carta Escolar, documento pouco abrangente e que se entendia como um 

mero levantamento das edificações escolares de cada município. A 

caracterização das cartas educativas contida no Decreto-lei 7/2003, de 15 

de Janeiro, mais do que isto, permite configurar um verdadeiro documento 

de planeamento, complementar ao PDM. Assim, a Carta Educativa de 

Guimarães passará a ser o principal instrumento de apoio à decisão por 
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parte de quem tem a responsabilidade de gerir os destinos da educação e 

formação no território concelhio. Trata-se de um instrumento de 

planeamento que, para além de se debruçar sobre a realidade existente, em 

termos dos tradicionais equipamentos educativos, agrega também outros 

equipamentos sociais e, tendo em conta as pessoas que quer servir, vai 

detectar as respostas mais eficientes aos anseios dessas populações. Tal 

como estipula o nº 1 do art. 19º do Decreto-lei 7/2003, de 15 de Janeiro, 

após ter sido apreciada e votada em reunião do Conselho Municipal de 

Educação de 25 de Julho de 2006, submete-se à aprovação da Câmara 

Municipal, para posterior envio à Assembleia Municipal, a Carta Educativa 

do concelho de Guimarães, cuja elaboração obedeceu ao estipulado neste 

último diploma legal, tendo sido adaptada ao modelo emanado da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses.” A Carta Educativa 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. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD votaram favoravelmente a Carta Educativa 

do Concelho de Guimarães pois sempre defenderam a Educação 

como uma questão central para o futuro de Guimarães. Como é 

público, o PSD já há mais de uma década que reclama planeamento, 

organização e investimento ao nível da Educação, quer no debate político 

quer através das suas propostas e ao reclamar os investimentos municipais 

necessários em Educação no concelho de Guimarães. Como é reconhecido 

o PSD tem lutado politicamente pela Carta Educativa, pela urgência na sua 

concretização. Saudamos portanto o aparecimento de uma Carta 

Educativa, apesar do manifesto atraso. Saudamos uma visão mais global e 
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sustentada da Educação em Guimarães, independentemente das críticas 

que naturalmente nos possa merecer. Esta Carta Educativa vem dar 

razão aos nossos argumentos sobre o insuficiente investimento na 

Educação e a clara má cobertura que Guimarães tem ao nível do 

Ensino Pré-Escolar. Realidades que o PSD sempre denunciou e que 

suscitou, ao longo dos últimos anos, um conjunto de propostas recusadas 

pelo PS que sempre se negou a aceitar as nossas justas críticas. A redução 

orçamental brutal de investimentos em Educação nos anos de 2002 e de 

2003, as baixas taxas de execução dos investimentos educativos (nos 

últimos três anos apenas 46,36% em educação e 40,60% no pré-escolar), o 

sistemático abandono dos investimentos em Educação por outros 

investimentos, eventualmente mais vistosos mas menos importantes para 

Guimarães, tiveram e têm naturalmente os seus mais nefastos reflexos que 

se espelham hoje ao nível do diagnóstico nesta Carta. O desenvolvimento 

económico e social de Guimarães e das suas gentes sempre foi para 

o PSD o verdadeiro motivo da nossa luta política. E a Educação é 

um dos pilares mais fortes e seguros desse mesmo desejado 

desenvolvimento. Cremos por isso que para se atingir, por exemplo, uma 

taxa de 90% de frequência no Pré-Escolar (taxa que deveríamos ter já 

hoje!) no concelho de Guimarães no ano lectivo 2012/2013, precisamos de 

novas políticas que abandonem a megalomania de projectos que 

interessam a poucos (veja-se por exemplo o Mercado Municipal) e que se 

centrem na promoção da igualdade de oportunidades e do 

desenvolvimento económico e social de Guimarães. A importância desta 

Carta Educativa não pode, nem deve, tornar acessórias as seguintes 

questões: 1. Questão Política – Lamentamos profundamente que o PS, 

num documento tão importante e estruturante para Guimarães, não tenha 

procurado o necessário consenso político. Lamentamos que este 
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documento, apesar de estar pronto desde Julho, tenha sido dado a 

conhecer aos vereadores do PSD apenas no início desta semana. Do nosso 

ponto de vista é importante que o PS compreenda e assuma a importância 

desta Carta Educativa, pelo menos a partir de agora, para que ela adquira o 

carácter dinâmico que deverá ter. 2. Questão estatística – As previsões 

feitas com base nos objectivos do Cenário B, e tendo como boa a previsão 

de um número constante de nascimentos a partir deste ano, parte do 

pressuposto que todas as freguesias irão, na população jovem, crescer de 

igual forma. Ora mesmo que isso se verificasse do ponto de vista da 

natalidade, a migração interna de famílias, que é feita com base na 

disponibilidade construtiva, vai ser um factor determinante na evolução 

da população jovem. Logo, deveriam ter sido introduzidos aqui alguns 

factores correctivos pois o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, também Presidente do Conselho Local de Educação, tem 

