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ACTA 

Aos nove dias do mês de Novembro 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 dez horas foi declarada aberta a reunião. ----------------------------------- 

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Referiu ser urgente que a 

subunidade de Guimarães da Polícia de Segurança Pública (PSP) tenha a 

dimensão administrativa coerente com a dimensão e importância de 

Guimarães, o que significaria que aquela subunidade passasse de Secção a 

Divisão, acrescentando que sem esta alteração não era possível que os 

comandos da PSP desenvolvessem o seu trabalho, de forma 

temporalmente satisfatória. Finalmente, disse que a Câmara Municipal de 

Guimarães, através do seu Presidente, deveria diligenciar junto do 

Governo e do Ministério da Administração Interna para que procedesse a 

esta alteração. 2 – Vereador José Manuel Antunes – Perguntou se a 

Câmara Municipal iria cumprir a promessa de apoiar a Comissão de Festas 

de N.ª S.ª da Luz, em Creixomil, com a atribuição de um subsídio 

destinado a comparticipar nas despesas com a recuperação e a 

requalificação de um espaço de fruição do público em Creixomil 
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(sanitários e espaços envolventes). 3 – Vereador António Salgado 

Almeida – Lamentou as declarações proferidas pelo Ministro da 

Presidência quando disse que os trabalhadores e as estruturas sindicais 

eram os principais responsáveis pela estagnação do País e pelo seu não 

desenvolvimento. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções 

feitas, esclareceu: a) – Quanto à questão relacionada com a Polícia de 

Segurança Pública (PSP) disse que desde há vários anos que a Câmara 

Municipal de Guimarães tem pressionado para que a organização 

administrativa da PSP seja alterada, visto que as constantes mudanças no 

comando da estrutura não permitem um trabalho com continuidade; b) - 

Sobre a Comissão de Festas de N.ª Sr.ª da Luz, disse que o processo estava 

a ser ultimado, prevendo-se que o seu agendamento para uma das 

próximas reuniões de Câmara. Acrescentou que as decisões sobre pedidos 

de subsídios das entidades eram sempre precedidas de um estudo cuidado, 

em virtude dos constrangimentos orçamentais, assegurando-se, dessa 

forma, que todos os subsídios aprovados sejam efectivamente pagos; c) – 

Sobre a intervenção do Vereador António Salgado Almeida, disse que as 

medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, bem como aquelas 

que se anunciam, têm em vista melhorar a situação do País. Acrescentou 

que a reforma da função pública era necessária, referindo alguns aspectos 

desta área, designadamente a estrutura de pessoal afecto às organizações 

públicas, que muitas vezes se revela de dimensão desproporcionada. -------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – O horário do 

Parque da Mumadona vai voltar ao inicialmente aprovado, visto que o 

horário alargado, em experiência durante não foi bem sucedido; 2 – Do 

Relatório sobre o encerramento dos Serviços de Urgência do Hospital de 

Fafe; 3 – Do Boletim Estatístico do Emprego relativo a Setembro de 2006; 
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4 – Da realização de um almoço organizado pela CERCIGUI, no próximo 

dia 19 de Novembro, no Pavilhão Multiusos, destinado a angariar fundos 

para aquela instituição; 5 – Da inauguração da Sede da Associação de 

Apoio à Criança, no próximo dia 19 de Novembro; 6 – De ter sido 

atribuído a Guimarães o prémio “Berço da Nação Portuguesa, cidade com 

forte vocação turística”, pelo Salão Internacional de Turismo da Suíça, que 

decorreu entre os passados dias 29 de Outubro e 1 de Novembro. ---------- 

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

---------------INFORMAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL --------------- 

I – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de Outubro de 

2006, que aprovou a alteração ao 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. II – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 31 de Outubro de 2006, que 

aprovou a alteração ao Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães, 

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

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

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO 

DE 2006. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTO 

DE NABAÍNHOS E RUA DE NABAÍNHOS – FREGUESIA DE 

SERZEDO – Presente a seguinte proposta: “Proponho que seja 

concedida à Junta de Freguesia de Serzedo um apoio no montante de 

€5.163,00 (cinco mil cento e sessenta e três euros), destinado à 

Pavimentação da Rua Alto de Nabaínhos e Rua de Nabaínhos, sendo o 

pagamento feito através de autos de medição a elaborar pelo 



 

 
 
 

ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE NOVEMBRO DE 2006 
 

 

 

4 

 

Departamento de Obras Municipais. Rubrica 11.01.12.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na económica 08.05.01.02. 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 12B – JOSÉ MANUEL 

MARTINS TEIXEIRA GOMES – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 24 de Outubro de 2006, que 

concordou com a seguinte informação da Secção do Património:”No 

âmbito do 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 nº 1 

do artigo 51º do Código das expropriações, o processo respeitante à 

parcela de terreno nº 12ª, com a área de 1.403m2, propriedade de José 

Manuel Martins Teixeira Gomes, para efeitos de expropriação litigiosa. Por 

despacho judicial de 17 de Outubro de 2006, foi a Câmara Municipal 

notificada a proceder ao depósito do valor de actualização da 

indemnização, calculado conforme previsto no nº 1 do artigo 24º 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 €14.870,00 (catorze mil 

oitocentos e setenta 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 de Guimarães o valor de 

