
G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ACTA 

Aos vinte e seis 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira e 

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

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

falta foi considerada justificada. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Recordou a sugestão apresentada em 

reunião de 27 de Abril deste ano para que diversas competências fossem 

delegadas nas Juntas de Freguesia, tendo por base princípios de eficiência e 

de qualidade no funcionamento dos serviços municipais. Disse que, ao 

tempo, ficou com a ideia que, face às declarações então proferidas pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que este seria um 

“processo a desenvolver”, pelo que, uma vez que está próxima a discussão 

do Plano e Orçamento, disse ser esta uma excelente ocasião para 

questionar qual a vontade política da maioria nesta matéria. Apontou 

algumas competências que defendeu deverem ser delegadas, 

designadamente: - Conservação e manutenção corrente dos edifícios 

escolares do ensino básico e pré-escolar, incluindo os custos de consumos 

de electricidade e água. (com contrapartidas financeiras determinadas); - 

Licenciamento de tanques não confinantes com estradas e caminhos 
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públicos; - Licenciamento de construções, reconstruções, ampliações ou 

modificações de vedações definitivas ou muros de suporte não confinantes 

com estradas e caminhos municipais. (em condições especiais); - 

Licenciamento de publicidade sonora, gráfica ou desenhada e anúncios 

luminosos em estabelecimentos, salvo quando localizados junto a estradas 

e caminhos municipais, em edifícios classificados ou zonas protegidas. - 

Licenciamento de galinheiros, cortes, casas de lenha, telheiros, anexos, 

garagens e afins (em condições especiais); - Atribuição de números de 

polícia. - Cobrança da taxa da licença de Altifalantes em Festas e Romarias; 

- Cobrança de taxa por ocupação de espaços em Ruas e Praças Paroquiais. 

2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Perguntou porque é que, a 

dois meses do final do ano, ainda havia entidades que não receberam os 

subsídios votados e aprovados por este Órgão Executivo em reuniões de 

23 de Março e de 11 de Maio de 2006. b) – Referindo-se à EB1 de Vermil, 

recordou as reivindicações dos Pais e Encarregados de Educação, 

designadamente, a falta de instalações (sala de aula para uma turma e 

refeitório para que os alunos pudessem almoçar dentro do recinto escolar) 

e a existência de apenas uma auxiliar de acção educativa – e perguntou qual 

o acordo e os compromissos assumidos pela Câmara Municipal perante o 

aqueles que permitiu que o impasse na EB1 de Vermil fosse ultrapassado. 

3 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Disse que a alegada 

instalação em Braga do Instituto Ibérico vinha ofuscar a atribuição a 

Guimarães da candidatura de Capital Europeia da Cultura 2012, visto que 

se estas decisões assentaram em “negócios”, então teria sido preferível 

prescindir desta candidatura a favor da instalação, em Guimarães, daquele 

Instituto, referindo que a sua localização em Braga seria prejudicial para a 

viabilidade do AvePark b) – Comentou que não tinham ainda sido 

executadas as prometidas obras na envolvente da Auto-estrada 
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Guimarães/Chaves. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções 

feitas, esclareceu: a) – Quanto à delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia, disse que se iria continuar a delegar poderes nas Juntas, por 