informação importante, decorrente do processo de revisão do Plano 

Director Municipal, que deveria ter sido devidamente disponibilizada e 

ponderada. 3. Questão Estrutural – Pensar a Educação no concelho de 

Guimarães divorciada do modelo de transportes escolares que queremos é 

um erro grave. A situação dos transportes escolares em Guimarães não é 

boa e os objectivos positivos que a Carta Educativa traça a médio prazo 

vão piorar essa situação. Esta Carta não traça nenhuma perspectiva 

sobre um modelo que é necessário e urgente criar ao nível do 

transporte escolar. O PSD defende que, à luz dos dados da Carta, a 

CMG realize um contrato global de longo prazo com uma entidade que se 

responsabilize pelo transporte escolar, que se harmonize com as condições 

estipuladas por lei e vá de encontro às preocupações dos pais e 

encarregados de educação, e que, com o “conforto” de um contrato de 

médio/longo prazo, sejam exigidas condições para que a entidade 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 16   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

contratada se reformule e adapte às necessidades e exigências do 

transporte escolar em Guimarães. 4. Questão Estratégica – O PSD 

encara esta Carta Educativa como um documento dinâmico e aberto. Por 

isso gostaríamos desde já de mostrar a nossa disponibilidade e interesse 

em participar nas opções políticas municipais a que esta Carta “abre 

caminho”, nomeadamente ao nível das novas Escolas EB 2,3 e 

Secundária cuja localização pode e deve ser partilhada e consensualizada, 

garantindo a necessária força política aos nossos anseios. Entendemos 

ainda que a Educação pode e deve servir para eliminar os nossos actuais 

problemas de ligação afectiva decorrentes de muitos dos nossos alunos 

frequentarem concelhos vizinhos. A Educação é não só importante para a 

inclusão social, mas também é decisiva na inclusão afectiva dos nossos 

concidadãos”. -------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial 

em táxi ao aluno José Manuel da Silva Mendes, matriculado na Escola 

Secundária Francisco de Holanda, considerando o seu estado de saúde 

descrito na informação dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia 

um custo anual previsível no valor de € 2.200,00 (dois mil e duzentos 

euros). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento 

n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial 

em táxi à aluna Liliana Marlene Patrício Ferreira, matriculada na EB 2,3 

das Caldas das Taipas, considerando o seu estado de saúde descrito na 

informação dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo 
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anual previsível no valor de € 2.323,20 (dois mil trezentos e vinte e três 

euros e vinte cêntimos). Esta despesa está cabimentada, conforme 

proposta de cabimento n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial 

em táxi à aluna Patrícia Maria Vieira Ribeiro, matriculada na EB 2, 3 das 

Caldas das Taipas, considerando o seu estado de saúde descrito na 

informação dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de €1.936,00 (mil novecentos e trinta e seis mil 

euros). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento 

n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial 

em táxi para o aluno João Carlos Castro Machado, matriculado na EB2, 3 

de Caldas das Taipas, considerando o seu estado de saúde descrito na 

informação dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de € 1.573,00 (mil quinhentos e setenta e três 

euros). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de cabimento 

n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial 

em táxi às alunas Ângela Raquel Duarte Martins e Vânia Sofia Silva Freitas, 

matriculadas na EB2, 3 de Fermentões, considerando o seu estado de 

saúde descrito na informação dos Serviços de Educação, implicando à 
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Autarquia um custo anual previsível no valor de €4.646.40 (quatro mil 

seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 5198. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

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

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte em 

carrinha adaptada aos alunos Tiago Emanuel Passos Vieira, Tércio Miguel 

Castelo Guedes e Nuno Josué Fernandes Moura, matriculados na EB2, 3 

de S. Torcato, considerando o seu estado de saúde descrito na informação 

dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível de €11.640,20 (onze mil seiscentos e quarenta euros e vinte 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de 

cabimento n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Agosto 

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte em 

carrinha adaptada do Centro Social de Brito ao aluno Marco Filipe Costa 

Ribeiro, considerando o seus estado de saúde descrito na informação dos 

Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo anual previsível 

no valor de € 2.279,20 (dois mil duzentos e setenta e nove euros e vinte 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada, conforme proposta de 

cabimento n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de Agosto 

de 2006, que concedeu transporte em carreira pública a 60 alunos 
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residentes em várias freguesias de Guimarães e que irão frequentar cursos 

de Educação e Formação Nível II e Cursos Profissionais Nível III na 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, a partir de Setembro, 

implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €2.200.00 

(dois mil e duzentos euros). Esta despesa está cabimentada, conforme 

proposta de cabimento n.º 5198. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de Agosto 

de 2006, que concedeu transporte em carreira pública aos alunos que irão 

frequentar, com duração previsível de dois anos lectivos, um Curso de 

Educação e Formação na Didáxis – Sociedade Cooperativa de Ensino, 

Consumo e Habitação, C.R.L, implicando à Autarquia um custo mensal no 

valor de € 2.719,00 (dois mil setecentos e dezanove euros). Esta despesa 

está cabimentada, conforme proposta de cabimento n.º 5198. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RENOVAÇÃO 

DO ACORDO CAMARÁRIO COM A DIDÁXIS – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado 26 de Julho de 2006, que renovou, para o ano lectivo 

2006/2007, o acordo camarário com a Didáxis - Sociedade Cooperativa de 

Ensino, Consumo e Habitação – C.P.L., de acordo  com a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Com base no artigo 4º da portaria 

nº 959/87 de 26 de Dezembro, a Didáxis – Sociedade Cooperativa de 

Ensino, Consumo e Habitação – C.P.L. solicita, como em anos anteriores, 

a renovação de acordo camarário para efectuar o transporte em autocarros 

próprios, dos alunos das Freguesias de Guardizela e Serzedelo, 

matriculados neste Estabelecimento de Ensino, para o ano lectivo de 
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2006/2007. Dadas as vantagens deste acordo, proponho que o assunto vá 

a reunião de Câmara, para a sua renovação, com base no preço do passe 

escolar, conforme proposta apresentada pelo estabelecimento de ensino. A 

despesa com este transporte está na proposta de cabimentação nº 5198 de 

12 de Junho de 2006, referente ao Plano de Transportes Escolares para o 

ano lectivo 2006/2007. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RENOVAÇÃO 