€334,85 (trezentos e trinta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) 

correspondente à devida actualização, conforme nota descriminada em 

anexo. Uma vez que o mencionado valor tem de ser depositado à ordem 
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do Tribunal Judicial de Guimarães até ao próximo dia 31 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. ------------------------------------------------------------------ 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA FRATERNA – DIAGNÓSTICO E PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUIMARÃES 2007-2013 – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A 

Câmara Municipal de Guimarães foi, em 2001, uma das primeiras 

autarquias a integrar o projecto da Rede Social, tendo criado, no ano 

seguinte, o Conselho Local de Acção Social (CLAS). Em Julho de 2004, 

foi publicado um primeiro documento orientador das actividades de 

intervenção social, designado Plano de Desenvolvimento Social do 

Concelho de Guimarães 2004/2007 (PDS), que está organizado em duas 

partes: (i) Diagnóstico Social e (ii) Plano de Desenvolvimento Social, onde 

estão referidas seis prioridades que conduziram à identificação de 

objectivos e à construção de um Plano de Acção (PDS, 2004). As 

actividades realizadas por vários intervenientes da Rede Social de 

Guimarães e descritas nos seus relatórios de 2004 e 2005, nas quais se 

incluem a elaboração do referido PDS 2004/2007, são já contribuições 

válidas e pontos de partida para uma actuação futura, tal como consta nos 

Relatórios de Actividades da Rede Social de 2004 e 2005. Contudo, as 

alterações do quadro económico e social do concelho de Guimarães, 

enquadrando-se na “tipologia de território industrial com forte 

desqualificação” (ISS-IP, 2005), por um lado, e, por outro, o enfoque dado 

pelas orientações nacionais a actividades de inclusão social e de 

sustentabilidade do desenvolvimento, previstas já em documentos como o 
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Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI) 2005/2006, aconselham 

a que se concentre a atenção na análise das suas especificidades, de molde 

a possibilitar a elaboração de um retrato social mais actualizado, que 

permita nortear a intervenção política nesta área. Com a publicação do 

PNAI 2006-2008 e face às novas condições e perspectivas de 

desenvolvimento, torna-se necessário proceder à reorientação de 

prioridades conduzindo à planificação e concretização de projectos úteis 

para o concelho de Guimarães, passíveis de financiamento pelo próximo 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para o período 

2007/2013. A recente publicação do Decreto-Lei nº.115/2006 vem 

regulamentar a Rede Social, definindo o funcionamento e as competências 

dos seus Órgãos, bem como os princípios e regras subjacentes aos 

instrumentos de planeamento que lhe estão associados, em 

desenvolvimento do regime jurídico de transferência para as autarquias 

locais. O Artigo 26º do citado Decreto – Lei atribui ao CLAS a 

competência de promover e garantir a realização participada do 

diagnóstico social, do plano de desenvolvimento social e dos planos de 

acção anuais. Em conformidade com o disposto no art. 24º do mesmo 

diploma legal, a presidência do Conselho Local de Acção Social é assumida 

pelo Presidente da Câmara Municipal. Neste contexto, assentando a Rede 

Social de Guimarães num verdadeiro partenariado activo para o 

desenvolvimento, a Câmara Municipal tem vindo a assumir os encargos 

inerentes à implementação deste projecto social, tendo para o efeito criado 

o Gabinete da Rede Social e a este afectando recursos humanos e 

materiais, capazes de apoiarem a execução das diferentes actividades que, 

desde a constituição formal do CLAS, no ano 2002, têm vindo a ser 

implementadas no nosso município. Actualmente, urge dar continuidade 

ao trabalho em curso, designadamente a implementação dos Planos de 
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Acção aprovados no âmbito do PDS 2004-2007 e, simultaneamente, dar 