Protocolo, conforme tem sucedido. Referiu, também, os significativos 

apoios que a Câmara Municipal de Guimarães tem atribuído às Juntas de 

Freguesia, que disse serem muito mais expressivos do que aqueles que são 

atribuídos por Autarquias da dimensão de Guimarães. Referiu, a propósito, 

que será necessário aguardar pelas implicações da nova Lei das Finanças 

Locais, que ainda não são conhecidas com rigor, para se poder alterar; b) - 

Sobre os apoios a entidades aprovados para o corrente ano, esclareceu que 

as verbas não podem ser atribuídas todas ao mesmo tempo, pelo que o 

respectivo pagamento é sempre faseado. Recordou, a propósito, que, ao 

contrário do que acontece em muitas Autarquias do País, a Câmara 

Municipal tem sempre pago todos os apoios aprovados; c) - Sobre a EB 1 

de Vermil recordou que, em Julho passado, o respectivo Agrupamento não 

comunicou à Câmara Municipal que era necessário intervir no 

estabelecimento, ao contrário, aquilo que foi comunicado era que tudo 

estivesse em condições para o seu normal funcionamento, o que implicou 

que a Câmara não tivesse projectado qualquer intervenção. Deste modo, 

quando as queixas começaram a surgir, iniciou-se, de imediato, um estudo 

sobre as intervenções que eram necessárias realizar; d) – Sobre o Instituto 

Ibérico de Investigação e Desenvolvimento, começou por esclarecer que 

nunca tinha sido prometida a sua instalação em Guimarães. Recordou que, 

ao tempo, o Primeiro-Ministro tinha dito que aquele Instituto seria 

instalado Braga, tendo a Câmara de Guimarães, nessa data, diligenciado 

para que fosse Guimarães o local escolhido, visto pertencer ao Distrito de 

Braga. Acrescentou que a decisão de escolha da localidade onde será 

instalado o Instituto Ibérico vai ser sustentada em Relatório 
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fundamentado, pelo que só nessa altura, depois de conhecidos os 

respectivos fundamentos, se poderá comentar e julgar a decisão que vier a 

ser tomada. 5 – Vereador Domingos Bragança – Ainda sobre a EB 1 de 

Vermil, informou que se prevê que as obras necessárias, que foram já 

adjudicadas, se iniciem na próxima semana. 6 – Vereador Júlio Mendes – 

Sobre o Instituto Ibérico de Investigação e Desenvolvimento disse que era 

importante esclarecer que se tratava de uma estrutura edificada e não de 

um Parque Tecnológico conforme erradamente se tem vindo a designar. 

Referiu, ainda, que a decisão de construção do AvePark foi muito anterior 

à criação do Instituto Ibérico, pelo que a viabilidade daquele nunca poderá 

ser posta em causa. -------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------- DELIBERAÇÃO ---------------------------------- 

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DE GONDAR – 

Presente uma proposta de atribuição de um subsídio ao Centro Social de 

Gondar, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar nas despesas com a comemoração do 27º Aniversário. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

ocorrido, entre os passados dias 15 e 18 de Outubro, em Córdova 

(Espanha), sobre Turismo Sustentável em Cidades Património Mundial, 

com a presença da Organização Mundial de Turismo (OMT), na qual a 

Zona de Turismo de Guimarães participou. Foram apresentados os casos 

de Rhodes (Grécia), Lyon (França) e Cuenca (Espanha) e debatidos, entre 

outros, problemas comuns das cidades património mundial, 
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designadamente no que respeita à promoção, às estratégias de cooperação 

