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ACTA 

Aos doze dias do mês de Outubro 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 dez horas foi declarada aberta a reunião. ----------------------------------- 

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Saudou, em nome dos Vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata, a atribuição a Guimarães da 

candidatura de Capital Europeia da Cultura para 2012, que vai ser 

apresentada pelo Governo Português, em Bruxelas, no próximo mês. 

Disse que este reconhecimento honrava Guimarães fazia-lhe justiça, como 

não vinha acontecendo até aqui com os sucessivos governos, fossem eles 

da responsabilidade do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata. 

Continuou, referindo que esta distinção cria responsabilidades acrescidas, 

exigindo uma visão muito clara sobre aquilo que se pretende fazer a médio 

prazo, mas, sobretudo, com o que se quer semear. Assim, defendeu que 

esta nomeação de Guimarães não deve ser o argumento usado por outros 

para preterir Guimarães em investimentos fundamentais, mas deve 

sobretudo servir para que Guimarães se possa reabilitar e afirmar como 

uma cidade que cria cultura e não apenas como uma cidade que a compra, 

pelo que a espinha dorsal deste projecto deve assentar no envolvimento 
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total das forças vivas de Guimarães, das associações, das diversas 

instituições e também dos seus artistas, bem como na criação de condições 

para que a capital Europeia da Cultura seja uma iniciativa que se repercuta 

no futuro da cidade nos anos posteriores a 2012. A título de exemplo, 

considerou importante a existência de um programa de apoio à reabilitação 

urbana em Guimarães que permita aos privados acederem a apoios e 

incentivos. Referiu a dimensão pública importante que integrará este 

projecto – e que já foi apresentada para a Zona de Couros – bem como 

uma dimensão privada muito mais importante e viva que importa apoiar e 

incentivar para que Guimarães se continue a afirmar pelo seu património 

edificado e pela gente que o habita, pelo que defendeu que a preservação 

do património deve ser uma das dimensões essenciais da candidatura e 

uma das marcas principais a deixar para o futuro. 2 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Referiu que na última reunião de Câmara, no período 

de antes da ordem do dia, o Senhor Presidente tinha trazido ao executivo 

um assunto que dizia ser para reflectir e que tinha que ver com a entrega, 

por parte da Junta de Freguesia de Ronfe, de manuais e material escolar 

aos alunos das escolas do 1.º ciclo daquela freguesia. Volvidas três 

semanas, depois dos esclarecimentos prestados publicamente pela Junta de 

Freguesia de Ronfe, disse perceber-se que as referidas críticas não tinham 

afinal fundamento. Por último, disse que a maioria socialista tinha sentido 

a necessidade de lançar uma investida contra a medida, com o objectivo de 

responder aos pedidos dos Presidentes de Junta socialistas que, 

pretendendo fazer o mesmo nas suas freguesias e pensando não terem os 

meios necessários para o fazer, vêem na Câmara Municipal a entidade que 

os poderá ajudar a concretizar esse desiderato. 3 – Vereador António 

Salgado Almeida – a) – Saudou, também, a atribuição a Guimarães da 

candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2012, lamentando que duas 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE OUTUBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

cidades do país (Braga e Coimbra) tivessem tido uma reacção negativa a 

este respeito; b) – Manifestou-se preocupado com a anunciada 

reorganização da prestação de cuidados de saúde à população, 

designadamente face à nova realidade apontada para o serviço de urgência 

do Hospital Senhora da Oliveira. De seguida, confrontou o executivo com 

o encerramento do Serviço de Saúde Pública existente no Centro de Saúde 

das Taipas, recordando que havia uma promessa de assegurar a 

manutenção daquele espaço; Referiu, a propósito, a situação da Extensão 

de Saúde de Moreira de Cónegos que, no seu entender, deveria estar 

abrangida pelo Centro de Saúde de Guimarães, para além de reclamar 

novas instalações, designadamente através da construção de um edifício de 

raiz; c) – Perguntou qual era o ponto de situação relativamente aos maus 

cheiros provocados pelos aviários situados em Campelos, na freguesia de 

Ponte, visto serem já muitas as queixas por parte dos cidadãos; 4 – 

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

Quanto à intervenção do Vereador António Salgado Almeida revelou que 

a Autarquia vai remeter para o Ministério da Saúde, até ao final do corrente 

mês de Outubro, a apreciação feita à proposta de reorganização da 

prestação de cuidados de saúde à população, designadamente face à nova 

realidade apontada para o serviço de urgência do Hospital Senhora da 

Oliveira, já que o previsto encerramento do serviço de urgência do 

Hospital de Fafe irá provocar uma sobrecarga na unidade hospitalar de 

Guimarães; b) – Quanto ao encerramento do Serviço de Saúde Pública 

existente no Centro de Saúde das Taipas e ao funcionamento da Extensão 

de Saúde de Moreira de Cónegos, disse não ter qualquer reclamação por 

parte dos utentes; c) – No que diz respeito aos apoios que a Junta de 

Freguesia de Ronfe entendeu conceder no âmbito da acção social escolar, 

disse que considerava ser uma imoralidade, não sabendo ainda se era ou 
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não uma ilegalidade, que tais apoios sejam concedidos sem definição de 

critérios, visto que estes apoios só devem ser atribuídos a quem precisa, ou 

seja, àqueles que não podem ou têm dificuldades em adquirir o material 

escolar. A propósito das dúvidas que se levantam sobre a legalidade de tais 

apoios, recordou a carta oportunamente remetida à tutela sobre este 

assunto; d) – Sobre as reacções de algumas Autarquias do País à 

candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura 2012, deu 

conhecimento dos ofícios recebidos das Câmaras Municipais de Braga e de 

Famalicão, que, desde logo, se disponibilizaram para colaborar neste 

âmbito. De seguida, deu conhecimento de outras entidades e de 

personalidades que enviaram felicitações pela atribuição a Guimarães da 

candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2012. ------------------------------ 