cumprimento à elaboração/actualização do Diagnóstico Social e à 

elaboração no Plano de Desenvolvimento Social de Guimarães, para o 

período 2007 – 2013, o qual deverá traduzir a política social para o 

concelho de Guimarães e ser apresentado de forma faseada já que, pelas 

características do seu conteúdo, terá de ser um documento dinâmico e 

facilmente actualizável. Torna-se, pois, necessário que a Câmara Municipal 

crie as condições materiais e técnicas que viabilizem a concretização desta 

importante tarefa, contribuindo, dessa forma, para que o CLAS desenvolva 

uma das suas principais competências, tornando possível a realização de 

um trabalho capaz de responder aos enormes desafios que se nos colocam 

e viabilizando a construção de um processo devidamente estruturado e 

orientado, no sentido de garantir, igualmente, o maior envolvimento e 

participação de todos os agentes com responsabilidade e vocação para 

participar. Dada a amplitude e excelência que se pretende imprimir ao 

Projecto Social de Guimarães, parece ser indispensável mobilizar todas as 

entidades e poderes em torno deste desígnio. Pretende-se, em última 

análise, identificar formas de actuação para um município de bem-estar 

social, sendo para tal necessário actualizar e partilhar toda a informação, 

identificar parceiros estratégicos, sensibilizar entidades para reflectirem e 

identificarem linhas orientadoras e para colaborarem em projectos 

específicos, em várias áreas de intervenção e apoio social, ou em áreas 

estruturantes sob o ponto de vista social. Neste contexto, considerando os 

objectivos e missão da Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e 

de Intervenção Social, propõe-se a celebração de um Protocolo de 

Colaboração, que permita criar as condições necessárias para que aquela 

Cooperativa colabore com a Câmara Municipal e com o Conselho Local 

de Acção Social de Guimarães na elaboração do Diagnóstico Social e do 



 

 
 
 

ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE NOVEMBRO DE 2006 
 

 

 

8 

 

Plano de Desenvolvimento Social, documentos que deverão estar 

concluídos e apresentados publicamente até ao final do ano de 2007. O 

Protocolo proposto envolve a atribuição, à Fraterna – Centro Comunitário 

de Solidariedade e de Intervenção Social, de uma verba de €32.000,00, 

destinada a assegurar a realização das despesas necessárias ao trabalho que 

lhe fica cometido, no âmbito da elaboração dos documentos supra 

referidos.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 0702 e na 

unidade económica 05010102. O Protocolo referido dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes e Vítor Manuel da Silva Ferreira, que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD entendem 

que, em matérias do Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Económico 

e Social, quem deveria dinamizar e decidir todo o processo era o Conselho 

Local de Acção Social – CLAS - com a colaboração da Câmara Municipal 

de Guimarães, e não o contrário como aqui acontece. Deveria ser por isso 

o CLAS a dinamizar todo o processo, a pronunciar-se sobre a entidade que 

deveria desenvolver o estudo ou encontrar outros esquemas de execução. 

Por outro lado é mau do ponto de vista da decisão política argumentar que 

se atribuem estas responsabilidades à Fraterna apenas porque elas constam 

da missão e dos objectivos dessa entidade. É muito pobre do ponto de 

vista da decisão quando em “cima da mesa” deveriam estar questões como 

a capacidade técnica e capacidade de boa execução deste projecto. Não se 

coloca em causa, naturalmente, a importância do presente projecto! Por 

isso o nosso sentido de voto será a abstenção.” O Presidente da Câmara 

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

PROTOCOLOS – ACORDO A CELEBRAR COM O INSTITUTO  



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE NOVEMBRO DE 2006                                                                   
 

 

9 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

PORTUGUÊS DA JUNVENTUDE PARA A INSTALAÇÃO DE 

UMA LOJA PONTO JA – Presente a seguinte proposta: “Na sequência 

de contactos entre a Câmara Municipal de Guimarães e o Instituto 

Português da Juventude, este organismo público enviou uma minuta do 

Acordo a celebrar entre ambas as partes para a instalação de uma Loja 

Ponto JA, com vista à sua aprovação e futura assinatura. Havendo 

intenção de se instalar este equipamento no edifício da antiga Estação 

Ferroviária de Guimarães, e não sendo este propriedade do Município de 

Guimarães, mas da Rede Ferroviária Nacional – REFER, EP, que apenas 

o cedeu a esta autarquia por um período de 25 anos e destinado a 

actividades sócio-culturais, foi necessário solicitar a esta entidade o seu 

consentimento para a cedência objecto Acordo que ora se propõe aprovar. 

Solicitada a pronunciar-se, a REFER não se opôs à cedência deste edifício 

para nele ser instalada a referida Loja Ponto JA. As Lojas da Juventude – 

PONTO JA são espaços públicos que disponibilizam toda a informação de 

interesse para a juventude. Funcionam numa lógica multicanal, assente na 

oferta de valências como o Portal da Juventude e um Contact Center. 

Assim, estas lojas disponibilizam uma oferta variada e transversal, que 

oferece uma resposta consonante e adequada às necessidades dos jovens. 

Objectivos gerais: Promover e divulgar a informação nacional e 

internacional aos jovens; Recolher, seleccionar, divulgar e dinamizar a 

informação recebida; Fomentar a transversalidade dos Departamentos da 

Área da Juventude; Criar parcerias que potenciem a prestação e 

dinamização do Serviço; Promover e desenvolver os valores de cidadania; 

Promover oportunidades para os jovens; Promover actividades de 

interesse dos jovens; Promover a integração e participação dos jovens; 