público-privados e à influência que a actividade turística tem na população 

residente. Dada a importância de debate destes temas, o Presidente da 

Câmara disse ter já proposto que uma próxima sessão ocorra em 

Guimarães; 2 – De terem sido homologadas as três candidaturas 

apresentadas para instalação de Espaço Internet no Gabinete de Imprensa, 

no Centro Cultural Vila Flor e no CyberCentro; 3 – Da carta enviada ao 

Secretário de Estado da Cultura expondo-lhe a importância de ser 

ampliado o horário de funcionamento do Paço dos Duques de Bragança 

(actualmente encerra às 17.00 horas). Esta carta vem na sequência das 

sucessivas reclamações que têm chegado à Câmara Municipal, quer de 

turistas, quer de comerciantes locais; 4 - Da informação sobre as famílias 

desfavorecidas que vão beneficiar de Cabaz de Natal; 5 - Do ofício do 

Governo Civil remetendo o Boletim Estatístico do Emprego/Desemprego 

do Distrito de Braga; 6 – Do ofício da Embaixada de Cabo Verde em 

Lisboa reiterando o desejo de geminação do novo Município de Santiago 

de Cabo Verde (antiga Cidade Velha) com a cidade de Guimarães; 7 – De 

se realizar brevemente (até ao Natal), as obras de arranjo da envolvente do 

Bairro da Emboladoura, em Gondar. ---------------------------------------------- 

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

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

I – Do ofício da Assembleia Municipal número 230, datado de 3 de 

Outubro de 2006, comunicando a aprovação, em sessão realizada no 

passado dia 2 de Outubro de 2006, da Carta Educativa do Concelho de 

Guimarães; II – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de 

Outubro de 2006, de delegação e subdelegação de competências no 

Vereador Júlio Martins Faria Mendes, do seguinte teor: “A designação de 

Guimarães como Capital Europeia da Cultura 2012, a formalizar no 
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próximo mês de Novembro, em Bruxelas, por decisão do Governo 

Português, acarretará, para o Município, a obrigação de planear, projectar e 

executar a maior operação de requalificação urbana alguma vez realizada 

em Guimarães num tão curto lapso de tempo. A responsabilidade 

implicada neste desafio obriga-nos a um trabalho rigoroso, mas célere, e a 

um resultado de inquestionável qualidade, mas sem prejuízo dos prazos e 

custos que vierem a ser estabelecidos. No sentido de maximizar a 

eficiência dos diferentes serviços envolvidos, e considerando que uma 

parte muito significativa desta operação será realizada em áreas inseridas na 

Zona Tampão do Centro Histórico, entendo vantajoso reforçar a 

articulação entre o Gabinete Técnico Local (GTL) e a Divisão de 

Projectos e Planeamento Urbanístico (DPPU), designando um mesmo 

responsável político. Assim, considerando as competências próprias e as 

que me foram delegadas pela Câmara Municipal em sua reunião de 28 de 

Outubro de 2005, e ao abrigo do nº 2 do art. 65º e dos nºs 1 e 2 do artigo 

69º, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego e subdelego no Vereador 

Júlio Martins Faria Mendes, a quem já está cometida a gestão da DPPU, as 

competências que até aqui assumi na gestão do GTL.” III – Do despacho 

do Vereador Domingos Bragança, datado de 16 de Outubro de 2006, que 

aprovou a abertura de procedimento para execução da Empreitada de 

Redefinição da Envolvente da Praça da Mumadona e Mobiliário Urbano, 

de acordo com a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “(…): 1 – Empreitada: Redefinição da Envolvente da Praça 

da Mumadona e Mobiliário Urbano; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de €295.225,29 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e 

vinte e cinco euros e vinte e nove cêntimos) + IVA; 3 – Prazo de 

execução: 120 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 09.04.01; 5 – 
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Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do n.º 2 do art. 

48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade 

competente para adjudicar: Vereador do Departamento de Obras 

Municipais; 8 – Júri: Comissão designada por despacho de 15 de Setembro 

de 2006 do Vereador Domingos Bragança; 9 – Audiência Prévia: Sugere-

se que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de 

Propostas; IV – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de 

Outubro de 2006, que aprovou a alteração número dezoito 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. --------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 12 DE OUTUBRO DE 2006. DELIBERADO 

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

DOAÇÃO DE ESCULTURA – Presente a seguinte proposta: “O 

Senhor Paulo Manuel Sousa Pereira, cidadão de Guimarães, oficiou esta 

Câmara Municipal referindo o agrado com que visitou e apreciou a 

exposição de escultura do artista Paulo Neves, patente no Museu de 

Alberto Sampaio. Por considerar que a obra de escultura ainda instalada no 

espaço público junto à entrada do claustro daquele Museu ali se enquadra 

particularmente bem, e manifestando o desejo de dar um contributo 

simbólico à Cidade, a propósito da próxima designação como Capital 

Europeia da Cultura, manifesta a sua disponibilidade para doar a referida 

obra a Guimarães, sugerindo que a mesma permaneça instalada naquele 

local. De acordo com informação técnica que solicitei, a obra em questão, 

cujo valor atribuído é de €15.000,00 (quinze mil euros) e do mesmo autor 
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do Monumento aos Antigos Combatentes recentemente inaugurado junto 