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

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

de uma nova campanha de sensibilização de recolha de resíduos; 2 – De 

uma informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente 

relativa ao Dia do Animal, comemorado no passado dia 4 de Outubro, dia 

em que foram adoptados 39 animais (cães e gatos); 3 – De uma 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa à 

área ardida no concelho, no ano de 2006; 4 – Da realização, em 

Guimarães, nos próximos dias 23 e 24 Novembro, de uma reunião da 

Assembleia-geral da UCCLA (União das Cidades Capitais Luso-Afro-

Americo-Asiáticas) no Centro Cultural Vila Flor; 5 – Fez a distribuição 

pelos, Senhores Vereadores, de um dossier sobre o Congresso Histórico 

de Guimarães, a realizar no Centro Cultural Vila Flor entre os próximos 

dias 25 e 28 de Outubro. ------------------------------------------------------------- 

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

---------------------------------- INFORMAÇÕES --------------------------------- 
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1 – Do ofício do Fiscal Único da Empresa Municipal VIMÁGUA – 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M – 

remetendo parecer sobre a informação financeira correspondente ao 1.º 

semestre de 2006, nos termos do art. 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; 2 - Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 

de Setembro de 2006, que aprovou a alteração número dezassete ao Plano 

de Actividades, Plano de Investimentos e Orçamento da Câmara 

Municipal de Guimarães, para o ano de 2006, que se dá aqui por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do 

ofício da Assembleia Municipal número 229, datado de 3 de Outubro de 

2006, comunicando a aprovação, em sessão realizada no passado dia 29 de 

Setembro, da seguinte proposta: a) - “Adesão ao CVR – Centro de 

Valorização de Resíduos”. ----------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2006. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – NOVO MERCADO MUNICIPAL – ERROS 

E OMISSÕES – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Tendo sido reclamado pelo consórcio adjudicatário da 

obra "Novo Mercado Municipal" trabalhos referentes a Erros e 

Omissões conforme lista apresentada em 19 de Julho de 2005 (valor total 

€688.988,61 - DOC. 1), foi solicitado aos projectistas informação sobre a 

mesma (DOC. 2). Por fax datado de 12 de Agosto de 2005 foi notificado o 

adjudicatário da não aceitação da reclamação nos termos apresentados 

(DOC. 3). Após realização de várias reuniões, foi-nos enviado pela Divisão 

de Projectos Municipais (em 12 de Setembro de 2006) a Lista Definitiva de 
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Erros e Omissões que mereceu o acordo entre as diversas partes 

(Projectistas, DPPU e adjudicatário - DOC. 4 e 5). Propõe-se, então, a 

aprovação de Erros e Omissões, de acordo com a referida lista entretanto 

enviada, no valor global de €433.786,18 (quatrocentos e trinta e três mil 

setecentos e oitenta e seis euros e dezoito cêntimos) correspondendo 

€433.393,39 (quatrocentos e trinta e três mil trezentos e noventa e três 

euros e trinta e nove cêntimos) a erros e €392,79 (trezentos e noventa e 

dois euros e setenta e nove cêntimos) a omissões, numa percentagem 

relativa de 7,99% em relação ao valor da adjudicação”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 07.01.03.03. 

A referida lista dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Absteve-se o Vereador António José Salgado Almeida. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD sempre defenderam a requalificação 

do actual Mercado Municipal e não a construção de um novo equipamento 

urbano que o substitua. Continuamos a pensar exactamente o mesmo. A 

nossa posição política prende-se, fundamentalmente, com a importância da 

preservação funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da 

Silva, com a importância estética e afectiva do mercado enquanto obra 

fundamental de Guimarães e, ainda, com a necessidade de preservar 

económica e socialmente o centro da cidade, garantindo à cidade a 

necessária vivência que se vai perderá com a construção de um novo 

Mercado, num local inapropriado e sem futuro para si mesmo e para o 

comércio local (ver o estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado 

Municipal de Guimarães”, da responsabilidade da Associação Comercial e 

Industrial de Guimarães). A opção do PS pelo novo Mercado é, não 
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temos dúvidas, uma má opção do ponto de vista patrimonial, do 

ponto de vista económico e do ponto de vista social. Votamos, em 

função daquilo que entendemos melhor para Guimarães, contra esta 

proposta de aprovação de erros e omissões. Continuamos, infelizmente, a 

assistir a uma acção governativa do PS com pouco de rigor em termos do 

investimento público e sempre contra as propostas do PSD para os 

investimentos na educação, no desenvolvimento económico e social do 

concelho, no apoio às associações concelhias, no necessário e urgente 

desenvolvimento equilibrado das vilas e das freguesias de Guimarães”. ----- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA – ARRANJO DO CENTRO CÍVICO DA FREGUESIA 

E ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Domingos Bragança: “Na sequência da deliberação de 

Câmara de 27 de Janeiro de 2005, a Câmara Municipal de Guimarães 

celebrou com a Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia um 

Protocolo de Delegação de Competências para a execução da obra de 

“Arranjo do Centro Cívico da Freguesia e Zona Envolvente da Igreja”, 

pelo valor de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros). A Junta de Freguesia de 

Prazins Santa Eufémia envolveu-se na referida obra, executando mais do 

que inicialmente estimado e muito além da sua capacidade financeira. Por 

se tratar de uma obra social enquadrada nas prioridades do nosso 

Município, proponho um aumento da verba a conceder, no valor de 

€89.000,00 (oitenta e nove mil euros), de modo a que se resolva a ruptura 

financeira da Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia. Assim, o ponto 

n.º 1 da Cláusula 3.ª do Protocolo de Delegação de Competências, 

celebrado em 27 de Janeiro de 2005, passará a ter a seguinte redacção: 

“Para a prossecução do objectivo definido na Cláusula 1.ª e da execução 

nos termos previstos na Cláusula 3.ª, é concedida pela Câmara à Junta de 
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Freguesia de Prazins Santa Eufémia, uma verba até ao montante de 

€124.000,00 (cento e vinte e quatro mil euros). 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 AIRÃO SANTA 

