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ACTA 

Aos vinte e um 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: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

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

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Disse que os Vereadores do Partido 

Social Democrata viam com apreensão a abertura do novo ano escolar em 

Guimarães, nomeadamente no domínio das atribuições e competências 

que dizem respeito à Câmara Municipal, como a construção, o 

apetrechamento e a manutenção dos estabelecimentos das escolas do 

ensino básico e a gestão de refeitórios, a responsabilidade nos transportes 

escolares e a gestão do pessoal não docente de educação pré-escolar e 1º 

Ciclo. Disse, relativamente às directivas do Governo para que as EB1 

funcionem, todas elas, em regime normal, que o seu cumprimento implica 

uma atempada gestão dos recursos físicos e humanos e uma adaptação dos 

equipamentos existentes às novas exigências, de forma transversal e justa, 

que permita um equilíbrio nos diagnósticos e uma celeridade nas soluções, 

apontando como exemplo o caso da EB1 de Vermil. No que diz respeito 

aos transportes escolares, recordou que na última reunião de Câmara foi 

votada a necessária autorização para que as crianças das Escolas da 
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Lourinha e da Ermida, em Ronfe, fossem transportadas para o refeitório 

de Gemunde, sendo que tal responsabilidade ficaria a cargo do Centro 

Social de Brito, o que não está a acontecer uma vez que as crianças estão a 

ser transportadas pelo Centro de Cultura e Desporto O Desportivo de 

Ronfe. Disse que verificava, por todo o concelho, e face ao novo modelo 

de funcionamento das EB1, uma profunda desadequação entre o pessoal 

auxiliar disponível e o pessoal auxiliar necessário, percebendo-se a 

dificuldade em fazer coincidir a disponibilidade dos pais com a 

disponibilidade efectiva da Escola e as necessidades dos alunos. Por 

último, perguntou se a Câmara Municipal iria assistir passivamente ao 

corte, por parte do Governo, dos docentes do Ensino Especial em 

Guimarães. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Referiu uma 

situação ocorrida na Rua de Santa Maria, em Briteiros Santo Estêvão, onde 

os moradores estão a sofrer as consequências da existência de esgotos a 

céu aberto lançados na via pública. Disse, ainda, que o facto de existir, 

perto do local, uma caixa de um interceptor do SIDVA, levaria a crer que 

se deveria efectuar a ligação das águas residuais domésticas àquele 

interceptor para drenagem e tratamento, mas, pelo contrário, ficou a saber-

se que a VIMÁGUA terá declarado que esta ligação não estará, para já, 

prevista, tendo mesmo considerado a execução da obra se os moradores 

suportassem metade do custo dessa ligação. Assim, perguntou como se vai 

explicar aos moradores o facto de as redes de saneamento executadas não 

poderem entrar em funcionamento desde já, agravando os problemas de 

contaminação associados ao não tratamento ou ao tratamento deficiente 

de esgotos. 3 – Vereador Vítor Ferreira – Disse, a propósito da 

intervenção anterior, que era necessário que o Executivo explicasse o 

planeamento dos investimentos da VIMÁGUA, alegando que, em matéria 

de redes de saneamento, não houve uma articulação entre a planificação 
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daquela empresa intermunicipal e a da Sociedade Águas do Ave, podendo 

a situação vir a penalizar os consumidores. Acrescentou que havia redes de 

saneamento da VIMÁGUA que estavam terminadas mas não se 

encontravam em funcionamento porque não tinham ainda sido 

construídos os emissários e as estações de tratamento necessárias para 

garantir o escoamento dos efluentes. 4 – Vereador António Salgado 

Almeida – Chamou a atenção para a situação que afecta os alunos da 

Escola EB1 de Candoso S. Martinho, motivada pela construção da auto-

estrada. 5 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Informou que, no âmbito 