à estação da CP, tem inquestionável interesse artístico e, do ponto de vista 

urbanístico, enquadra-se harmoniosamente no local onde se encontra 

exposta. Deste modo, proponho que o Município aceite a doação, nos 

termos expressos, da escultura de Paulo Neves que se encontra na entrada 

do claustro do Museu de Alberto Sampaio, manifestando ao Senhor Paulo 

Pereira o nosso profundo reconhecimento por um gesto que enaltece e 

sublinha a capacidade dos cidadãos para contribuir activamente para o 

enriquecimento cultural de Guimarães.” DELIBERADO APROVAR 

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

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 2/2006 – 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 1.º CICLO E 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DE GUIMARÃES – ANO DE 2007 – 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

– Presente, para adjudicação, o Relatório Final respeitante ao Concurso 

Público identificado em epígrafe, bem como, para aprovação, a 

correspondente minuta do contrato. O Relatório Final propõe que o 

Fornecimento de Refeições a Vários Estabelecimentos de Ensino do 1.º 

Ciclo e Jardins-de-infância de Guimarães seja adjudicado à concorrente 

“Uniself – Gestão e Exploração de Restaurantes de Empresas, Lda”, pelo 

preço total de €1.852.070,00 (um milhão oitocentos e cinquenta e dois mil 

e setenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor (12%). Os 

referidos Relatório Final e minuta do contrato dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 
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AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 14 – Presente para 

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

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

Património: “No âmbito do processo de expropriação de terrenos 

necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a Câmara 

Municipal enviou, em 12 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 14, com a 

área de 4.336 m2, propriedade de Adelino Castro Freitas, para efeitos de 

expropriação litigiosa. Por despacho judicial de 3 de Outubro de 2006, 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 €51.820,00 (cinquenta e um 

mil oitocentos e vinte euros), aprovado em reuniões de 26 de Junho de 

2003 e 23 de Março de 2006, à ordem do respectivo processo, deverá ser 

agora depositado à ordem do mencionado Tribunal Judicial de Guimarães 

o valor de €1.202,88 (mil duzentos e dois euros e oitenta e oito 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 16 de Outubro de 

2006, solicita-se despacho que autorize este procedimento, devendo o 

assunto ser posteriormente submetido à Câmara para ratificação. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------  
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PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 14 A – Presente para 

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

de 2006, que autorizou o depósito da quantia de €169,48 (cento e sessenta 

e nove euros e quarenta e oito cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de 

Guimarães, de acordo com a seguinte informação da Secção de 

Património: “No âmbito do processo de expropriação de terrenos 

necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a Câmara 

Municipal enviou, em 12 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 14 A, com a 

área de 587 m2, propriedade de Adelino Castro Freitas, para efeitos de 

expropriação litigiosa. Por despacho judicial de 6 de Outubro de 2006, 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 €7.250,00 (sete mil duzentos e 

cinquenta euros), aprovado em reuniões de 26 de Junho de 2003 e 23 de 

Março de 2006, à ordem do respectivo processo, deverá ser agora 

depositado à ordem do mencionado Tribunal Judicial de Guimarães o 

valor de €169,48 (cento e sessenta e nove euros e quarenta e oito 

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 

19 de Outubro de 2006, solicita-se despacho que autorize este 
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procedimento, devendo o assunto ser posteriormente submetido à Câmara 