MARIA – PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHOS 

DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NOVA, 

SITUADA ENTRE A RUA BISPO XAVIER MONTEIRO E A 

TRAVESSA DAS BOUCINHAS – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “Proponho que seja concedido à Junta de 

Freguesia de Airão Santa Maria um apoio no montante de €32.642,61 

(trinta e dois mil seiscentos e quarenta e dois euros e sessenta e um 

cêntimos), destinado à pavimentação e execução de trabalhos de drenagem 

de águas pluviais na Rua Nova, situada entre a Rua Bispo Xavier Monteiro 

e Travessa das Boucinhas, 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 APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

FORNECIMENTOS – PROPOSTA PARA ABERTURA DO 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 4/06 – 

FORNECIMENTO DE 1.3000.000 LITROS DE GASÓLEO – 

Presente a seguinte informação da Divisão Financeira: “Submete-se, para 

aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos: Bem ou Serviço: Fornecimento de 1.3000.000 Litros de 

Gasóleo; Duração do Fornecimento: O fornecimento deverá iniciar no 

mês de Março de 2007 e terminar em Abril de 2009; Valor estimado da 

despesa: €1.092.000,00 (um milhão e noventa e dois mil euros) + IVA 

(21%); Repartição de Encargos: Ano de 2007 (Março a Dezembro): 
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€428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil euros) + IVA; Ano de 2008 

(Janeiro a Dezembro): €520.800,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos 

euros) + IVA; Ano de 2009 (Janeiro a Abril): €142.800,00 (cento e 

quarenta e dois mil e oitocentos euros) + IVA; Tipo de despesa: 

AA24/05; Procedimento: Concurso Público, nos termos do art. 87º do 

Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente para 

adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; Júri: Efectivos: Presidente 

– Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Chefe da Divisão 

Financeira; Vogais: Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe de Secção; Rui Miguel 

Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes; Vogais 

Suplentes: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão, Director do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; Baltazar Francisco 

Campos de Oliveira Vilela, Técnico Superior de 2.ª Classe – Engenheiro 

Mecânico. Nas suas faltas e impedimentos a Presidente do Júri é 

substituída pela Vogal efectiva Adelaide Sousa Ribeiro. Audiência Prévia: 

propõe-se que a audiência prévia seja realizada pelo Júri”. Propõe-se a 

aprovação da Câmara Municipal o Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos em anexo, bem como submeter à Assembleia Municipal a 

abertura do procedimento, nos termos do art. 22º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho. O Caderno de Encargos dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 23 de Setembro de 2006, que concordou 

com a seguinte informação da Secção do Património: “No âmbito do 
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processo de expropriação de terrenos necessários à construção da via de 

ligação Azurém/Fermentões, a Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril 

de 2006, ao Tribunal Judicial de Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 

51.º do Código das Expropriações, o processo respeitante à parcela de 

terreno n.º 9, com a área de 910 m2, propriedade de Ricardo Oliveira 

Amen Teixeira Gomes e Pedro Oliveira Amen Teixeira Gomes, para 

efeitos de expropriação litigiosa. Conforme ofício n.º 3593540 foi a 

Câmara Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da 

actualização da indemnização, calculado conforme previsto no n.º 1 do 

artigo 24.º do referido Código, desde a data da declaração de utilidade 

pública da expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 

Municipal procedeu ao depósito do valor de €40.716,40 (quarenta mil 

setecentos e dezasseis euros e quarenta cêntimos), aprovado em reuniões 

de 26 de Junho de 2003 e 23 de Março de 2006, procedeu-se entretanto ao 

depósito, à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, do valor de €959,89 

(novecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos) 

correspondente à devida actualização, conforme nota discriminada em 

anexo, nos termos do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

19 de Setembro de 2006, devendo o assunto ser submetido à Câmara 

Municipal para ratificação”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 17 – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de 

Setembro de 2006, que concordou com a seguinte informação da Secção 

de Património: “No âmbito do processo de expropriação de terrenos 
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necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a Câmara 

Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51.º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 17, com a 

área de 717 m2, propriedade de Albertino Araújo Teixeira Gomes, para 

efeitos de expropriação litigiosa. Conforme ofício n.º 361771 foi a Câmara 

Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da actualização da 

indemnização, calculado conforme previsto no n.º 1 do artigo 24.º do 

referido Código, desde a data da declaração de utilidade pública da 

expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 

Municipal procedeu ao depósito do valor de €7.920,45 (sete mil 

novecentos e vinte euros e quarenta e cinco cêntimos), aprovado em 

reuniões de 26 de Junho de 2003 e 23 de Março de 2006, à ordem do 

Tribunal Judicial de Guimarães, deverá ser agora depositado à ordem do 

mencionado Tribunal Judicial o valor de €179,63 (cento e setenta e nove 

euros e sessenta e três cêntimos), correspondente à devida actualização, 

conforme nota discriminada em anexo. Uma vez que o mencionado valor 

tem de ser depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães até ao 

próximo dia 3 de Outubro de 2006, solicita-se despacho que autorize este 

procedimento, devendo o assunto ser posteriormente submetido à Câmara 

para ratificação. À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR 

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

REGULAMENTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“No decurso do período de discussão pública do Projecto de Regulamento 
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de Organização e Funcionamento do Mercado Municipal, publicado no 