do procedimento promovido pela Câmara Municipal para realização de 

actividades extra curriculares (Despacho da Ministra da Educação nº 

12591/2006, de 16 de Junho), desistiram 29 candidatos (22 candidatos ao 

ensino do Inglês, 5 de Artes Plásticas e 2 de Informática); 6 – Vereador 

César Machado – a) – Relativamente à questão apresentada pelo 

Vereador Carlos Vasconcelos sobre a Rua de Santa Maria, em Briteiros 

Santo Estêvão, informou que tinha sido realizada uma vistoria, 

esclarecendo que, das 4 casas em causa, uma delas está devoluta, 2 vão 

iniciar as obras e a outra tem já a construção de uma fossa em curso; b) – 

Sobre a intervenção do Vereador Vítor Ferreira, alegou questões de 

incompatibilidade, visto entender que tal intervenção se relacionava com 

matéria analisada tecnicamente pelo mesmo Vereador mas enquanto 

funcionário da Câmara Municipal de Guimarães. 7 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Quanto à 

intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos, prestou esclarecimentos 

acerca das obras e dos investimentos da VIMÁGUA; b) - Relativamente às 

questões levantadas sobre a Educação, disse que tudo tem sido feito para 

que o funcionamento normal seja assegurado, o que tem vindo a ser 

alcançado. Continuou, referindo que é natural que subsistam sempre 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2006 
 

 

 

 

 

questões pontuais, que vão sendo resolvidas caso a caso, como é a situação 

da EB1 de Vermil, que não está ao nível das restantes, ou da maioria; c) – 

No que diz respeito à EB1 de Candoso S. Martinho, disse que estava a 

funcionar com normalidade, havendo apenas a questão de falta de espaço 

para recreio; d) – Relativamente à intervenção do Vereador Vítor Ferreira, 

disse que faltava, ainda, assinar um contrato com a sociedade “Águas do 

Ave”, tendo em vista a recolha de efluentes, uma vez que estavam a ser 

revistas algumas questões por carecerem de ajustamentos à realidade de 

Guimarães. 8 – Vereador Júlio Mendes – a) – Esclareceu que os 

investimentos planeados pela VIMÁGUA foram traçados de forma 

sustentada e com uma determinada meta a atingir. Acrescentou que tudo 

foi concertado com a sociedade “Águas do Ave” no que toca aos 

investimentos em saneamento, faltando um entendimento quanto à 

assinatura de um documento que há-de regular a relação entre as três 

entidades envolvidas – Câmara Municipal, VIMÁGUA e Águas do Ave. --- 

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

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

encerramento do Parque da Mumadona às 03H00 nas Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de feriado; 2 – Do ofício do Eixo-Atlântico do 

Noroeste Peninsular remetendo um exemplar da Agenda Cultural do Eixo 

Atlântico, editado por aquela Associação; 3 – Do e-mail de Chris Crowder, 

Chefe de Jardineiros em Cumbria, Reino Unido, dando conhecimento da 

visita a Guimarães de um grupo de 11 apaixonados em jardins, entre os 

próximos dias 29 de Setembro e 2 de Outubro, bem como da sua intenção 

de escrever artigos e reportagens sobre os magníficos jardins de Guimarães 

para a Royal Horticultural Society, o Guia Profissional dos Jardineiros e 

para a revista Country Ilustrated; 4 – Da entrega à Cidade de Guimarães, 

no próximo dia 30 de Outubro, do Prémio Turístico de Excelência, na 
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Suiça. 5 – Da intenção de solicitar ao Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Local um parecer sobre a intenção da Junta de Freguesia de 

Ronfe, entretanto concretizada, de oferecer os livros relativos ao 1º Ciclo 

do Ensino Básico a todos os alunos daquela freguesia, independentemente 

da situação socio-económica dos respectivos agregados familiares, por 

considerar que tal contraria, designadamente, o disposto na alínea d) do 

art. 19.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, a alínea e) e l) do nº 6 do art. 