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

na unidade orgânica 02 e na unidade económica 070101. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO – EDUCAÇÃO FÍSICA – Presente a seguinte 

informação da Chefe da Divisão de Cultura e Desporto: “No âmbito do 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular destinadas aos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, foi aprovado em reunião de executivo de 20 de Julho 

último, um Acordo de Colaboração com a Cooperativa Tempo Livre, de 

forma a assegurar a leccionação da actividade física e desportiva aos alunos 

dos Agrupamentos de Escolas. De acordo com os horários apresentados 

pelos Agrupamentos e aprovados pela Direcção Regional de Educação do 

Norte, estima-se que o valor das verbas a transferir para a Cooperativa 

Tempo Livre para pagamento de encargos com as remunerações dos 

Professores de Educação Física, seja de €41.200,00 (quarenta e um mil e 

duzentos euros) mensais. Neste sentido, e a fim de ser transferida para a 

Cooperativa Tempo Livre a comparticipação financeira de acordo com o 

estipulado pelo artigo 2.º do Acordo de Colaboração, propomos que 

mensalmente aquela entidade envie ao Município de Guimarães um mapa 

com a indicação do número total de horas efectivamente leccionadas. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

participou na discussão e na votação da proposta. ------------------------- 
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EDUCAÇÃO–PROGRAMA GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE 

INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES – ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1º CEB – PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

MUSICAL – ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM MOREIRA 

DE SÁ – Presente a seguinte informação da Chefe de Divisão de Cultura e 

Desporto: “No âmbito do Programa de Generalização do Ensino e de 

Outras Actividades de Enriquecimento Curricular destinadas aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, foi aprovado em reunião de Executivo de 20 

Julho último, um Acordo de Colaboração com a Academia de Música 

Valentim Moreira de Sá, de forma a assegurar a leccionação da música aos 

alunos dos Agrupamentos de Escolas. De acordo com os horários 

apresentados pelos Agrupamentos e aprovados pela DREN, estima-se que 

o valor das verbas a transferir para a Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá para pagamento de encargos com as remunerações dos 

Professores de Educação Musical, seja de € 32.880.00 mensais. Neste 

sentido e a fim de ser transferida para a Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá a comparticipação financeira de acordo com o estipulado 

pelo artigo 2º do Acordo de Colaboração, propomos que mensalmente 

aquela entidade envie ao Município de Guimarães Mapa com a indicação 

do número total de horas efectivamente leccionadas. À consideração 

superior”. Esta despesa está cabimentada, para 2006, na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 040701. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM O CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DAS EB1 DE IGREJA E ANCIDE – MOREIRA DE CÓNEGOS – 

ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente a seguinte informação dos 
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Serviços de Educação: “O Agrupamento de Moreira de Cónegos vem, 

através de ofício, solicitar ao Município de Guimarães a renovação do 

Protocolo celebrado no ano lectivo transacto com o Centro Paroquial de 

Moreira de Cónegos para o fornecimento de: 66 refeições diárias aos 

alunos da EB1 de Ancide – Moreira de Cónegos; 56 refeições diárias aos 

alunos da EB1 de Igreja – Moreira de Cónegos. Neste sentido, e de modo 

a dar continuidade aos apoios que têm vindo a ser prestados a estes dois 

estabelecimentos de ensino, propõe-se, para o ano lectivo 2006/2007, a 

renovação do Protocolo com o Centro Paroquial de Moreira de Cónegos. 

Por outro lado, e dado que a EB1 de Ancide não dispõe de Auxiliares de 

Acção Educativa a tempo inteiro e 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, torna-se imprescindível o apoio de 2 auxiliares no 

acompanhamento dos alunos durante aquele período. Assim, propõe-se, 

ainda, para o presente ano lectivo (com início em Setembro) a atribuição 

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

de Moreira de Cónegos, entidade que assegura o referido transporte, para 

fazer face às despesas com a contratação de pessoal. Mais se informa que 

os custos mensais previsíveis com o fornecimento de refeições e 

transporte de alunos serão de: EB1 de Ancide – Moreira de Cónegos: 

€732,00 (setecentos e trinta e dois euros) respeitante a refeições e €330,00 

(trezentos e trinta euros), respeitante ao transporte de alunos, EB1 de 

Igreja – Moreira de Cónegos: €688,00 (seiscentos e oitenta e oito euros). 