Diário da República, 2ª Série, em 6 de Julho de 2006, que decorreu até ao 

dia 18 de Agosto, não foram apresentadas quaisquer propostas de 

alteração. Posteriormente, em 4 de Setembro de 2006, foi-nos remetido 

um conjunto de sugestões, subscritas por dois comerciantes do Mercado, 

que foram objecto de análise numa reunião de trabalho com os 

proponentes. Após a necessária ponderação proponho as seguintes 

alterações ao Projecto de Regulamento de Organização e Funcionamento 

do Mercado Municipal, para serem submetidas à apreciação e aprovação 

pela Câmara Municipal. Assim, propõe-se: 1. Alteração da redacção do 

art.º 9.º que a seguir se transcreve: No n.º 2 – “alínea a) De Segunda a Sexta 

feira - das 07.00 horas às 19.00 horas. b) Aos Sábados – das 07.00 às 13.00 

horas”. Neste n.º 2 pretende-se, também, eliminar a anterior alínea b). O n.º 

3 passa a ter a seguinte redacção “Nos dias feriados e dias festivos o Mercado 

Municipal estará encerrado. Mediante despacho do Presidente da Câmara poderá ser 

autorizado o seu funcionamento”. E o n.º 4 passa a ter a seguinte redacção “Aos 

ocupantes dos mercados é concedida uma tolerância de trinta minutos depois do 

encerramento para operações de arrumação, higienização e limpeza”. 2. Foi alterada a 

redacção da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º para “De Segunda a Sábado – das 

05.00 horas às 06.30 horas”. Neste n.º 1 do art.º 10.º pretende-se, também, 

eliminar as alíneas b) e c). Junta-se, em anexo à presente informação, um 

Projecto do Regulamento com as alterações inseridas nos respectivos 

artigos para submissão a aprovação do executivo camarário”. O Projecto 

de Regulamento de Organização e Funcionamento do Mercado Municipal 

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

actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA  MUNICIPAL.-- 

CONCURSO  PARA  A  ATRIBUIÇÃO  DE TRÊS LICENÇAS DE 
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TRANSPORTES PÚBLICOS DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – 

TRANSPORTES EM TÁXI, RESPECTIVAMENTE, PARA AS 

FREGUESIAS DE AROSA, LEITÕES E S. PAIO DE 

FIGUEIREDO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Por deliberação tomada em reunião de 

câmara de 9 de Março de 2006 foi determinada a abertura de concurso 

para a atribuição de três licenças de transportes públicos de aluguer em 

veículos automóveis ligeiros de passageiros – transportes em táxi, para os 

lugares vagos nas freguesias de Arosa, Leitões e S. Paio de Figueiredo, em 

regime de estacionamento fixo. O aviso de abertura do concurso foi 

publicado no Diário da República no passado dia 19 de Julho, e a data 

limite para a apresentação das candidaturas era de 30 dias contados a partir 

desta publicação, prazo que terminou no passado dia 18 de Agosto. No 

decurso deste prazo apenas foi apresentada uma proposta, pelo Sr. 

Albertino Gomes Gonçalves, na qualidade de gerente da empresa 

“FAVERTAXIS TRANSPORTES, LDA” para o contingente da 

Freguesia de Arosa. Para esta e para as restantes Freguesias não foi 

apresentada qualquer outra proposta. Analisados os documentos 

apresentados pela concorrente “FAVERTAXIS TRANSPORTES, LDA” 

verificou -se que esta cumpria todos os requisitos de admissão exigidos no 

programa de concurso, pelo que foi notificada da intenção de lhe ser 

adjudicada a licença, nos termos do disposto no art. 23º do Regulamento 

do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros – Transporte em Táxi, tendo-lhe sido concedido um prazo de 

15 dias úteis para se pronunciar quanto a esta intenção. Decorrido tal 

prazo não foram apresentadas quaisquer reclamações. Assim, nos termos 

do n.º 7 do mencionado programa de concurso, propõe-se a atribuição à 
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empresa “FAVERTAXIS TRANSPORTES, LDA” da licença de 

transporte em táxi – 1 AROSA, do contingente da Freguesia de Arosa, em 

regime de estacionamento fixo no logradouro adjacente à E.N.207, km 

67,65. O futuro titular da licença deverá proceder ao licenciamento do 

veículo e ao início da exploração da mesma no prazo de 90 dias, findo o 

qual será considerada caducada. Quanto aos contingentes das restantes 

freguesias deverá considerar-se que o concurso ficou deserto, pelo que, se 

a Câmara Municipal assim o entender, oportunamente poderá ser aberto 

novo concurso”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 

– ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “O Centro Social de Brito tem 

vindo a assegurar, gratuitamente e desde 1995, o transporte dos alunos da 

EB1 de Ribeira/Brito em viaturas próprias para o Refeitório Escolar da 

EB1 de Casais/Brito, embora a distância entre os dois estabelecimentos de 

ensino seja de apenas 300 metros, bem como a colocação de pessoal para 

acompanhamento na hora do almoço. Dada a impossibilidade de continuar 

a prestar este serviço gratuitamente, vem aquele Centro, através de ofício, 

solicitar apoio financeiro para o transporte e acompanhamento dos 

referidos alunos. Perante o exposto, os Serviços entendem que a distância 

a percorrer pelos alunos não justifica o uso de autocarros, e 

consequentemente a atribuição de uma comparticipação financeira para o 

efeito. No entanto, e atendendo a que o número de alunos da EB1 

Ribeira/Brito a usufruir do serviço de refeições é de 120 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE OUTUBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

euros) ao Centro Social de Brito para fazer face às despesas com a 

contratação de pessoal”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 DE PEVIDÉM/SELHO S. JORGE – ANO LECTIVO 

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

“Como é do conhecimento superior, e conforme informação dos Serviços 

de Educação, datada de 9 de Agosto de 2006, os alunos da EB1 

Pevidém/Selho S. Jorge irão ser transportados para a EB 2,3 de Pevidém 

para almoço, dado que a EB1 supracitada não dispõe de condições para a 

confecção de refeições nas próprias instalações ou para a implantação de 

um serviço de refeições transportadas. Neste sentido, propõe-se, para o 

ano lectivo 2006/2007, a celebração de um Protocolo com a EB 2,3 de 

Pevidém para fornecimento de refeições a 90 alunos daquele 

estabelecimento de ensino. Mais se informa que o custo da refeição por 

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

um custo mensal previsível de €2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta 

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. O referido Protocolo dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

SALA DE APOIO À MULTIDEFICIÊNCIA DA EB1 DE 
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OLIVEIRA DO CASTELO – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente 