Promover o aconselhamento aos jovens. Serviços disponibilizados: Para 

além de prestar informação sobre as mais variadas temáticas, pode-se, 
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ainda: Consultar a Internet; Solicitar o cartão-jovem e o cartão de 

alberguista; Utilizar a sala de estudo, a biblioteca e a hemeroteca; Solicitar 

aconselhamento nas áreas jurídicas, de sexualidade juvenil, vocacional e 

apoio contabilístico e financeiro às Associações Juvenis; Utilizar o 

equipamento informático; Imprimir documentos; Gravar documentos em 

CD e DVD; Assim, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães 

aprove a o texto do Acordo a celebrar entre esta autarquia e o Instituto 

Português da Juventude, para instalação, na cidade de Guimarães, de uma 

Loja Ponto JA, conforme minuta que se anexa.”. O Acordo referido dá-se 

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

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA COMPARTICIPAÇÃO 

DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO 

2006/2007 – 1ª FASE – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, compete à Autarquia 

comparticipar no apoio aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no 

domínio da Acção Social Escolar, conforme a alínea d), do artigo 19º, da 

Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. De acordo com os dados fornecidos 

pelos 15 Agrupamentos de Escolas do Concelho, o número total de alunos 

carenciados no presente ano lectivo é de 2.752, dos quais 1.962 pertencem 

ao escalão A e 790 ao escalão B. Assim, propõe-se para o ano lectivo de 

2006/2007 a atribuição de uma verba global no valor de €96.637,00 

(noventa e seis mil seiscentos e trinta e sete euros), para a comparticipação 

de livros e material escolar dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Mais 

se informa que a proposta apresentada abrange a grande maioria dos 

alunos do 1º Ciclo, que beneficiam de Acção Social Escolar, podendo no 

entanto surgir novos processos, o que implica uma 2ª fase. Solicitam-se 
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ainda os Agrupamentos que as verbas, por razões contabilísticas, sejam 

enviadas até ao dia 10 de Novembro. Junto se anexa mapas com indicação 

das verbas a atribuir por Agrupamento e Estabelecimento de Ensino. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 0701 e na económica 040701. Os documentos referidos dão-se 

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

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

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CEB – ADENDA 

AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLA – Presente a seguinte proposta: “No 

âmbito do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras 

Actividades de Enriquecimento Curricular nº 1º Ciclo do Ensino Básico 

criado pelo Despacho nº 12.591/2006, de 16 de Junho, foi estabelecido 

entre o Município de Guimarães, os Agrupamentos de Escola e a 

Academia de Música Valentim Moreira de Sá, um protocolo com vista à 

implementação do ensino da Música em todos os estabelecimentos de 

ensino. Dada que nesta área não foi possível dar cobertura a todos os 

estabelecimentos de ensino, a Direcção Regional de Educação do Norte, 

sugeriu ao Município de Guimarães que conjuntamente com os 

Agrupamentos de Escola fosse implementada outra actividade de 

enriquecimento curricular para substituição do ensino da Música. Das 

diligências entretanto efectuadas com os Agrupamentos de Escola: 

Agostinho da Silva, Belos Ares, Briteiros, D. Afonso Henriques, 

Fermentões, Professor Abel Salazar, Moreira de Cónegos, Pevidém e 

Ponte, foi acordado que o Ensino da Música seria substituído por: 

Expressão Plástica, Inglês e Ciências Experimentais. Uma vez que a 
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substituição do Ensino da Música implica alterações do Protocolo de 

Colaboração assinado em 20 de Julho último, propomos de acordo com a 

Minuta em anexo, a celebração da Adenda ao Protocolo de Colaboração. 

À consideração superior.” A minuta referida dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RECTIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA – Presente uma informação dos 

Serviços de Educação: “Em reunião de Câmara de 18 de Março de 2004, 

foi deliberado a concessão de transporte para almoço aos alunos da EB1 

de Real/Briteiros Santo Estêvão, pelo Fórum de Briteiros Santo Estêvão, 

durante o ano lectivo de 2003/2004 e enquanto não houvesse condições 

para que o serviço de refeições pudesse ser prestado no próprio 

Estabelecimento de Ensino. Atendendo a que houve alteração do custo, de 

€6,00 para €8,00 diários, e que se mantém a necessidade de assegurar o 

transporte destes alunos no horário de almoço propõe-se a rectificação da 

deliberação, a vigorar para o ano lectivo 2006/2007 e enquanto a situação 

se mantiver inalterável. Junto se anexam dois exemplares de protocolo a 

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

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na económica 04.07.01. O 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE – ANO LECTIVO 2006/2007 – Presente uma 

informação dos Serviços de Educação sobre a situação da aluna Ana 

Raquel Pereira Leite, de 12 anos, que abandonou a EB1 de S. 