Junto se anexam dois exemplares do Protocolo”. O Protocolo referido dá-

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

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 
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EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 CAMPELOS – PONTE – ANO LECTIVO 2006/2007 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “A exemplo do 

ano lectivo anterior, o Agrupamento de Escolas de Ponte vem, através de 

ofício, solicitar ao Município de Guimarães a renovação do Protocolo com 

o Centro Social, Recreativo e Cultural de Campelos para o fornecimento 

de refeições aos alunos da EB1 Ponte/Campelos. De acordo com os 

elementos fornecidos por aquele Agrupamento, o número de alunos a 

beneficiar deste serviço é de 30. 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 o Centro Social, Recreativo e 

Cultural de Campelos para fornecimento de refeições aos alunos da EB1 

de Ponte – Campelos, o que implica à Autarquia um custo mensal 

previsível de €421,80 (quatrocentos e vinte e um euros e oitenta cêntimos). 

Junto se anexa dois exemplares do Protocolo. À consideração superior.” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. (Anexo 6) DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – Presente uma informação dos 

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

concessão de transporte em táxi aos alunos Ricardo Daniel e Ana 

Francisca Marques Freitas, residentes na freguesia de Souto Santa Maria e 

a frequentar o Jardim-de-infância “Cogumelo Branco” em S. Torcato, 

considerando a sua situação familiar, descrita na referida informação, 

implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €404,80 

(quatrocentos e quatro euros e oitenta cêntimos). DELIBERADO, POR 
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UNANIMIDADE, APROVAR. ------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – Presente uma informação dos 

Serviços de Educação propondo, para os próximos três anos lectivos, a 

concessão de transporte em táxi às quartas e sextas-feiras, desde a Cercigui 

até à EB 2,3 Abel Salazar, do aluno Carlos Alberto Marques Fernandes, 

que se encontra a fazer a transição para a vida activa naquela Instituição, 

implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.323,20 

(dois mil trezentos e vinte e três euros e vinte cêntimos). DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE EM TÁXI – Presente uma informação dos 

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

concessão de transporte em táxi à aluna Jessica Daniela Peixoto Leite, 

residente na freguesia de Serzedo e matriculada 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 

€5.808,00 (cinco mil oitocentos e oito euros). DELIBERADO 

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

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 

escolar em carreira pública ao aluno Hernâni Albino Mendes da Silva, 

residente na freguesia de Selho S. Cristóvão e a frequentar um Curso de 

Percursos Curriculares Alternativos do 2.º Ciclo na Didáxis – Sociedade 

Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação – C.R.L., implicando à 

Autarquia  um  custo  mensal  previsível  no valor de €35,00 (trinta e cinco 
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euros). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA PRAÇA 

FRANCISCO INÁCIO – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação camarária a alteração ao 

trânsito na Praça Francisco Inácio, freguesia de Selho S. Jorge, assinalada 

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

Freguesia e Assembleia de Freguesia, e permitirá garantir o ordenamento 

da tomada de passageiros pela ordem de chegada, a separação do táxi 

isento de distintivos de identificação dos demais e a melhoria das 

condições de conforto dos condutores dos táxis, bem como as condições 

de circulação e segurança rodoviária.” (Anexo 7) DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 11 de Outubro de 2006, que cedeu, no 

passado mês de Setembro, viaturas da Câmara à Cooperativa Fraterna para 

distribuição de alimentos a famílias desfavorecidas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

participou na discussão e na votação da proposta ------------------------- 

BANDEIRAS – GRUPO DESPORTIVO GÉMEOS – Presente um 

ofício do Grupo Desportivo Gémeos solicitando a cedência de uma 

Bandeira nacional, bem como de uma Bandeira da Cidade. Propõe-se a 

concessão de uma Bandeira da Cidade. DELIBERADO APROVAR 

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

BANDEIRAS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR 

ABEL SALAZAR – Presente um ofício do Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar solicitando a cedência  de uma  Bandeira  Nacional. 
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Propõe-se a atribuição da referida bandeira. DELIBERADO APROVAR 