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

Setembro de 2006, que renovou, para o ano lectivo 2006/2007, o 

Protocolo celebrado com a CERCIGUI para o fornecimento de refeições 

aos alunos da Sala de Apoio à Multideficiência da EB1 de Oliveira do 

Castelo, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de 

€350,00 (trezentos e cinquenta euros). O referido Protocolo dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

GESTÃO – COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento 

superior, um grupo de 21 alunos da EB1 e Jardim-de-infância de 

Retorta/Infantas estão a beneficiar de transporte escolar em autocarro da 

Autarquia no horário das 09h00 e das 17h30. Atendendo a que, conforme 

o disposto no artigo 8.º da Lei n.º 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 até 30 alunos, propõe-se, para o ano 

lectivo 2006/2007 (com início em Setembro), a atribuição de uma verba 

mensal no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros) ao Agrupamento de 

Escolas de Belos Ares, para fazer face às despesas com a contratação de 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

GESTÃO – COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento 

superior, os alunos da EB1 e do Jardim-de-infância de Candoso S. Tiago, 
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num total de 70 crianças, estão a beneficiar de transporte escolar em 

autocarro da Autarquia. Atendendo a que, conforme o disposto no artigo 8 

da Lei n.º 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 até 30 alunos, propõe-se, para o ano lectivo 2006/2007 (com 

início em Setembro), a atribuição de uma verba mensal no valor de 

€300,00 (trezentos euros) à Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago, para 

fazer face às despesas com a contratação de pessoal”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

GESTÃO – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, 3 turmas do 1.º ano do Ensino 

Básico da EB1 de Oliveira do Castelo estão a funcionar em regime normal, 

o que obrigou à necessidade de assegurar o transporte destes alunos para o 

Refeitório do Infantário Nuno Simões, que disponibilizou as suas 

instalações para almoço. Atendendo a que, conforme o disposto no artigo 

8.º da Lei n.º 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 até 30 alunos, tendo o mesmo sido disponibilizado pela 

Instituição para prestar este serviço e ainda acompanhar as crianças no 

período da refeição, propõe-se, para o ano lectivo 2006/2007 (com início 

em Setembro) a atribuição de uma verba mensal no valor de €150,00 

(cento e cinquenta euros) ao Infantário Nuno Simões, para fazer face às 

despesas com a contratação de pessoal”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

EDUCAÇÃO   –   ESCOLAS  -  ATRIBUIÇÃO  DE  VERBA  PARA 
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GESTÃO – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, as actividades escolares são 

organizadas obrigatoriamente em regime normal, conforme o ponto 3 do 

Despacho n.º 16 795/2005, de 3 de Agosto. Atendendo a que não há 

disponibilidade de espaços na EB1 de Estrada/Gonça, a única solução 

possível foi a implantação de um serviço de refeições transportadas nas 

instalações da Sede da Junta de Freguesia de Gonça, de modo a dar 

resposta às necessidades sentidas pela comunidade escolar. Neste sentido, 

propõe-se, de Outubro a Dezembro de 2006, a atribuição de uma verba 

mensal no valor de €500,00 (quinhentos euros) à Junta de Freguesia de 

Gonça, para fazer face às despesas com a contratação de pessoal e 

aquisição de produtos destinados à higienização de espaços e utensílios”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE ALMOÇO 

GRATUITO – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo a concessão de almoço gratuito no refeitório da EB1/Jardim-

de-infância de Santa Luzia/Azurém a uma aluna que se encontra sob tutela 

legal da Associação de Apoio à Criança. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RECTIFICAÇÃO 

DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “Em reunião de Câmara de 7 de Setembro de 

2006 foi deliberado aprovar a celebração de um Protocolo com o Centro 

Social de Brito para o transporte na hora do almoço, durante o ano lectivo 

2006/2007, dos alunos das EB1 de Ermida/Ronfe e Lourinha/Ronfe. No 

entanto, e dada a alteração do horário de almoço, em razão das actividades 
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de enriquecimento curricular, aquela Instituição não tem disponibilidade 

para efectuar o transporte destes alunos. Neste sentido, e dada a urgência 

de resolução do transporte dos alunos supracitados, solicitou-se orçamento 

ao Centro de Cultura e Desporto O Desportivo de Ronfe, que se 

disponibilizou a assegurar o transporte para almoço de 11 alunos da EB1 

de Ermida/Ronfe e de 15 alunos da EB1 de Lourinha/Ronfe, pelo custo 

mensal de €600,00 (seiscentos euros), IVA incluído. Perante o exposto, 

será necessário proceder à rectificação da deliberação, passando o 

Protocolo a ser celebrado com o Centro supracitados, solicitou-se 

orçamento ao Centro de Cultura e Desporto O Desportivo de Ronfe, a vigorar 

para o ano lectivo de 2006/2007. Junto se anexa dois exemplares do 

Protocolo a celebrar entre as entidades. À consideração superior”. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – 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 Armindo 

Rafael Melo Castro, matriculado na EB 2,3 Gil Vicente, considerando o 

seu estado de saúde descrito na referida informação, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €4.259,20 (quatro mil 

duzentos e cinquenta e nove euros e vinte cêntimos). DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCPECIAL EM TÁXI – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

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

especial em táxi aos alunos José Cristiano Ferreira da Silva, José Luciano 

Ferreira da Silva e Ângelo Miguel Fernandes Lopes, matriculados na EB1 e 
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Jardim-de-infância de Cruzeiro/Calvos, implicando à Autarquia um custo 

mensal previsível no valor de €330,00 (trezentos e trinta euros). 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – 

ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de 

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

transporte especial em carrinha adaptada ao aluno Marco Adão Félix 

Machado, residente na freguesia de Brito e matriculado no Agrupamento 

de Escolas Abel Salazar, 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 – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

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

conhecimento superior, os alunos do 1.º Ano da EB1 de Ermida/Ronfe 

foram integrados na EB1 de Gemunde/Ronfe, num total de 11 crianças. 