34º e a alínea d) do n.º 4 do art. 64º, ambos da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 6 – Do programa relativo às comemorações do Dia Mundial do 

Turismo. 7 - Da realização da próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal no dia 12 de Outubro de 2006, à hora e local habituais, em 

virtude do feriado (5 de Outubro), considerando-se todos os membros do 

Órgão Executivo presentes devidamente convocados, bem como da 

presença do Presidente do Conselho de Administração do AVEPARK, 

Prof. Emídio Gomes, que irá informar o Executivo relativamente ao 

ponto da situação do Parque de Ciência e Tecnologia. ------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 1 de 

Setembro de 2006, que aprovou os Trabalhos a Mais da obra de 

Beneficiação da EN 309, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Na sequência do ofício datado de 10 

de Agosto de 2006 enviado à EP – Estradas de Portugal, E.P.E., no qual 

se propunha a execução de um micro-aglomerado, devido à fissuração 

existente no pavimento, pela substituição de outros trabalhos que nos 

pareceram desnecessários, fomos informados por fax por aquele 

organismo, que tal pedido tinha merecido parecer favorável, desde que não 

houvesse acréscimo de encargos na empreitada. Somos, assim, de parecer 
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na aprovação dos trabalhos a mais e a menos. O valor dos trabalhos a mais 

cifra-se em €74.520,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte euros) + 

IVA, sendo os trabalhos a menos no valor de €74.520,29 (setenta e quatro 

mil quinhentos e vinte euros e vinte e nove cêntimos) + IVA; 2 – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Setembro de 2006, 

que adjudicou o transporte escolar dos Alunos das EB1 de 

Calvário/Serzedelo, Portelinha/Serzedelo e Pevidém/Selho S. Jorge, a 

“Agência de Viagens e Transportes Alves, Lda”, pelo preço total de 

€29.120,00 (vinte e nove mil cento e vinte euros), acrescido do IVA à taxa 

legal em vigor (5%); 3 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 

5 de Setembro de 2006, que aprovou a alteração número dezasseis ao 

Plano de Investimentos, 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. ---------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 7 DE SETEMBRO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Presidente da Câmara. -------- 

CÂMARA – COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL (CAM) – 

DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Foi 

publicado, no passado dia 8 de Agosto, o Decreto-lei n.º 161/2006, que 

regula as Comissões Arbitrais Municipais (CAM) previstas no art. 49º do 

Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 

6/2006, de 27 de Fevereiro. As CAM vão desempenhar um papel de 

relevo na aplicação do NRAU, sobretudo no que respeita ao regime 

transitório destinado aos contratos de arrendamento mais antigos, 

dirimindo alguns tipos de conflitos, designadamente os relativos à 
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realização de obras e à efectiva utilização dos imóveis arrendados. As CAM 

vão ainda desempenhar funções essenciais na determinação do nível de 

conservação do locado para efeito de actualização de rendas, competindo-

lhes coordenar todo o processo (o qual tem reflexos no valor da renda a 

pagar), recebendo os respectivos pedidos, encaminhando-os para os 

técnicos que vão realizar as necessárias vistorias e comunicando os 

resultados aos interessados. Os membros que irão constituir estas 

Comissões estão elencados no art. 4º do mencionado Decreto-lei n.º 

161/2006 e nele se prevê a inclusão de um representante da Câmara 

Municipal, que preside, sendo os restantes membros nomeados pelas 

entidades ali previstas, após solicitação do representante da Câmara 

Municipal, enquanto presidente da Comissão. Os membros da CAM, com 

excepção do representante da Câmara Municipal e do Serviço de Finanças, 

têm direito, por cada reunião, a uma remuneração mediante senhas de 

presença, no montante correspondente a 2% do valor base da 

remuneração do presidente da câmara, constituindo encargo do município. 

Constitui, igualmente, incumbência do município, disponibilizar 

instalações e meios administrativos de apoio, humanos ou materiais, 

necessários ao funcionamento da CAM. Os serviços prestados pela CAM 

estão sujeitos ao pagamento das taxas previstas no art. 20º do referido 

diploma legal, que constituem receita municipal. Tendo em vista dar início 

ao procedimento de constituição da Comissão Arbitral Municipal de 

Guimarães, torna-se necessário designar o representante da Câmara 

Municipal de Guimarães que vai presidir à Comissão Arbitral, bem como 

disponibilizar instalações, recursos humanos e materiais para o respectivo 

funcionamento. Assim, proponho a designação do Vereador César Manuel 

de Castro Machado como representante da Câmara Municipal de 

Guimarães naquela Comissão, nos termos do art. 5º do referido Decreto-
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Lei nº 161/2006, desempenhando, por inerência, o cargo de Presidente.” 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, 

APROVAR, com dez votos a favor e um em branco. ------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 