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

COOPERATIVAS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – 

RELATÓRIO SEMESTRAL DO CENTRO MÉDICO DE APOIO 

AO DESPORTO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos do Acordo de Parceria celebrado entre a Câmara 

Municipal e a Tempo Livre, aprovado em reunião de 28 de Julho de 2005, 

esta Cooperativa remete, para conhecimento e análise, o relatório semestral 

(Março a Agosto de 2006) da actividade desenvolvida pelo CMAD – 

Centro Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães (em anexo). O 

Centro Médico de Apoio ao Desporto tem sido elogiado pelo seu 

pioneirismo e pela sua importância no fomento da prática desportiva em 

segurança, tanto para o desporto federado como para o informal, tendo 

atendido, volvidos o primeiro ano de actividade, 2.265 utentes. Nos 

termos do referido Acordo de Parceria, foi atribuído à Tempo Livre um 

subsídio inicial de €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), com 

vista ao apetrechamento do Centro Médico de Apoio ao Desporto com os 

equipamentos e materiais necessários ao seu funcionamento, ficando 

igualmente previsto nesse documento que, em face dos relatórios de 

actividade a apresentar, a Autarquia poderia vir a atribuir novos e eventuais 

apoios à sua actividade. Tal como se pode verificar no Relatório Semestral 

em análise, a Tempo Livre tem um deficit de exploração do Centro 

Médico de Apoio ao Desporto que ascende aos €8.920,25 (oito mil 

novecentos e vinte euros e vinte e cinco cêntimos), pelo que vem aquela 

Cooperativa solicitar à Câmara Municipal, nos termos do Acordo referido, 

a atribuição de um subsídio extraordinário naquele montante, que permita 

à Tempo Livre fazer face às responsabilidades assumidas com os 

profissionais que prestam serviço no Centro Médico de Apoio ao 
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Desporto. Atentos os pressupostos enunciados, com destaque para o 

inquestionável interesse público da actividade do Centro Médico de Apoio 

ao Desporto, proponho a atribuição, à Cooperativa Tempo Livre, de um 

subsídio de €8.920,25 (oito mil, novecentos e vinte euros e vinte e cinco 

cêntimos), destinado a colmatar o deficit de exploração motivado pelo 

segundo semestre de actividade do CMAD – Centro Médico de Apoio ao 

Desporto de Guimarães”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

participou na discussão e na votação da proposta ------------------------- 

COOPERATIVAS – COOPERATIVA FRATERNA – BANCO 

SOCIAL – Presente a seguinte proposta do Vice-Presidente da Câmara: 

“A Cooperativa Fraterna tem vindo a registar um aumento de famílias 

apoiadas pelo Banco Social, o que excede as expectativas previstas e causa 

alguns constrangimentos, designadamente no que respeita a atribuição do 

Cabaz de Natal durante o mês de Dezembro, na medida em que, para além 

dos apoios fixos mensais, acresce a atribuição dos apoios pontuais, que 

para este ano se estima atinja mais 100 cabazes. Prevê-se que, em resultado 

destes aumentos não esperados, o Banco Social absorva €7.000,00 para 

além do que estava previsto no orçamento para o corrente ano, que serviu 

de base ao estabelecimento do Protocolo de Colaboração celebrado com a 

Fraterna. Neste contexto, a Direcção daquela Cooperativa vem solicitar o 

reforço do subsídio anteriormente aprovado, no montante necessário para 

fazer face ao reforço do Banco Social. Atendendo ao interesse público de 

assegurar a capacidade de resposta do Banco Social, proponho a atribuição 

à Cooperativa Fraterna de uma verba de €7.000,00 (sete mil euros). 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta ---- 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “Na sequência do 