Segundo informações do Agrupamento de Escolas Abel Salazar, e após 

sondagem aos Encarregados de Educação, apenas um aluno necessita de 

transporte para se deslocar diariamente às aulas. Dado que se trata de uma 

criança de 6 anos que obrigatoriamente teve de ser matriculada naquele 

estabelecimento de ensino por decisão da Direcção Regional de Educação 

do Norte, propõe-se que para o ano lectivo 2006/2007 seja concedido 

transporte em táxi. Assim, e conforme proposta apresentada por um 

taxista, anexa ao processo, o transporte deste aluno implica à Autarquia 

um custo diário de €6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz 

um custo anual previsível de €1.573,00 (mil quinhentos e setenta e três 
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euros). Mais se informa que a despesa está cabimentada na proposta 5198 

do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2006/2007, 

aprovado em reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006”. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – 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 Jorge 

Diogo Coelho Leite, residente na freguesia de Selho S. Jorge e matriculado 

na EB1 de Motelo/Fermentões, considerando o seu estado de saúde 

descrito na referida informação, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de €3.097,60 (três mil noventa e sete euros e sessenta 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – 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 Marta Sofia 

Dias Monteiro, residente na freguesia de Urgezes e matriculada no 6.º ano 

de escolaridade da EB 2,3 de Fermentões, considerando o seu estado de 

saúde descrito na referida informação, implicando à Autarquia um custo 

um custo anual previsível no valor de €2.662,00 (dois mil seiscentos e 

sessenta e dois euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

Presente uma informação dos Serviços de Educação propondo, para o ano 

lectivo 2006/2007, a concessão de transporte em táxi aos alunos Bárbara 

Sofia Cardoso Pacheco, Luís Miguel Mendes Ferreira, Raquel Liliana Costa 
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Pereira e Sara Raquel Martins Cardoso, residentes na freguesia de 

Nespereira e matriculados no Agrupamento de Escolas de Moreira de 

Cónegos, considerando os seus estados de saúde descritos na referida 

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

€10.648,00 (dez mil seiscentos e quarenta e oito euros). DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – 

ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de 

Educação propondo, para o ano lectivo 2006/2007, transporte especial em 

carrinha adaptada ao aluno Rui Manuel Oliveira Silva, residente na 

freguesia de Brito e matriculado no Agrupamento de Escolas Abel Salazar, 

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 – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR A 7 ALUNOS DA EB1 DE 

PARAÍSO/SELHO S. JORGE INTEGRADOS NA EB1 DE 

BARREIRO/SELHO S. JORGE – Presente para ratificação o despacho 

do Vice-Presidente da Câmara, datado de 22 de Setembro de 2006, que 

concedeu, para o ano lectivo 2006/2007, transporte a 7 alunos da EB1 de 

Paraíso/Selho S. Jorge integrados na EB1 de Barreiro/Selho S. Jorge, por 

motivo de encerramento daquele estabelecimento de ensino, implicando á 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €4.840,00 (quatro mil 

oitocentos e quarenta euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM CARREIRA PÚBLICA – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

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

carreira pública ao aluno José Miguel Gonçalves da Cunha, residente na 

freguesia de Nespereira e a frequentar um curso profissional na Escola 

Secundária de Vizela, implicando à Autarquia um custo mensal previsível 

no valor de €30,00 (trinta euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma 

informação dos Serviços de Educação propondo que a Autarquia assuma 

50% do custo do passe escolar do aluno Jorge Tiago Gomes Cruz, 

residente na freguesia de Arosa e matriculado num curso profissional na 

área de Programação de Sistemas Informáticos na Escola Secundária Sá de 

Miranda, em Braga, atendendo a que o referido curso não está a ser 

administrado nas Escolas Secundárias do nosso concelho e corresponder 

às motivações do aluno, atribuindo-lhe certificação escolar do 12.º ano, 

bem como qualificação profissional naquela área, implicando à Autarquia 

um custo mensal previsível no valor de €40,00 (quarenta euros). 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma 

informação dos Serviços de Educação propondo, para os próximos dois 

anos lectivos, a concessão de transporte em carreira pública aos alunos que 

irão integrar os Cursos de Educação e Formação, nas áreas de Assistente 

Administrativo e Operador de Informática da EB 2,3 de Gil Vicente, 

implicando  à  Autarquia  um  custo  mensal  previsível no valor de €60,00 
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(sessenta euros). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma 

informação dos Serviços de Educação propondo, para os próximos dois 

anos lectivos, a concessão de transporte em carreira pública à aluna Diana 

Patrícia Machado Pinto, residente na freguesia de Sande S. Lourenço e 

matriculada num Curso de Educação e Formação na área de Jardinagem, 

na EB 2,3 de Taíde, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no 

valor de €86,00 (oitenta e seis euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Encontram-se matriculados na Didáxis – 

Sociedade Cooperativa de Ensino, consumo e Habitação – C.R.L. – seis 

alunos com residência no concelho de Guimarães, que ficaram 

seleccionados para frequentar um Curso Profissional, pelo que solicitam a 

concessão de transporte escolar em carreira pública. Atendendo a que: o 

curso vai de encontro às motivações dos jovens que não só lhe atribuirão a 

certificação escolar do 12.º ano, como uma qualificação profissional; o 

curso só está a ser administrado naquele estabelecimento de ensino. 

Propõe-se a sua concessão para ao três anos lectivos, e que a Autarquia 

assuma 50% do valor do passe escolar. Mais se informa que a ser 

concedida a pretensão, o transporte vai implicar à Autarquia um custo 

mensal previsível de €200,00 (duzentos euros). Informa-se, ainda, que a 

despesa está cabimentada na proposta nº 5198 do Plano de Transportes 

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

de 22 de Junho de 2006”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Encontra-se matriculado na Escola Secundária D. 