DO ACORDO CAMARÁRIO COM O EXTERNATO DELFIM 

FERREIRA – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente, para ratificação, 

o despacho do Presidente da Câmara, datado 26 de Julho de 2006, que 

renovou, para o ano lectivo 2006/2007, o acordo camarário com o 

Externato Delfim Ferreira, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Com base no artigo 4º da portaria nº 959/87 de 26 

de Dezembro, o Externato Delfim Ferreira, solicita como em anos 

anteriores, a renovação de acordo camarário para efectuar o transporte em 

autocarros próprios, dos alunos das freguesias de Guardizela e Serzedelo, 

matriculados neste Estabelecimento de Ensino, para o ano lectivo de 

2006/2007. Dadas as vantagens deste acordo, proponho que o assunto vá 

a reunião de câmara, para a sua renovação, com base no preço do passe 

escolar, conforme proposta apresentada pelo estabelecimento de ensino. A 

despesa com este transporte, está na proposta de cabimentação nº 5198 de 

12 de Junho de 2006, referente ao Plano de Transportes Escolares para o 

ano lectivo 2006/2007. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RENOVAÇÃO 

DO ACORDO CAMARÁRIO COM O INSTITUTO SILVA 

MONTEIRO – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente, para 
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ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de Agosto 

de 2006, que renovou, para o ano lectivo 2006/2007, o acordo camarário 

com o Instituto Silva Monteiro, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Com base na portaria n.º 959/87, artigo 4.º de 26 

de Dezembro, o Instituto Silva Monteiro solicita, para o ano lectivo 

2006/2007, a renovação de acordo camarário para efectuar o transporte 

em autocarro próprio, dos alunos da freguesia de Gémeos, matriculados 

neste Estabelecimento de Ensino. Porque os horários da carreira pública 

existentes no trajecto – Gémeos/S. Paio de Vizela não são compatíveis 

com os horários do Instituto Silva Monteiro, proponho, para o ano lectiv.o 

2006/2007, a renovação do acordo camarário com base no custo do passe 

escolar com este estabelecimento de ensino para o transporte previsível de 

8 alunos da freguesia de Gémeos. A despesa com este transporte está na 

proposta de cabimentação n.º 5198 de 22 de Junho de 2006, referente ao 

Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2006/2007. À 

consideração superior”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE AOS ALUNOS EB1 DA CORREDOURA – 

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

27 de Julho de 2006, que celebrou com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da EB1 de Mosteiro S. Torcato tendo por 

objecto o estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes 

se comprometem garantir o transporte dos alunos da EB1 de Corredoura 

– S. Torcato para a EB1/Jardim de Infância Mosteiro – S. Torcato, de 

acordo com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Na 

sequência do despacho nº 12591/2006 de 16 de Junho, que regulamento o 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de outras Actividades 
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de Enriquecimento Curricular, o Agrupamento de Escolas do Vale de S. 

Torcato pretende proporcionar aos alunos da EB1 de Corredoura/S. 

Torcato a possibilidade de participar nas actividades previstas no projecto 

apresentado à Autarquia, entidade promotora do referido programa. Dado 

que o Estabelecimento de Ensino supracitado não dispõe de espaços que 

permitam o funcionamento das actividades, a única solução possível será 

transportar as 20 crianças para EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato, que para o 

efeito dispõe de boas condições. Neste sentido foi contactada a Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato 

que se disponibiliza a efectuar o referido transporte com uma viatura de 29 

lugares, de segunda a sexta-feira, no horário das 9.00 e 11.00 horas, pelo 

custo diário de € 8,50 (oito euros e cinquenta cêntimos). Assim, e 

considerando que a participação destas crianças nas actividades de 

enriquecimento curricular contribui para o seu desenvolvimento e sucesso 

escolar futuro, propõe-se a celebração de um protocolo com a Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Mosteiro S. Torcato, a 

vigorar para o ano lectivo de 2006/2007. Junto se anexam dois exemplares 

de protocolo a celebrar entre as entidades. À consideração superior. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 0701 e na unidade 

económica 020210. A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA EB1 DA CORREDOURA 

PARA ALMOÇO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 27 de Julho de 2006, que celebrou um Protocolo 

com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de 

Mosteiro S. Torcato tendo por objecto o estabelecimento dos termos e 
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condições em que as duas partes se comprometem grarantir o transporte 

dos alunos da EB1 de Corredoura – S. Torcato para o Refeitório da 

EB1/Jardim de Infância de Mosteiro – S. Torcato, de acordo com a 

informação dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento 

superior, e à semelhança do ano lectivo transacto, a EB1 de Corredoura 

encontra-se a funcionar em regime normal, o que implica aos alunos a 

deslocação 4 vezes ao dia, com todo o transtorno que isso acarreta para os 

Encarregados de Educação. Dado que neste Estabelecimento de Ensino 

não há condições que permitam o fornecimento de refeições aos alunos, a 

única solução possível será transportar as 20 crianças para a EB1/JI de 

Mosteiro/S. Torcato, que para o efeito dispõe de boas condições. Assim 

foi contactada a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato que se disponibiliza a efectuar o referido 

transporte com uma viatura de 29 lugares pelo custo diário de € 8,50 (oito 

euros e cinquenta cêntimos). Assim, propõe-se a celebração de um 

protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB1/JI de Mosteiro S. Torcato, a vigorar para o ano lectivo de 2006/2207. 