Cristóvão/Abação, por razões da saúde, encontrando-se actualmente 

matriculada na EB 2,3 de Abação, no 5º ano de escolaridade, apresenta já 
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um elevado grau de absentismo. Nesse sentido, foi contactada a EB 2,3 

para, em conjunto, se delinearem estratégias e orientações, considerou-se 

que a menor beneficiaria com a frequência de Ensino Especial, com 

currículo alternativo. Nesta conformidade, acordou-se com a EB 2,3 de 

Gil Vicente a integração da menor naquele estabelecimento de ensino, 

beneficiando de transporte escolar. Propõe-se, assim, a concessão do 

transporte escolar em carreira pública para a aluna se deslocar no 

trajecto/escola, cujo custo previsível será de €30.80 (trinta euros e oitenta 

cêntimos) mensais, estando tal despesa cabimentada na proposta nº 5198 

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

aprovada em reunião de Câmara a 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, para o ano lectivo 

2006/2007, propondo a concessão de transporte em táxi, duas vezes por 

semana, dos alunos David Alexandre Gonçalves Machado e Marta Sofia 

Barros Lopes, residentes na freguesia de Ronfe e matriculados na Escola 

EB 2,3 Bernardino Machado, em Joane, que se encontram a receber apoio 

na APPACDM de Famalicão, implicando à Autarquia um custo mensal de 

€457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete euros e sessenta cêntimos). 

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

TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – FÉRIAS 

DESPORTIVAS NATAL’06 – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A tempo Livre – Centro 

Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL, solicitou a 

colaboração do município através da cedência de um autocarro para os 

dias 18, 19, 20, 21, 27 e 28 de Dezembro, durante a realização do projecto 
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“Férias Desportivas – Natal 06”, a realizar no pavilhão Multiusos de 

Guimarães. 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 Executivo Camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

FUNDOS DE MANEIO – FUNDO DE MANEIO DA SECÇÃO 

DE PATRIMÓNIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO 

DE 2006 – Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 29 de 

Dezembro de 2005 foi aprovada a constituição dos fundos de maneio, 

para o ano de 2006, nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (Considerações Técnicas 2.9.10.11) e do nº 4 do art. 12º do 

Regulamento Interno da Contabilidade e do art. 2º do Regulamento de 

Controlo Interno dos Fundos de Maneio. Entre outros, foi constituído o 

fundo de maneio do Património Municipal, no valor de €1000, destinado a 

ocorrer, com oportunidade, a despesas com taxas e emolumentos devidos 

aos Cartórios Notariais e Conservatórias de Registo Civil, Predial e 

Comercial (rubrica 02/020225), tendo sido designada responsável por este 

fundo a respectiva Chefe de Secção, Maria Emília Fernandes Leite da Silva. 

Sendo necessário designar um segundo responsável por este Fundo de 

Maneio, de forma a que este serviço fique assegurado nas ausências da 

titular, venho submeter à consideração superior a designação da Técnica 

Superior Dra. Emília Elisabete Silva Gomes, que está actualmente a 

coordenar os serviços técnicos do Património Municipal, como 

responsável substituta nas faltas e impedimentos da titular do Fundo de 

Maneio do Património Municipal”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO DA RUA 

BERNARDINO JORDÃO, RUA ALFAGEME DE SANTARÉM E 
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OUTRAS DO BAIRRO SOCIAL, FREGUESIA DE URGEZES – 

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 Urgezes, 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”. A informação sobre a alteração bem 

como a planta respectiva dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NO 

ARRUAMENTO LOCALIZADO NAS TRASEIRAS DOS BLOCOS 

LOCALIZADOS NA RUA DA ÍNDIA, URBANIZAÇÃO 

SALGUEIRAL SUL, FREGUESIA DE URGEZES – 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 Urgezes. 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 da Índia. A informação sobre a 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DE 

MONTE DE ALDÃO, FREGUESIA DE ALDÃO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Pela presente se submete à apreciação Camarária a alteração ao trânsito 
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na freguesia de Aldão, 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”. A informação sobre a alteração bem como a planta 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Creixomil que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A informação 

sobre a alteração bem como a planta respectiva dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE TABUADELO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Tabuadelo que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A informação 

sobre a alteração bem como a planta respectiva dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SANTA MARINHA DA COSTA 

– Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Santa Marinha 

da Costa que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. A informação sobre a alteração bem como a planta respectiva 

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

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente 

uma proposta de toponímia para a freguesia de Selho S. Jorge que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A informação 
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sobre a alteração bem como a planta respectiva dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. 

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

SUBSÍDIOS – BIBLIOTECA – OFERTA DE LIVROS À 

CERCIGUI – Presente o pedido do Centro de Actividades Ocupacionais 

da Cercigui, solicitando a oferta de equipamento didáctico para a criação 

de um espaço de cultura e lazer para os seus utentes, que mereceu a 

seguinte informação dos serviços da Biblioteca Municipal Raul Brandão: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, e em resposta ao pedido em 

anexo, a Biblioteca Municipal dispõe de uma série de livros que se 

encontram fora de colecção, por se encontrarem desactualizados ou em 

mau estado de conservação. Em conversa com um dos responsáveis da 

Cercigui foi-nos dito que, para além de livros em bom estado de 

conservação, acolhem igualmente livros em mau estado que terão por 

parte destes jovens outro tipo de utilização. Dada a urgente necessidade da 

Biblioteca cumprir uma das fases do circuito do documento, a eliminação, 

e havendo a hipótese de eles serem utilizados por outras instituições do 

Concelho, solicito autorização superior para doar os livros constantes das 

listagens em anexo à Cercigui. Caso obtenha acordo superior, este assunto 

terá de ser submetido a reunião de Câmara”. A listagem é composta de 411 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – 