Dinis, em Santo Tirso, o aluno Rui Henrique da Costa Gomes Martins 

Pinto, com residência na freguesia de Lordelo, em virtude de no presente 

ano lectivo ficar seleccionado para frequentar um Curso de Educação 

Formação na área do Serviço de Mesa, pelo que solicita a concessão de 

transporte em carreira pública. Atendendo a que esta alternativa de ensino 

constitui uma oportunidade de o jovem concluir a escolaridade obrigatória, 

bem como de adquirir uma qualificação profissional, propõe-se que seja 

concedido o transporte em carreira pública a partir do próximo mês de 

Outubro e até à conclusão do curso, com duração de um ano lectivo, pelo 

custo mensal previsível de €40,00 (quarenta euros). Informa-se, ainda, que 

a despesa está cabimentada na proposta n.º 5198 do Plano de Transportes 

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

Câmara de 22 de Junho de 2006”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “A EB 2,3 D. Afonso Henriques, em Vila das Aves, 

está no presente ano lectivo a promover dois Cursos de Educação e 

Formação, nas áreas de Cuidados de Estética do Rosto e do Corpo e Pastelaria e 

Panificação, pelo que solicita a concessão de transporte escolar para os 5 

alunos residentes no concelho de Guimarães que vão integrar essas turmas. 

Atendendo a que esta alternativa de ensino constitui uma oportunidade de 

os jovens concluírem a escolaridade obrigatória, bem como de adquirirem 

uma qualificação profissional, propõe-se que seja concedido o transporte 

em carreira pública com duração previsível de um ano lectivo. Mais se 
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informa que a maioria desses alunos vão necessitar de utilizar duas 

empresas transportadoras por serem oriundos de várias freguesias do 

concelho, pelo que a ser deferida a pretensão esse transporte vai implicar à 

Autarquia um custo mensal previsível de €60,00 (sessenta euros) por aluno. 

Informa-se, ainda, que a despesa está cabimentada na proposta n.º 5198 do 

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

em reunião de Câmara de 22 de Junho de 2006”. DELIBERADO 

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

Pelas dez horas e trinta minutos ausentou-se o Vereador Domingos 

Bragança. ------------------------------------------------------------------------------ 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

CANDOSO S. TIAGO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se 

submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na freguesia de 

Candoso S. Tiago, assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em 

harmonia com a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia, e permitirá 

melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária no arruamento 

em causa, pela disciplina da saída das viaturas na Rua S. Tiago e 

possibilidade de estacionamento nas mesmas”. A planta com a alteração ao 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

LORDELO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

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

camarária a alteração ao trânsito na freguesia de Lordelo, assinalada na 

planta anexa. A sua elaboração está em harmonia com a Junta de Freguesia 

e Assembleia de Freguesia. A planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui 
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por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL DE VILA NOVA DE 

SANDE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Grupo Folclórico do centro Social de Vila Nova de Sande solicitou a 

colaboração do Município através da cedência de um autocarro para 

efectuar o transporte dos seus elementos nos dias 7 e 21 de Novembro, 

aquando da digressão a efectuar ao Brasil, de Vila Nova de Sande para o 

Aeroporto e do Aeroporto para Vila Nova de Sande. Considerando não 

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

submete-se à aprovação do executivo camarário a cedência do transporte 

solicitado, bem como a autorização para a prestação de trabalho 

extraordinário por parte do motorista”. DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara, datado de 3 de 

Outubro de 2006, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Fraterna – Centro 

Comunitário de Solidariedade e Integração Social solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte das crianças e jovens, residentes nos Bairros de Gondar e 

Atouguia, que frequentam os Programas Ser Criança e Escolhas 2.ª 

Geração, nos dias 18, 19, 21 e 28 de Dezembro. Considerando o apoio 

concedido em anteriores actividades e não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do 
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executivo camarário o transporte solicitado.” DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL 

JOAQUIM DE SOUSA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 

de Outubro de 2006, que cedeu ao Centro Social Padre Manuel Joaquim 

de Sousa um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Centro Social Padre 

Manuel Joaquim de Sousa solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte das crianças que 

frequentam a Instituição ao Castelo de Guimarães, no dia 9 de Outubro. 

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

pedagógico, inserida nas comemorações do Dia dos Castelos e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade das viaturas em causa. 

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

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

TRANSPORTES – EB1 DE TULHA VELHA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 3 de Outubro de 2006, que cedeu à EB1 de Tulha 

Velha um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de 

Escolas de Ponte solicitou a colaboração do Município através da cedência 

de dois autocarros para efectuar o transporte dos alunos da EB1 de Tulha 

Velha ao Centro Histórico, no dia 4 de Outubro. Considerando que se 

trata de uma visita de estudo de relevante interesse pedagógico e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade das viaturas em causa. 

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

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 
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Pelas dez horas e trinta e cinco minutos regressou o Vereador 

Domingos Bragança. --------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MASCOTELOS – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Mascotelos, 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. -- 

SUBSÍDIOS – CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – Presente a seguinte proposta: “O Centro Paroquial de 

Moreira de Cónegos, Instituição Particular de Solidariedade Social, 

solicitou à Câmara Municipal apoio para a aquisição e instalação de um 

Hidrante junto das suas instalações, sitas na Avenida de Santa Marta, em 

Moreira de Cónegos. A instalação daquele equipamento é exigida para a 

emissão de um certificado de segurança a emitir pelo Serviço Nacional de 

Bombeiros e irá servir toda a Avenida Central daquela Vila, que não 

dispunha de ligação da rede de incêndios à rede de água pública. O custo 

do equipamento e a sua colocação, que será efectuada pela Empresa 

Vimágua, eleva-se a €2.563,56 (dois mil quinhentos e sessenta e três euros 

e cinquenta e seis cêntimos). Considerando o interesse público desta 

instalação, proponho que a Câmara Municipal comparticipe com 75% do 

seu custo, ou seja, €1.922,67 (mil novecentos e vinte e dois euros e 

sessenta e sete cêntimos).” 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 42 a 46, 48 e 49 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 
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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 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – SUBSÍDIO 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO 

INDIVIDUAL – Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo 

Costa e Silva: “Considerando o pedido de apoio financeiro apresentado 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

para aquisição de 130 capacetes de protecção no valor global de €25.870,00 

(vinte e cinco mil oitocentos e setenta euros). Considerando a importância 

dos capacetes na salvaguarda da integridade física dos Bombeiros. 