FERMENTÕES – 1ª FASE – Presente uma proposta do Vereador 

Domingos Bragança para delegação na Junta de Freguesia de Fermentões 

da execução da obra de Ampliação do Cemitério de Fermentões, 1.ª Fase, 

pelo valor de €99.387,02 (noventa e nove mil trezentos e oitenta e sete 

euros e dois cêntimos), sendo o pagamento feito através de autos de 

medição a elaborar pelo Departamento de Obras Municipais. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

PATRIMÓNIO – DESAFECTAÇÃO DE TERRENO SITUADO 

NO LUGAR DE CURRELOS – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – Presente a seguinte informação da Secção de Património: 

“De acordo com informação jurídica prestada em 25 de Fevereiro de 2005 

relativamente à desafectação de uma parcela de terreno com a área de 600 

m2, situada no Lugar de Currelos, freguesia de Sande S. Lourenço, 

verifica-se que há cerca de 20 anos a Junta de Freguesia de Sande S. 

Lourenço e a Câmara Municipal procederam à abertura, alargamento e 

reperfilamento de uma via que atravessou um terreno, propriedade de José 

Martins Leite Faria, ocupando uma área de cerca de 2.600 m2. Sucede que 

o mencionado proprietário pretendia, como contrapartida pelo terreno 

ocupado, que lhe fosse entregue um troço do antigo caminho rural, numa 

extensão de 220 m e com a área de 600 m2, cuja utilização pelo público 

não se justificava após a concretização daquele novo arruamento. O 
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Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais prevê, no seu 

artigo 107.º, que os troços que deixarem de fazer parte da rede Municipal 

podem ser incorporados nos prédios confinantes. Ora, o aqui pretendido é 

precisamente o que este Regulamento permite, pelo que poderá ser 

autorizada a permuta, elaborando-se um certificado de troca conforme 

prevê o art. 9º do Decreto nº 19.502 de 24 de Março de 1931. Conforme 

avaliação efectuada, à parcela de terreno com a área de 2.600 m2 foi 

atribuído o valor de €7.756,06 (sete mil setecentos e cinquenta e seis euros 

e seis cêntimos) e à parcela de terreno com a área de 600 m2 o valor de 

€1.789,86 (mil setecentos e oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos). 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA 

EB1/JI VALINHA/POLVOREIRA – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

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

conhecimento superior, por determinação da Direcção Regional de 

Educação do Norte, os Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo terão 

obrigatoriamente de funcionar em regime normal. Dado que a EB1/JI de 

Valinha/Polvoreira não dispõe de condições que permitam o 

fornecimento de refeições aos alunos, a solução encontrada foi a de 

transportar os 80 alunos daquele estabelecimento de ensino para o 

refeitório do Centro Social da Paróquia de Polvoreira. Neste sentido, e 

atendendo a que o Centro Social da Paróquia de Polvoreira se disponibiliza 

a efectuar o transporte dos alunos daquela EB1/JI pelo custo diário de 

€12,00 (doze euros), propõe-se a celebração de um Protocolo com aquela 

Instituição para fornecimento de refeições e transporte de 80 alunos. Mais 

se informa que o custo da refeição por aluno é de €1,60 (um euro e 
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sessenta), o que implica à Autarquia um custo mensal previsível no valor 

de €2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta euros), aos quais serão 

deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação. Junto se 

anexa dois exemplares do Protocolo”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. A minuta do 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1/JI MONTE – FREGUESIA DE AROSA – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“O Agrupamento de Escolas do Ave vem, através de ofício, solicitar à 

Autarquia a renovação do Protocolo, celebrado no ano lectivo transacto 

entre o Município de Guimarães e a EB 2,3 de Taíde, para o fornecimento 

de refeições à EB1/JI Monte – Arosa. De acordo com informações do 

referido Agrupamento, o número de alunos a usufruir do serviço de 

refeições será de 29. O custo da refeição por aluno é de €1,92 (um euros e 

noventa e dois cêntimos), valor sujeito a actualização a definir pela 

Direcção Regional de Educação do Norte para o ano lectivo 2006/2007. 