Junto se anexam dois exemplares de protocolo a celebrar entre as 

entidades. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. A minuta do 

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

livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO 1º CEB DA 

FREGUESIA DE GOMINHÃES PARA A EB1/JI BELA 

VISTA/SELHO S.LOURENÇO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de Julho de 2006, que 

celebrou um Protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de 
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Educação da EB1 de Mosteiro/S. Torcato tendo por objecto o 

estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se 

comprometem garantir o transporte dos alunos da extinta EB1 de Cerca – 

Gominhães para a EB1/JI Bela Vista – Selho S. Lourenço, de acordo com 

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

conhecimento superior, a partir de Setembro um grupo de 10 alunos de 

Gominhães vai ser integrado na EB1/JI de Bela Vista/Selho S. Lourenço, 

por motivo de encerramento da EB1 daquela freguesia, o que implica 

assegurar diariamente o transporte escolar, no horário das 9.00 e das 17.30 

horas. Para o efeito foi contactada a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato que se disponibiliza a 

efectuar o referido transporte com uma carrinha de 9 lugares pelo custo 

diário de € 11,25 (onze euros e vinte e cinco cêntimos). Assim, propõe-se a 

celebração de um protocolo com a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI de Mosteiro S. Torcato, a vigorar para o ano lectivo 

de 2006/2007. Junto se anexam dois exemplares de protocolo a celebrar 

entre as entidades. À consideração superior.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DAS EB1 ERMIDA/RONFE 

E LOURINHA/RONFE PARA ALMOÇO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Agosto 

de 2006, que celebrou um Protocolo com o Centro Social de Brito, tendo 

por objecto o estabelecimento dos termos e condições em que as duas 

partes se comprometem garantir o transporte dos alunos das EB1s de 
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Ermida – Ronfe e de Lourinha – Ronfe para o Refeitório Escolar da EB1 

de Gemunde – Ronfe, de acordo com a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, e à semelhança do ano 

lectivo transacto, a obrigatoriedade de funcionamento das actividades 

lectivas em regime normal implica necessariamente assegurar o transporte 

para almoço dos 50 alunos das EB1s supracitadas para o refeitório da EB1 

de Gemunde, que dispõe de condições para o efeito. Neste sentido, foram 

solicitados orçamentos, que se anexa, à Agência Alves e ao Centro Social 

de Brito, tendo os mesmos apresentado propostas no valor de €120,00 

(cento e vinte euros) e €800,00 (oitocentos euros), respectivamente. Assim, 

e atendendo a que a proposta mais vantajosa é apresentada pelo Centro 

Social de Brito, propõe-se a celebração de um protocolo com o referido 

Centro, a vigorar para o ano lectivo de 2006/2007. Junto se anexam dois 

exemplares de protocolo a celebrar entre as entidades. Á consideração 

superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 0701 e na 

unidade económica 020210. A minuta do Protocolo dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

AOS ALUNOS DAS EB1 FRANCISCO DOS SANTOS 

GUIMARÃES E BAIRRO/URGEZES, BARROCO/GÉMEOS E S. 

CRISTÓVÃO/ABAÇÃO PARA ALMOÇO – Presente, para ratificação, 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de Agosto de 2006, que 

celebrou um Protocolo com o Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgezes”, tendo por objecto o estabelecimento dos termos e 

condições em que as duas partes se comprometem garantir o transporte 

de: 90 alunos das EB1s de Bairro – Urgezes e de Francisco dos Santos 

Guimarães – Urgezes para o Refeitório do grupo Desportivo e Recreativo 
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“Os Amigos de Urgeses”; 33 alunos da EB1 de Barroco – Gémeos para o 

Refeitório Escolar da EB1/JI de Cruzeiro/Calvos e 28 alunos da EB1 de 

S. Cristóvão – Abação para o Refeitório Escolar da EB1/JI Agostinho da 

Silva, de acordo com a informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, e à semelhança de anos lectivos transactos, o 

funcionamento das actividades lectivas em regime normal nas EB1s 

supracitadas implica necessariamente assegurar o transporte para almoço 

de 151 alunos, dado que as mesmas não dispõem de condições para a 

confecção de refeições nas próprias instalações ou para um serviço de 

refeições transportadas. Neste sentido, foi contactado o Grupo Desportivo 

e Recreativo “Os Amigos de Urgezes” que se disponibiliza a assegurar o 

transporte dos mesmos pelos valores mensais que a seguir se discriminam:- 

Estabelecimento de Ensino N.º de Alunos Custo Mensal 

EB1s F.S. Guimarães e Bairro/Urgeses 90 900,00€ 

EB1 Barroco/Gémeos 33 800,00€ 

EB1 S. Cristóvão/Abação 28 600,00€ 

Assim, propõe-se a atribuição de uma verba mensal no valor global de 

€2.300,00 (dois mil e trezentos euros) ao Grupo Desportivo e Recreativo 

“Os Amigos de Urgezes”, sendo que: €900,00 (novecentos euros) se refere 

ao transporte dos alunos das EB1s de Francisco dos Santos Guimarães e 

Bairro/Urgezes; €800,00 (oitocentos euros) se refere ao transporte dos 

alunos EB1 de Barroco/Gémeos; €600,00 (seiscentos euros) se refere ao 

transporte dos alunos da EB1 de S. Cristóvão/Abação; e ainda a 

celebração de um protocolo com a referida Instituição, a vigorar para o 

ano lectivo de 2006/2007. Junto se anexam dois exemplares de protocolo 

a celebrar entre as entidades. À consideração superior”. Esta verba está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 
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pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – PIEF (PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO) – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, a Equipa Móvel 