Proponho que a Câmara atribua um subsídio complementar à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães de €10.000,00 (dez 

mil euros). 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 
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favoravelmente os pontos 42 a 46, 48 e 49 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 – INSTITUTO CONFÚCIO DA UNIVERSIDADE 

DO MINHO – ESPECTÁCULO DE MÚSICA E DANÇA – 

Presente a seguinte proposta: “Com o intuito de enquadrar a visita à 

Universidade do Minho do Vice-Ministro da Educação da China, o recém 

criado Instituto Confúcio da Universidade do Minho propõe-se realizar 

um espectáculo de dança e música erudita chinesa, no dia 8 de Outubro, 

no Centro Cultural Vila Flor, com entrada livre. Nesta fase de instalação e 

arranque de actividades, marcado por constrangimentos financeiros, vem 

aquele Instituto solicitar o apoio financeiro da Autarquia, consubstanciado 

no pagamento das taxas de utilização do Pequeno Auditório do Centro 

Cultural. Deste modo, atendendo ao interesse cultural na divulgação da 

cultura chinesa, ao facto de o espectáculo ser aberto à população, e aos 

elevados custos do evento, que ascendem a €10.500,00 (dez mil e 

quinhentos euros), proponho a atribuição, ao Instituto Confúcio da 
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Universidade do Minho, de um subsídio de €787,50 (setecentos e oitenta e 

sete euros e cinquenta cêntimos), correspondente à taxa de utilização do 

Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor para a realização de um 

espectáculo de música e dança chinesas, a realizar em 8 de Outubro de 

2006”. 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 42 a 46, 48 e 49 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 – VITÓRIA SPORT CLUBE – ELECTRIFICAÇÃO 

DO NOVO CAMPO DE TREINOS – Presente a seguinte proposta: 

“Por deliberação de 29 de Dezembro de 2005, a Câmara Municipal de 

Guimarães atribuiu ao Vitória Sport Clube um subsídio no valor de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar nas 
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despesas de electrificação do novo campo de treinos. O referido subsídio 

destinava-se exclusivamente às infraestruturas eléctricas, excluindo-se a 

abertura e fecho de valas, colocação de tubagens e execução de caixas de 

visita, pelo que se submete a ratificação do executivo camarário a assunção 

dos referidos trabalhos por esta Autarquia, cujo valor importa em 

€12.314,07 (doze mil trezentos e catorze euros e sete cêntimos), incluindo 

mão-de-obra e material, de acordo com o orçamento elaborado pelos 

serviços do Departamento de Obras Municipais”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores César Machado 

e António Salgado Almeida não participaram 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 os pontos 42 a 46, 48 e 49 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– CCD-CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 
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TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – 

Presente um ofício do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 

do Município de Guimarães solicitando, nos termos da alínea o) e p) do n.º 

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

Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, um subsídio destinado às suas actividades, 

processado em três fases (Setembro, Outubro e Novembro). Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de €30.900,00 (trinta mil e novecentos 

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 42 a 46, 48 e 49 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

Câmara Municipal de Guimarães (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 FOLCLÓRICO DO CENTRO SOCIAL DE 
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VILA NOVA DE SANDE – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 26 de Setembro de 2006, que cedeu 200 

Cantarinhas dos Namorados ao Grupo Folclórico do Centro Social de Vila 

Nova de Sande, destinadas a uma deslocação que aquele Grupo vai fazer 

ao Brasil, no próximo mês de Novembro. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – “OS BOMBEIROS” – CONJUNTO DE MÚSICA 

PORTUGUESA – Presente um ofício do Conjunto de Música 

Portuguesa “Os Bombeiros” solicitando um apoio da Câmara Municipal 

destinado a custear as despesas com as obras de beneficiação e restauro de 

uma sala que lhes foi facultada pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães. De acordo com os serviços do 

Departamento de Obras Municipais o valor dos trabalhos em causa 

importa em €5.724,90 (cinco mil setecentos e vinte e quatro euros e 

noventa cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€1.144,98 (mil cento e quarenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos). 

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 42 a 46, 48 e 49 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

Câmara Municipal de Guimarães (CMG), tal como foi proposto pelos 

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 
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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 FOLCLÓRICO DA CORREDOURA – VI 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE – PETRÁLIA 

SOPRANA – SICÍLIA (ITÁLIA) – Presente um ofício do Grupo 

Folclórico da Corredoura solicitando apoio destinado a custear as despesas 

com a deslocação a Petrália Soprana – Sicília – Itália, entre os passados 

dias 19 e 31 de Agosto, onde participaram no VI Festival Internacional de 

Folclore. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 100,40 (cem 

euros e quarenta cêntimos), correspondente ao custo do transporte para o 

Aeroporto Sá Carneiro (ida e volta). 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 42 a 46, 48 e 49 

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

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

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da Câmara Municipal de Guimarães (CMG), tal como foi 

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 
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CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DA CRUZ DE 

PEDRA – LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de 

Julho de 2006, que concedeu autorização para ligação e fornecimento de 

água para as Festas de Santo António da Cruz de Pedra, no valor de €85,69 

(oitenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 02.02.25. 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – XII DESFOLHADA E MALHADA DO MILHO 

– 2006 – Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 3 de Outubro de 2006, que concedeu autorização para ligação à 

rede de pública das ornamentações da XII Desfolhada e Malhada do 

Milho, realizada no passado dia 7 de Outubro, com a colocação de um 

contador de 20,7 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS  DEZ  HORAS  E  QUARENTA  E  CINCO  MINUTOS  

O   PRESIDENTE   DA   CÂMARA  DEU  POR  ENCERRADA  A 
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REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