Perante o exposto, propõe-se, para o presente ano lectivo (Setembro a 

Dezembro de 2006 e Janeiro a Junho de 2007): a renovação do Protocolo 

para fornecimento de refeições a 29 alunos da EB1/JI Monte – Arosa, o 

que implica à Autarquia um custo mensal previsível de €1.160,00 (mil 

cento e sessenta euros), aos quais serão deduzidas as comparticipações dos 

Encarregados de Educação; a atribuição mensal, à Junta de Freguesia de 

Arosa, de uma verba de gestão destinada a custear as despesas com a 

higienização dos espaços e equipamentos, contratação de pessoal e 

transporte de refeições, no valor de €500,00 (quinhentos euros). Junto se 
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anexa dois exemplares do Protocolo”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. A minuta do 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 DA VEIGA – CASTELÕES – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “O 

Agrupamento de Escolas do Ave vem, através de ofício, solicitar à 

Autarquia a renovação do Protocolo celebrado no ano lectivo transacto 

entre o Município de Guimarães e a EB 2,3 de Taíde, para o fornecimento 

de refeições à EB1 da Veiga – Castelões. De acordo com informações do 

referido Agrupamento, o número de alunos a usufruir do serviço será de 

19. O custo da refeição por aluno é de €1,92 (um euro e noventa e dois 

cêntimos), valor sujeito a actualização a definir pela Direcção Regional de 

Educação do Norte para o ano lectivo 2006/2007. Perante o exposto, 

propõe-se, para o presente ano lectivo (Setembro a Dezembro de 2006 e 

Janeiro a Junho de 2007): a renovação do Protocolo para fornecimento de 

refeições a 19 alunos da EB1 Veiga – Castelões, o que implica à Autarquia 

um custo mensal previsível de €760,00 (setecentos e sessenta euros), aos 

quais serão deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação; 

a atribuição mensal, à Junta de Freguesia de Castelões, de uma verba de 

gestão destinada a custear as despesas com a higienização dos espaços e 

equipamentos, contratação de pessoal e transporte de refeições no valor de 

€500,00 (quinhentos euros). Junto se anexa dois exemplares do Protocolo. 

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

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBA PARA GESTÃO – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Como é do conhecimento superior, a Autarquia tem vindo 

a celebrar anualmente com a Casa do Povo de Fermentões um Protocolo 

de fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de Motelo/Fermentões, 

dado que este estabelecimento de ensino não dispõe de condições. 

Atendendo a que o número de alunos da EB1 de Motelo/Fermentões a 

usufruir do serviço de refeições é de 160, conforme informações do 

Agrupamento de Escolas de Fermentões, e que o número de auxiliares 

deste estabelecimento de ensino é insuficiente para assegurar o 

acompanhamento de todos os alunos, propõe-se, para o ano lectivo 

2006/2007, a atribuição de uma verba no valor de €300,00 (trezentos 

euros) ao referido Agrupamento para fazer face às despesas com a 

contratação de pessoal”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 DE OLIVEIRA DO CASTELO – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, no 

próximo ano lectivo 3 turmas do 1.º ano do Ensino Básico de Oliveira do 

Castelo vão funcionar em regime normal, o que implica, por parte da 

Autarquia, a necessidade de assegurar o almoço e o transporte dos 68 

alunos, dado que o estabelecimento de ensino não dispõe de condições 

para o efeito. Neste sentido, e dado que o transporte destes alunos para 

almoço será assegurado por um autocarro da Autarquia e que o Infantário 

Nuno Simões se disponibilizou a fornecer as refeições, propõe-se, para o 

ano lectivo 2006/2007, a celebração de um Protocolo com aquela 

Instituição para fornecimento de refeições a 68 alunos daquele 
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estabelecimento de ensino. Mais se informa que o custo da refeição por 

aluno é de €1,60 (um euro e sessenta), o que implica à Autarquia um custo 

mensal previsível de €2.176,00 (dois mil cento e setenta e seis euros), aos 

quais serão deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação. 