Multidisciplinar do Vale do Ave (PETI), tem vindo a desenvolver 

respostas educativas/formativas em alternativa ao ensino regular através da 

medida PIEF – Programa Integrado de Educação Formação, cujo 

objectivo é retirar do mercado ilegal de trabalho menores em situação 

efectiva ou de risco de exploração de trabalho infantil, proporcionando, 

assim, uma nova oportunidade de conclusão da escolaridade obrigatória. 

Nesse sentido, está previsto iniciar um PIEF para 16 alunos já no próximo 

mês de Setembro, que terá lugar na EB2, 3 de Abação para certificação do 

2º ciclo que terá a duração de um ano lectivo, pelo que solicita aquela 

equipa, e à semelhança de anos transactos, a colaboração da autarquia para 

a concessão de transporte escolar em carreira pública, para o grupo de 

alunos que vão ingressar naquela turma. Mais se informa que o custo 

previsível desse transporte será de €900,00 (novecentos euros) mensais e 

que essa despesa está cabimentada na proposta número 5198 do Plano de 

Transportes Escolares para o ano lectivo de 2006/2007, aprovado em 

Reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006. À consideração superior”. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR - PIEF (PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO) – ESCOLA EB 2/3 S. JOÃO DE PONTE - 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 

de Agosto de 2006, que concordou com a seguinte informação dos 
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Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, a Equipa 

Móvel Multidisciplinar do Vale do Ave (PETI), tem vindo a desenvolver 

respostas educativas/formativas em alternativa ao ensino regular através da 

medida – PIEF – Programa Integrado de Educação Formação, cujo 

objectivo é retirar do mercado ilegal de trabalho menores em situação 

efectiva ou de risco de exploração de trabalho infantil, proporcionando 

assim uma nova oportunidade de conclusão da escolaridade obrigatória. 

Nesse sentido, está previsto iniciar um PIEF para 15 alunos já no próximo 

mês de Setembro, que terá lugar na EB3,3 de S. João de Ponte para 

certificação do 3º ciclo até final de 2008, pelo que solicita aquela equipa, e 

á semelhança de anos transactos, a colaboração da autarquia para a 

concessão de transporte escolar em carreira pública, para o grupo de 

alunos que vão ingressar naquela turma. Mais se informa que o custo 

previsível desse transporte será de €900,00 (novecentos euros) mensais. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CEB – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, o Programa de Generalização de Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1º CEB foi criado pelo despacho 

número 22 251/2005, de 25 de Outubro, com o objectivo da garantir a 

todas as crianças que frequentam o 1º Ciclo uma refeição equilibrada. De 

acordo com o artigo 3º do Regulamento de Acesso ao Financiamento 

daquele Programa, é conferido aos Municípios a possibilidade de realizar 

parcerias com Associações de Pais ou outras Entidades que estão a assumir 
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a gestão dos refeitórios, mediante a celebração de protocolos. Assim, e a 

fim de ser preparado o processo de candidatura a remeter à Direcção 

Regional de Educação do Norte, junto se anexa: minuta de protocolo a 

celebrar com as Entidades; relação das Entidades Parceiras. À 

consideração superior.”A minuta do protocolo, bem como a relação das 

entidades parceiras, dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBA PARA GESTÃO – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é de conhecimento superior, a obrigatoriedade de 

organização das actividades curriculares do 1º ciclo em regime normal 

criou a necessidade de assegurar o transporte dos alunos das EB1 de 

Portelinha/Serzedelo e de Pevidém/Selho S. Jorge para os refeitórios da 

EB1/JI de Eirinha/Serzedelo e da EB2,3 de Pevidém, respectivamente, no 

período da hora de almoço. Atendendo a que as EB1s de Portelinha e de 

Pevidém não dispõem de Auxiliares de Acção Educativa a tempo inteiro e 

que conforme o disposto no artigo 8.º da Lei nº 13/2006, de 17 de Abril 

de 2006, que regulamenta o transporte colectivo de crianças até aos 16 

anos, é obrigatório a presença de um vigilante por cada 30 alunos, torna-se 

imprescindível o apoio de três Auxiliares no acompanhamento dos 108 

alunos durante o percurso e no período de almoço, sendo que um 

acompanhará os 18 alunos de Portelinha e as duas restantes os 90 alunos 

de Pevidém. Neste sentido, propõe-se, para o ano lectivo 2006/2007, a 

atribuição de uma verba mensal no valor de €900,00 (novecentos euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Pevidém para fazer face às despesas com a 

contratação de pessoal. À consideração superior”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade  económica  04.07.01. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBA PARA GESTÃO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Julho de 2006, que cedeu o 