Presente a seguinte proposta: “Vem a Associação mencionada em assunto 

solicitar apoio financeiro para a realização da Festa de Natal dos seus 

associados, a realizar no próximo dia 16 de Dezembro. Atendendo às 

dificuldades financeiras da Associação, e de acordo com o deliberado no 

ano transacto, proponho a atribuição, à Associação de Reformados e 
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Pensionistas de Guimarães, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), 

destinado a comparticipar nas despesas relacionadas com a Festa de Natal 

de 2006. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 0701 e na 

unidade económica 040701. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José 

Manuel Fernandes Antunes e Vítor Manuel da Silva Ferreira, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na 

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21, 23 e 24 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios. ------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL, RECREATIVO E 

DESPORTIVO DE CANDOSO SÃO TIAGO – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Cultural, Recreativo e Desportivo de Candoso S. 

Tiago irá realizar no próximo dia 26 de Novembro, naquela freguesia, a 

26.ª edição do seu Grande Prémio de Atletismo. Tratando-se de uma 

prova que reúne um grande número de atletas, que anualmente dão corpo 

a uma das provas mais concorridas de Guimarães, proponho, a exemplo 
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dos anos anteriores, a atribuição, ao Grupo mencionado, de seis troféus”. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS NICOLINAS 2006 – Presente a seguinte 

proposta: “A Comissão de Festas Nicolinas 2006 solicita o conjunto de 

apoios que habitualmente são disponibilizados pela Câmara Municipal de 

Guimarães para viabilizar a realização do tradicional programa. Atendendo 

ao interesse em apoiar uma manifestação com raízes tão profundas na 

tradição cultural vimaranense, proponho a disponibilização, à referida 

Comissão de Festas, dos seguintes apoios: 1. Subsídio anual e apoio para 

impressão do programa e dos Pregões Dourados, no montante de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 2. Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães para o melhor carro das Maçãzinhas, de acordo com a proposta 

de 2001 que o instituiu, constando de um conjunto de material didáctico 

até ao montante de € 500,00 (quinhentos euros), o qual reverterá para a 

Escola donde provenham os alunos cujo carro seja classificado em 

primeiro lugar por um júri composto pela Vereadora da Cultura, por um 

elemento da Associação da Casa da Marcha a convidar e por um elemento 

da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu a convidar; 3. Outros 

apoios: - escavadora e ferramentas para o Enterro do Pinheiro; - cedência 

de viaturas para as Maçãzinhas; - publicação de Edital determinando o 

encerramento ao trânsito, a partir das 21h30 horas do dia 29 de 

Novembro, das artérias percorridas pelo Pinheiro, bem como proibindo o 

estacionamento na Rua de Santo António, a partir da mesma hora e data, 

até ao final do desfile; - cedência do Museu de Arte Primitiva para 

colocação de capas, aquando do cortejo das Maçãzinhas; - oferta de 

camélias para decorar as capas dos estudantes, desde que disponíveis no 

Horto Municipal”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

0701 e na unidade económica 020115. DELIBERADO APROVAR 
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POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da 

Costa, José Manuel Fernandes Antunes e Vítor Manuel da Silva Ferreira, 

que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos 

na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21, 23 e 24 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios. ------------------- 

SUBSÍDIOS – COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO - 

Presente a seguinte proposta:”A comemoração da Restauração da 

Independência de Portugal, de 1640, constitui, desde há largos anos, uma 

efeméride historicamente relevante que o Grupo Cultural e Recreativo "Os 

Vinte Arautos de D. Afonso Henriques" tradicionalmente assinala. Mais 

recentemente, aquela Associação abordou a Autarquia no sentido de 

estabelecer uma parceria através da qual se pudessem optimizar alguns 

aspectos relacionados com a organização e a logística associadas ao 

programa, pelo que, nessa conformidade, a Câmara Municipal de 

Guimarães, reconhecendo a relevância da data e a importância de manter a 

sua comemoração, mantendo uma tradição já muito popular, passou a 
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organizá-la conjuntamente com “Os Vinte Arautos de D. Afonso 

Henriques”. Assim, na sequência dos contactos mantidos no âmbito da 

referida parceria, cumpre-me submeter à aprovação do Executivo o 

programa e orçamento da iniciativa: Programa: 22h30 - Hastear das 

bandeiras (sede do Grupo Cultural e Recreativa “Os Vinte Arautos de D. 

Afonso Henriques”; 22h45 – Início do desfile pelas ruas da cidade, 

percorrendo as principais artérias do Centro Histórico, onde irá sendo 

cantado o Hino da Restauração, para que o final decorra por volta das 

24h00. 00h30 – Ceia na sede do Grupo Cultural e recreativo “Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques” para todos os participantes. Percurso: - 

Rua Gravador Molarinho (Sede dos “20 Arautos”); - Rua Rainha D. Maria 

II (lançamento da 1ª. salva de fogo); - Rua Alfredo Guimarães; - Rua Egas 

Moniz; - Largo Condessa do Juncal; - Largo do Toural (Nascente); - Rua 

de Stº. António; - Avª. General Humberto Delgado; - Rua Conde D. 