pedido de apoio de duas moto-serras formulado pelos Bombeiros 

Voluntários de Guimarães, e considerando a importância destes 

equipamentos no âmbito da Protecção Civil, nomeadamente na remoção 

da via pública de árvores ou de ramos resultantes de condições 

meteorológicas adversas, como ventos fortes e precipitação intensa, 

proponho a atribuição de um subsídio no montante de €1.040,00 (mil e 

quarenta euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

unidade económica 080701. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

20 a 22 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do 

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

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

fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios.” ------- 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ESTUDANTES DO 

LICEU DE GUIMARÃES – DANÇAS DE SÃO NICOLAU 2006 – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação dos Antigos Estudantes do 

Liceu de Guimarães – Velhos Nicolinos vem solicitar a cedência do 

Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor para ali realizar a edição do 

corrente ano das tradicionais Danças de S. Nicolau. Atendendo ao enorme 

interesse que esta iniciativa suscita na população de Guimarães, bem 

demonstrado pelo facto de a anterior edição, já realizada no referido 

auditório, ter registado lotação esgotada, entendo que é ajustada a 

pretensão de ali voltar a realizar a próxima edição das Danças de São 

Nicolau. Deste modo, considerando o interesse da iniciativa e o facto de a 

Associação em causa não dispor dos meios que lhe permitam fazer face 

aos encargos decorrentes da utilização do Grande Auditório, proponho a 

atribuição, à Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, 

de um subsídio de €3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco euros), 

destinado a suportar os custos de utilização do Grande Auditório do 

Centro Cultural Vila Flor para a realização da edição de 2006 das Danças 

de São Nicolau”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 0701 

e na unidade económica 040701. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

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

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 

22 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 
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2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – EQUIPAMENTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES – 

Presente a seguinte proposta: “O Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de 

Pedra expõe as dificuldades sentidas com a aquisição de mobiliário e 

equipamento, orçados em cerca de €5.000,00 (cinco mil euros), para o 

Salão Polivalente, dotado de palco e biblioteca. Com efeito, com a 

execução das obras de recuperação da sua sede social próximas da 

conclusão, e com o equipamento de algumas das respectivas valências, o 

Grupo despendeu recursos financeiros de monta, o que dificulta, neste 

momento, a conclusão da intervenção, tal como atrás referido. Assim, 

considerando o interesse público das valências em causa para a 

comunidade envolvente, proponho a atribuição, ao Grupo Cultural e 

Recreativo da Cruz de Pedra, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar na aquisição de mobiliário e 

equipamento para o Salão Polivalente da respectiva sede social”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 0701 e na unidade 

económica 080701. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

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

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 

22 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 
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apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do 

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE SANTA 

LUZIA – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “A Associação de Pais da Escola de 

Santa Luzia, através de requerimento datado de 4 de Outubro de 2006, 

solicita a cedência de uma secretária e uma cadeira usadas, para 

apetrechamento das suas instalações a funcionar na Escola EB1 de Santa 

Luzia. Existindo em armazém o material pretendido e atendendo a que já 

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

à consideração superior a sua doação à Associação de Pais da Escola de 

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

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

secretária e cadeira atribuem-se os valores unitários de €30,00 (trinta euros) 

e €10,00 (dez euros), respectivamente.” DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE LEITÕES – FESTA DE S. 

MARTINHO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Leitões 
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solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de S. Martinho, a realizar entre os próximos dias 

10 e 12 de Novembro, com a colocação de dois contadores para 41,4 Kva. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E VINTE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