transporte aos alunos da EB1 de Ermida/Ronfe e da Lourinha/Ronfe, de 

acordo com a informação dos Serviços de Educação: “ Como é de 

conhecimento superior, e à semelhança do ano lectivo transacto, a 

obrigatoriedade de organização das actividades curriculares do 1º ciclo em 

regime normal criou a necessidade de assegurar o transporte dos alunos da 

EB1 de Ermida/Ronfe e da Lourinha/Ronfe para o refeitório da EB1 de 

Gemunde/Ronfe, no período da hora de almoço. Atendendo a que os 

Estabelecimentos de Ensino de Ermida e Lourinha não dispõem de 

Auxiliares de Acção Educativa a tempo inteiro e que conforme o disposto 

no artigo 8 da Lei nº 13/2006, de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o 

transporte colectivo de crianças até aos 16 anos, é obrigatório a presença 

de um vigilante por cada 30 alunos, torna-se imprescindível o apoio de 2 

auxiliares no acompanhamento dos 50 alunos durante aquele período. 

Neste sentido, propõe-se para o ano lectivo de 2006/2007 a atribuição de 

uma verba no valor de € 300,00 (trezentos euros) ao Agrupamento 

Professor Abel Salazar para fazer face às despesas com a contratação de 

pessoal. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

TRANSPORTES – UNIVERSIDADE DO MINHO – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 14 de Julho de 2006, que cedeu um 

autocarro à Universidade do Minho, de acordo com a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Universidade do 
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Minho solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro nos dias 20, 21 e 22 de Julho para efectuar o transporte dos 

participantes nas reuniões no âmbito do Projecto Europeu, a desenvolver 

pelo Departamento de Engenharia Civil. Considerando o apoio concedido 

em anteriores actividades e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura, submete-se a ratificação do Executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CALDELAS – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Caldelas, 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 – FESTA DO MINHO NA VENEZUELA – Presente 

um ofício da Comissão de Festas do Minho da Venezuela solicitando a 

atribuição de uma bandeira do Município destinada à realização da referida 

festa no próximo dia 18 de Novembro, no Centro Português de Caracas. 

Propõe-se a atribuição da referida bandeira. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – AQUISIÇÃO 

DE “SOFTWARE” PARA ELABORAÇÃO DO ATLAS 

DESPORTIVO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Presente um ofício da Cooperativa Tempo Livre, expondo a 

necessidade de adquirir programas informáticos apropriados à elaboração 

do Atlas Desportivo, o qual, para além de permitir o armazenamento, 

tratamento e consulta da informação recolhida, permitirá uma interligação 

ao Sistema de Informação Geográfica de Guimarães, cujo preço ronda os 

€10.000,00 (dez mil euros) acrescidos de IVA. Pelo interesse que este 
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“software” poderá ter como instrumento de apoio à política municipal na 

área do desporto, proponho a atribuição, à Cooperativa Tempo Livre, de 

um subsídio correspondente a 50% do custo do dito “software”, com o 

limite de €5.000,00 (cinco mil euros).” Esta verba está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

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

Vítor Ferreira. -------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DE GONDAR – 

REMODELAÇÃO DO RINGUE DESPORTIVO DE GONDAR – 

Presente uma proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Direcção do 

Centro Social de Gondar solicitou o apoio da Câmara Municipal de 

Guimarães para a execução da obra de remodelação do ringue Desportivo 

de Gondar. O Departamento de Obras Municipais elaborou a 

quantificação dos trabalhos necessários à execução da obra, cujo montante 

ascende a €5.812,90 (cinco mil oitocentos e doze euros e noventa 

cêntimos). Atendendo à importante actividade que a Associação vem 

desenvolvendo no Concelho, especialmente no que se refere à prática 

desportiva, proponho a atribuição de um subsídio no valor de €5.000,00 

(cinco mil euros) ao Centro Social de Gondar, destinado á obra de 

remodelação do Ringue Desportivo. O pagamento será feito após 

informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 43 a 47 da agenda desta reunião, na medida em 
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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, DESPORTIVO E 

RECREATIVO DE VILA NOVA DE SANDE – PEDIDO DE 

APOIO FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: “Presente um 

ofício do Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Vila Nova de 

Sande expondo uma situação de dificuldade financeira, motivada pelo 

incremento da assistência social prestada a uma população cada vez mais 

carenciada, em consequência da situação precária sócio-profissional que 

afecta a população que serve. Acresce que muitos dos apoios prestados 

não oneram as famílias, uma vez que muitas das situações atendidas são de 

crianças provenientes de famílias sem recursos. O Centro Social de Vila 

Nova de Sande é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

legalmente constituída, tendo em funcionamento um jardim-de-infância, 

com 40 utentes e um ATL, com 70. Apesar do acordo existente com a 

Segurança Social e das comparticipações de alguns dos utentes, verifica-se 

que, por manifesta incapacidade das respectivas famílias, muitos daqueles 
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utentes não pagam qualquer mensalidade, o que contribuiu para agravar a 

situação financeira da instituição. Considerando que o serviço de acção 

social prestado pelo Centro constitui uma importante resposta às carências 

existentes na sua freguesia de origem e limítrofes, revestindo-se, assim de 

interesse público, proponho a atribuição, ao Centro Social, Cultural, 

Desportivo e Recreativo de Vila Nova de Sande, de um subsídio de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a apoiar 

financeiramente a respectiva actividade assistencial.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.02 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 43 a 47 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 – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGESES” – Presente um ofício do Grupo Desportivo e 
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Recreativo “Os Amigos de Urgeses” solicitando uma comparticipação nas 

despesas para a deslocação de um atleta de xadrez ao Campeonato 

Europeu a realizar na Áustria no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 