Junto se anexa dois exemplares do Protocolo. A minuta do Protocolo dá-

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 MOTELO – FERMENTÕES – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

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

conhecimento superior, a Autarquia tem vindo a celebrar anualmente um 

Protocolo com a Casa do Povo de Fermentões para o fornecimento de 

refeições à EB1 de Motelo/Fermentões. Neste sentido, e à semelhança do 

ano lectivo transacto, solicita-nos o Agrupamento de Escolas de 

Fermentões a renovação do referido Protocolo para o fornecimento de 

refeições a 160 alunos daquele Estabelecimento de Ensino. Perante o 

exposto, propõe-se, para o ano lectivo 2006/2007 (Setembro a Dezembro 

de 2006 e Janeiro a Junho de 2007) a renovação do Protocolo com a Casa 

do Povo de Fermentões para o fornecimento de refeições a 160 alunos da 

EB1 de Motelo – Fermentões, o que implica à Autarquia um custo mensal 

previsível de €2.760,20 (dois mil setecentos e sessenta euros e vinte 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. A minuta do Protocolo dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 
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Câmara, datado de 7 de Setembro de 2006, que concedeu, para o ano 

lectivo 2006/2007, transporte especial ao aluno Simão Pedro Pereira 

Ribeiro, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€1.790,80 (mil setecentos e noventa euros e oitenta cêntimos). 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte 

escolar em carrinha adaptada do Centro Social de Brito à aluna Ana Isabel 

Carvalho Costa, residente na freguesia de Brito, considerando o seu estado 

de saúde descrito na referida informação, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de €1.432,64 (mil quatrocentos e trinta e dois 

euros e sessenta e quatro cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

táxi ao aluno Adriano Miguel Macedo Leite, matriculado na Escola 

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

na referida informação, implicando à Autarquia um custo anual previsível 

no valor de €3.581,60 (três mil quinhentos e oitenta e um euros e sessenta 

cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

táxi ao aluno José Francisco Pereira Rodrigues, residente na freguesia de S. 

Paio de Figueiredo e matriculado na EB 2,3 Abel Salazar, considerando o 

seu estado de saúde descrito na referida informação, implicando à 
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Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.516,80 (dois mil 

quinhentos e dezasseis euros e oitenta cêntimos). DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

táxi à aluna Ana Francisca Marques Gonçalves, matriculada no 

Agrupamento de Escolas de Ponte, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de €1.742,40 (mil setecentos e quarenta e dois 

euros e quarenta cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

ambulância à aluna Liliana Cristina Sousa Antunes, matriculada no 6.º ano 

de escolaridade da EB 2,3 de Ponte e residente na freguesia de Prazins 

Santa Eufémia, considerando o seu estado de saúde descrito na referida 

informação, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€2.507,12 (dois mil quinhentos e sete euros e doze cêntimos). 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

ambulância ao aluno Cláudio Jorge Ribeiro Salgado, matriculado na EB 2,3 

de Ponte, considerando o seu estado de saúde descrito na referida 

informação, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€1.611,72 (mil seiscentos e onze euros e setenta e dois cêntimos). 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo, para o ano lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em 

ambulância às alunas Anabela Marques Oliveira e Ana Rita Marques 

Oliveira, residentes na freguesia de Briteiros Santa Leocádia e a frequentar 

a EB1/JI de Caneiros/Fermentões, considerando o seu estado de saúde 

descrito na referida informação, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de €5.517,60 (cinco mil quinhentos e dezassete euros e 

sessenta cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

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

Câmara, datado de 18 de Setembro de 2006, que concordou com uma 

informação dos Serviços de Educação relativa à concessão, para o ano 

lectivo 2006/2007, de transporte em ambulância à aluna Sara Daniela 

Duarte Silva, matriculada no 9.º ano de escolaridade da EB 2,3 de 

Pevidém, residente na freguesia de Serzedelo, considerando o seu estado 

de saúde descrito na referida informação, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de €2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte 

euros). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

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

Câmara, datado de 18 de Setembro de 2006, que concordou com uma 

informação dos Serviços de Educação relativa à concessão, para o ano 

lectivo 2006/2007, de transporte em táxi ao aluno Nuno Filipe Salgado 

Ribeiro, matriculado na EB1 de Barreiro/Selho S. Jorge e residente na 

freguesia de Serzedelo, considerando o seu estado de saúde descrito na 

referida informação, implicando à Autarquia um custo anual previsível no 
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valor de €2.662,20 (dois mil seiscentos e sessenta e dois euros e vinte 

cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 

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

Câmara, datado de 18 de Setembro de 2006, que concordou com uma 

informação dos Serviços de Educação relativa à concessão, para o ano 

lectivo 2006/2007, de transporte especial em carrinha adaptada aos alunos 

Soraia Patrícia Leite Soares, Miriam Sousa Oliveira e Francisco Xavier 

Lemos Fernandes, considerando o seu estado de saúde descrito na referida 

informação, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€8.685,38 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco euros e trinta e oito 

cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Souto Santa Maria 

que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. 