Henrique (Estátua de D. Afonso Henriques) - lançamento da 2ª. salva de 

fogo; - Largo do Carmo; - Rua de Santa Maria; - Largo Cónego José Maria 

Gomes; - Travessa da Srª. Aninhas; - Rua Gravador Molarinho; - Praça de 

S. Tiago; - Rua Gravador Molarinho (Sede do Grupo Cultural e Recreativo 

“ Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”); Orçamento estimado: 1. 

Despesa a assumir pela Câmara Municipal de Guimarães 1.1 – Cedência e 

transporte de cavalos - €180,00 1.2 – Tipografia -  €340,00 1.3 – Coroa de 

Flores - €80,00 1.4 – Animação e pirotecnia - €450,00 Total = €1.050,00 2. 

Propõe-se ainda a atribuição, ao Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques”, de um subsídio no valor de €1.900,00 

(mil e novecentos euros) para custear as despesas inerentes à realização da 

ceia”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes e Vítor Manuel da Silva Ferreira, que apresentaram a seguinte 
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declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 21, 23 e 24 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – FESTAS DE S. MARTINHO E FESTAS 

NATALÍCIAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Candoso S. 

Martinho solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

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

dias 10 a 12 de Novembro, com a colocação de três contadores para 41,4 

KVA cada. Solicitam ainda autorização para ligação à rede pública da 

Igreja durante o período de 18 de Dezembro de 2006 a 6 de Janeiro de 

2007, com a colocação de 1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – FESTAS 

NATALÍCIAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. 

Jorge solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 
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ornamentações natalícias, a realizar entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador 

de 41,4 KVA. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE BRITO – FESTAS EM HONRA 

DO MENINO JESUS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Brito solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações natalícias, a realizar entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 3 

contadores de 41,4 KVA cada. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO 

ESTEVÃO DE BRITEIROS E MENINO JESUS – Presente um 

ofício da Comissão de Festas de Santo Estêvão de Briteiros e do Menino 

Jesus solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações natalícias, entre os próximos dias 15 de Dezembro de 2006 

e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 3 contadores de 41,4 KVA 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente um ofício da Irmandade de 

N.ª Sr.ª da Luz solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações natalícias, entre os próximos dias 15 de 

Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador 

de 20,7 KVA. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente um ofício da Irmandade de 

Nossa Senhora da Luz solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de Nossa Senhora da 

Luz, a realizar entre os próximos dias 30 de Janeiro de 2007 e 3 de 
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Fevereiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 20,7 KVA. 

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

REGULAMENTOS – EMPRESA INTERMUNICIPAL 

VIMÁGUA, EIM – PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS 

SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NOS 

CONCELHOS DE GUIMARÃES E VIZELA – Presente um ofício da 

Empresa Intermunicipal Vimágua remetendo, para aprovação, a proposta 

de Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais nos Concelhos de Guimarães e Vizela. 

O projecto de Regulamento dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. -------------- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS E À TABELA 

DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 

Presente a seguinte proposta: “ 1. ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

MUNICIPAIS. Anualmente, o Regulamento e a Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais sofrem alterações, quer pela introdução de novas 

taxas, resultantes de novas competências que vão sendo transferidas para 

os municípios, quer pela actualização dos seus valores, de acordo com os 

índices da inflação, quer ainda pelas actualizações específicas, de acordo 

com as propostas dos vários serviços camarários envolvidos. Proponho, 

assim, para o ano de 2007, que todas as taxas municipais sejam actualizadas 

em 2,5%, com excepção das taxas agora criadas, das taxas relativas à 

utilização dos Parques de Estacionamento, que não sofrem alteração, e das 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (parcómetros) que 
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sofreram uma alteração específica. Normalmente, estas alterações 

implicam a remodelação das restantes disposições normativas deste 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, pelo que, em 

função das alterações ora propostas, procedeu-se, também, à renumeração 

dos Capítulos, Secções e respectivos artigos, alterações que constam do 

documento que se anexa como “Anexo A”, e que já se encontram 

introduzidas no texto final do Regulamento, que também se junta como 

“Anexo B”. 2. TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS - Foram ainda actualizados os valores 

relativos às taxas constantes da Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, que constitui o Anexo IV do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação e de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, conforme documento que se junta como “Anexo C”. 