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 43 a 47 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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA 

MARIA DE ATÃES – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 

Maria de Atães, proponho que a Câmara conceda a esta Colectividade a 

verba de € 834,90 (oitocentos e trinta e quatro mil e noventa cêntimos), 
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destinada à colocação de corrimão em cada um dos três escadarios no 

parque da Igreja Paroquial, conforme quantificação de custos elaborada 

pelo Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 43 a 47 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 – FESTAS DO SENHOR DOS DESAMPARADOS – 

FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente um ofício da Organização das 

Festas do Senhor dos Desamparados, solicitando um apoio destinado ao 

pagamento dos serviços de um técnico de som durante a realização das 

Festas do Senhor dos Desamparados, entre os passados dias 4 e 6 de 

Agosto e que importa no valor de €350,00 (trezentos e cinquenta euros). 

Propõe-se a concessão um apoio no valor de € 300,00 (trezentos euros). 
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Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

CONCEDER A VERBA DE €300,00 (TREZENTOS EUROS) À 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA. 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 43 a 47 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 – COOPERATIVA A OFICINA – FESTAS DA 

CIDADE E GUALTERIANAS – FEIRA DO GADO E 

CONCURSO PECUÁRIO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 18 de Julho de 2006, que concedeu à 

Cooperativa A Oficina um troféu destinado ao Concurso Pecuário, 

realizado no passado dia 5 de Agosto no âmbito das Festas da Cidade e 

Gualterianas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. 

A  Vereadora  Francisca  Abreu  não  participou  na  discussão  e  na 
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votação da proposta. ---------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. MATEUS E NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE GONÇA – Presente 

um ofício da Comissão de Festas em honra de S. Mateus e Nossa Senhora 

do Rosário solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas Festas, a realizar na freguesia de 

Gonça nos próximos dias 22, 23, 24, 25, 30 de Setembro e 1 de Outubro, 

com a colocação de três contadores para a potência de 60 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE ABAÇÃO S. TOMÉ – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Julho de 

2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, 

realizadas na freguesia de Abação S. Tomé, entre os passados dias 16 e 20 

de Agosto, com a colocação de dois contadores para a potência de 41,4 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVAL VIVÊNCIAS – FREGUESIA DE BRITO 

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

de 3 de Julho de 2006, que autorizou a instalação de um contador na Rua 

das Escolas Primárias, freguesia de Brito, com a potência de 86,25 Kva, 

destinado à realização do Festival Vivências, entre os passados dias 13 e 17 

de Julho. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

SUBSÍDIOS – FESTIVAL DO RANCHO FOLCLÓRICO – 

FREGUESIA DE INFANTAS – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 4 de Julho de 2006, que autorizou a 

ligação eventual à rede pública de iluminação pública das ornamentações 

do Festival do Rancho Folclórico, realizado na freguesia de Infantas, nos 
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passados dias 22 e 23 de Julho, com a colocação de dois contadores de 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE INFANTAS – Presente, para ratificação, 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Julho de 2006, que 

concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, 

realizadas na freguesia de Infantas, entre os passados dias 25 e 30 de Julho, 

com a colocação de três contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Julho de 

2006, que concedeu autorização para ligação à rede de pública das 

ornamentações do XXX Festival Internacional de Folclore, realizado na 

freguesia de Selho S. Jorge, no passado dia 22 de Julho, com a colocação 

de um contador de 41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BENTINHO DE CARDIDO – 

FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Julho de 

2006, que concedeu autorização para ligação à rede pública de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de S. Bentinho de Cardido, 

realizadas na freguesia de Selho S. Cristóvão, entre os passados dias 14 e 

16 de Julho, com a colocação de dois contadores de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO GRUPO RECREATIVO E CULTURAL 

DE ALDÃO  –  FREGUESIA DE ALDÃO – Presente, para ratificação, 
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o despacho do Presidente da Câmara, de 12 de Julho de 2006, que 

concedeu autorização para ligação à rede pública das ornamentações da 

Festa do Grupo Recreativo e Cultural de Aldão, realizada nos passados 

dias 21 e 22 de Julho, com a colocação de um contador de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, de 17 de 

Julho de 2006, que concedeu autorização para que a ligação à rede pública 

das ornamentações das Festas da Cidade e Gualterianas se realizasse entre 

os dias 18 de Julho e 7 de Agosto e não entre os dias 21 de Julho e 7 de 

Agosto, como havia sido deliberado em reunião de 25 de Maio de 2006. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da proposta. ---- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BARTOLOMEU – 

FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Julho de 

2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas de S. Bartolomeu, realizadas no Lugar da 

Teixeira, freguesia de Candoso S. Martinho, entre os passados dias 24 e 27 

de Agosto, com a colocação de dois contadores de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO DIVINO SALVADOR DE 

BRITEIROS S. SALVADOR E DE S. ROMÃO – FREGUESIA DE 

BRITEIROS S. SALVADOR – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 18 de Julho de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas do Divino Salvador de Briteiros S. Salvador e de S. Romão, 

realizadas entre os passados dias 10 e 13 de Agosto, com a colocação de 
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dois contadores instalados na zona circundante da Igreja Paroquial, bem 

como de um contador no Monte da Citânia (junto à Capela de S. Romão). 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DO LEITE – FREGUESIA 

DE SELHO S. JORGE – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, de 18 de Julho de 2006, que concedeu autorização 

para ligação à rede pública das ornamentações das Festas da Senhora do 

Leite, realizadas no Lugar de Paraíso, freguesia de Selho S. Jorge entre os 

passados dias 18 e 20 de Agosto, com a colocação de um contador de 41,4 

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

SUBSÍDIOS – 11.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD C.M.C. 