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

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE CORVITE – Presente 

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

Bandeira do Município. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE DONIM – 

EXECUÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA 

– Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A 

pedido da Junta de Freguesia de Donim, proponho que a Câmara conceda 

um subsídio no valor de €2.478,80 (dois mil quatrocentos e setenta e oito 

euros e oitenta cêntimos), destinado à execução de obras no edifício da 
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sede da Junta de Freguesia, onde funcionou a EB1, com vista à reposição 

de algumas anomalias provenientes do anterior funcionamento escolar, 

conforme quantificação de custos elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDAR – 

VEDAÇÃO DO RINGUE DA URBANIZAÇÃO DA IGREJA – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A pedido 

da Junta de Freguesia de Gondar proponho que a Câmara conceda um 

subsídio no valor de €11.635,62 (onze mil seiscentos e trinta e cinco euros 

e sessenta e dois cêntimos), destinado à colocação de rede de vedação no 

Ringue da Urbanização da Igreja, conforme quantificação de custos 

elaborada pelo Departamento de Obras Municipais. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO O 

DESPORTIVO DE RONFE – AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício do Centro de Cultura e 

Desporto O Desportivo de Ronfe, no qual esta associação sem fins 

lucrativos informa que, nesta fase inicial da sua existência, procuram 

centrar a actividade desportiva na formação de jovens, na área do futebol, 

tendo actualmente inscritos 200 jovens, entre os 6 e os 18 anos. No 

sentido de fazer face às necessidades de transporte dos jovens atletas, a 

associação acaba de adquirir um autocarro com capacidade para 54 

pessoas, já adaptado conforme a recente legislação sobre transporte dos 

referidos escalões etários. Tratou-se de um investimento que ultrapassa os 

€80.000,00 (oitenta mil euros), o que se traduz num encargo financeiro 

considerável, que a associação pretenderia amenizar, pelo que solicita o 

apoio possível por parte da Autarquia. Atendendo ao interesse público da 

actividade desenvolvida pela associação, bem como à importância de 
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assegurar que o transporte dos jovens atletas é feito em condições de 

segurança, proponho a atribuição, ao Centro de Cultura e Desporto O 

Desportivo de Ronfe, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), destinado a comparticipar na despesa de aquisição do citado 

autocarro. Se aprovado, o pagamento deste subsídio só se efectivará 

mediante apresentação de cópia do título de propriedade do veículo”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

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

Pelas onze horas e vinte minutos, no período estabelecido para 

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

Américo Cruz que colocou algumas questões relacionadas com uma 

candidatura ao Programa RECRIA, que envolveu obras de recuperação da 

sua residência, solicitando informação sobre o ponto de situação do 

referido processo. De seguida, o Presidente da Câmara deu a palavra ao 

cidadão Rufino Silva Faria, representante da Associação de Pais das EB1 

de Urgezes, que pediu a intervenção da Câmara Municipal num problema 

respeitante ao fornecimento do lanche às crianças que frequentam as 

actividades extracurriculares, adiantando que se verifica a existência de 

crianças que têm lanche fornecido pelos centros de actividades de tempos 

livres em que estão inscritos e outros que não. Sobre estas intervenções o 

Presidente da Câmara disse, quanto à primeira, que o processo RECRIA 

estava em análise e que lhe tinha transmitido isso mesmo por escrito, pelo 

que deveria aguardar pela conclusão do estudo. Relativamente à 

intervenção de Rufino Silva Faria, prestou esclarecimentos acerca do que 
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foi feito e da atenção que este assunto tem merecido por parte da 

Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