GUIMARÃES – PARQUE DE LAZER DAS TAIPAS – Presente, para 

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

2006, que autorizou a ligação à rede pública para a 11ª Concentração 

Motard no Parque de Lazer das Taipas, e realizar nos dias 8 a 10 de 

Setembro de 2006, com a colocação de um contador para a potência de 

82,25 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BARTOLOMEU – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, de 21 de Julho de 2006, que concedeu autorização para ligação à 

rede pública das ornamentações das Festas de S. Bartolomeu, realizadas 

em Serzedelo, entre os passados dias 25 e 27 de Agosto, com a colocação 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO - 

FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Julho de 

2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública 
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das ornamentações das Festas em Honra do Padroeiro, realizadas na 

freguesia de Sande S. Lourenço, entre os passados dias 9 a 13 de Agosto, 

com a colocação de dois contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DA PADROEIRA - 

FREGUESIA DE LONGOS – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, de 25 de Julho de 2006, que concedeu autorização 

para ligação à rede pública das ornamentações das Festas em Honra da 

Padroeira, realizadas na freguesia de Longos, entre os passados dias 4 a 6 

de Agosto, com a colocação de dois contadores para a potência de 41,4 

Kva cada. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DA AJUDA - FREGUESIA 

DE GONDOMAR – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 25 de Julho de 2006, que concedeu autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas da 

Senhora da Ajuda, realizadas na freguesia de Gondomar, entre os passados 

dias 5 e 7 de Agosto, com a colocação de um contador de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE - FREGUESIA DE LONGOS – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, de 25 de Julho de 2006, 

que concedeu autorização para ligação à rede pública das ornamentações 

do XVII Festival Internacional de Folclore, realizado pela Associação 

Cultural e Recreativa do Grupo Folclórico de St.ª Cristina de Longos, entre 

os passados dias 10 e 12 de Agosto, com a colocação de 2 contadores de 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS  –  XX ANIVERSÁRIO  DO  GRUPO  FOLCLÓRICO 

DE BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – FREGUESIA DE 
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BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 25 de Julho de 2006, que 

concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas Comemorativas do XX Aniversário do Grupo 

Folclórico de Briteiros Santo Estevão, realizadas nos passados dias 14 e 15 

de Agosto, com a colocação de um contador de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA - FREGUESIA - RENDUFE – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, de 27 de Julho de 2006, que concedeu 

autorizou para ligação à rede pública das ornamentações das Festas de 

Nossa Senhora de Fátima, realizadas na freguesia de Rendufe, entre os 

passados dias 11 a 15 de Agosto, com a colocação de dois contadores de 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE ABAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, de 27 de Julho de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede pública das ornamentações das Festas de 

Nossa Senhora de Fátima, realizadas na freguesia de Abação, entre os 

passados dias 8 e 12 de Agosto, com a colocação de dois contadores de 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO OVÍDIO – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 1 de Agosto de 2006, que concedeu autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Santo Ovídio, realizadas na freguesia de Caldas das Taipas, entre os 

passados dias 16 a 20 de Agosto, com a colocação de três contadores  para 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 
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SUBSÍDIOS – 12.º FESTIVAL FOLCLÓRICO - FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 1 de Agosto de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

do 12.º Festiva Folclórico de Sande S. Clemente, realizado pelo Rancho 

Folclórico de Sande S. Clemente no passado dia 5 de Agosto, com a 

colocação de um contador para 41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E CULTURA DE 

GANDARELA – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, de 3 de Agosto de 2006, que concedeu autorizou para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações para as Comemorações dos 

25 anos do Centro Comunitário de Desporto e Cultura de Gandarela, no 

passado dia 14 de Agosto, com a colocação de um contador de 3x60 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONINO – 

FREGUESIA - MESÃO FRIO – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 3 de Agosto de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de Santo Antonino, realizadas na freguesia de Mesão Frio, entre 

os passados dias 2 e 3 de Setembro, com a colocação de um contador de 

41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÃO DA RUA DE SANTA MARIA – 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de Agosto 

de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Rua de Santa Maria, Freguesia de Oliveira 
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do Castelo, entre os passados dias 11 e 15 de Agosto, com a colocação de 

um contador de 41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MIGUEL-O-ANJO – FREGUESIA 

DE VERMIL – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vermil 

solicitando autorização para ligação à rede pública das ornamentações das 

Festas de S. Miguel-O-Anjo, a realizar nos próximos dias 30 de Setembro e 

1 de Outubro, com a colocação de dois contadores de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

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

Pelas doze horas, no período estabelecido para intervenção do público, o 

Vice – Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão Rufino Silva Faria, 

representante da Associação de Pais das EB1 de Urgezes, que colocou 

algumas questões quanto à forma como os alunos daquelas escolas irão ser 

transportados. Sobre esta intervenção o Vice-Presidente da Câmara 

disse que os Serviços de Educação da Câmara Municipal irão estar atentos 

à forma como o transporte dos alunos irá ser feito. ----------------------------- 

PELAS DOZE HORAS E CINCO MINUTOS O VICE – 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 