Proponho, assim, para o ano de 2007, que todas as taxas municipais 

constantes desta Tabela sejam, também, actualizadas em 2,5%. Assim, ao 

abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, e da al. a) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

42/98, de 6 de Agosto, proponho a aprovação das alterações ao 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais e à Tabela de Taxas 

e Encargos nas Operações Urbanísticas, já incluídas nos documentos que 

se anexam, para posterior envio e aprovação pela Assembleia Municipal. 3. 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20 DE 

MARÇO DE 1997. Por outro lado, através de deliberação tomada em sua 

reunião de 20 de Março de 1997, a Câmara Municipal concedeu, aos 

proprietários dos estabelecimentos de restauração e bebidas localizados na 

Praça de S. Tiago e na Praça da Oliveira, a isenção de 50% do valor das 

taxas relativas à colocação de esplanadas em espaço do domínio público. 
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No entanto, e considerando, por um lado, que a atractividade do Centro 

Histórico se encontra assegurada, e que a retirada pontual das esplanadas 

para a realização de eventos é claramente compensada pela excepcional 

frequência da Praça de S. Tiago e do Largo da Oliveira, e que, por outro 

lado, é necessário assegurar a equidade entre todos os comerciantes de 

restauração e bebidas do Município, proponho a revogação da mencionada 

deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião de 20 de Março 

de 1997.”. Os documentos anexos referidos dão-se aqui por reproduzidos 

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, 

POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votou contra o Vereador António 

Salgado Almeida. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes e Vítor Ferreira. --------------------------------------------------- 

TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2007 – Presente 

uma proposta de actualização das Tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos, 

para vigorar no ano de 2007, conforme documento em anexo, que aqui se 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e 

António Salgado Almeida. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

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

“Os vereadores do eleitos nas listas do PSD aprovaram, em 23 de Maio do 

ano de dois mil e dois, o aumento das tarifas de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) em 20%, a vigorar no ano de 2003, por 

entenderem ser importante a redução de deficit de exploração destes 

serviços. No ano de 2004 e 2005 as tarifas foram aumentadas em 5% com 

a nossa concordância e sempre com a nossa referência expressa à 

necessidade dos aumentos traduzirem na prática um melhor serviço ao 
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nível do serviço dos munícipes e, também, na contenção da despesa. 

Novamente, para o ano de 2006, votámos a favoravelmente a proposta 

tarifário proposta pelo PS, apesar de, como então referimos, esse aumento 

representar globalmente, desde o ano de 2003 até ao ano de 2006, um 

aumento de cerca de 40%. Nessa altura votámos favoravelmente segundo 

a garantia, por parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que seria 

apresentado um estudo de rentabilidade e eficiência do serviço de 

Resíduos Sólidos Urbanos, que actualizasse os dados e que reflectisse o 

impacto dos sucessivos aumentos das tarifas nas contas de exploração. 

Esse estudo foi-nos apresentado no início do presente ano. Em 26 de 

Janeiro de 2006, e face ao estudo apresentado, criticámos a falta de 

respostas do documento à análise da rentabilidade, à eficiência do serviço, 

bem como a ausência de dados sobre o impacto dos sucessivos aumentos 

das tarifas na conta de exploração. Fizemos então as críticas que 

entendemos justas e necessárias à implementação de uma verdadeira 

política de gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), uma política que 

queremos capaz, equilibrada e eficiente. No âmbito da discussão do Plano 

e Orçamento o PS propôs um novo tarifário que, em princípio, 

resultará num acréscimo de custos para o munícipe de, em média, 50%. 

Entendemos, desta vez, votar contra a proposta socialista, apesar de, 

naturalmente, continuarmos a achar que é necessária uma progressiva 

aproximação entre as receitas e as despesas. E votámos contra por duas 

razões fundamentais: 1 - Pela inflexibilidade do PS em apresentar uma 

contra-proposta que viesse de encontro a um aumento global de 

20% como o que propusemos de forma a “suavizar” o impacto destes 

aumentos nas famílias vimaranenses. 2 - Pela costumeira política 

socialista de olhar as dificuldades apenas pelo lado da receita que 

pretende obter e não pelo lado da despesa que deveria conter, através de  



 

 
 
 

ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE NOVEMBRO DE 2006 
 

 

 

28 

 

um plano sustentado de médio e longo prazo ao nível da política de RSU.” 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2006 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto do nº 8 do art. 

112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, a Câmara Municipal 

tem de comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, até 30 de Novembro, a 

deliberação da Assembleia Municipal que fixar as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Assim, e porque se mantém a situação verificada 

no ano transacto, concretamente a significativa quebra de receitas 

autárquicas motivada pela redução da actividade económica que se verifica 

no País, proponho, nos termos dos nºs 1 e 4 do mesmo art. 112º, que 

sejam fixadas as seguintes taxas para liquidação daquele imposto: - Prédios 

urbanos = 0,8 %. – Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI = 0,4 

%.” DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Na situação actual de 

recessão económica no concelho, com o consequente aumento do 

desemprego, para além do provável aumento das taxas de juro do crédito à 

habitação, pensamos ser necessário dividir as dificuldades por todos – 

autarquia, família, empresas. No nosso projecto político assumimos 

essa responsabilidade e propusemo-nos a “ajudar as famílias” como 

imperativo de uma política autárquica a pensar nas pessoas. Decorre 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis uma “maior 

responsabilização das autarquias perante a população e uma maior 

exigência dos munícipes para com os seus autarcas, num domínio, como é 

o caso da fiscalidade, onde se projecta com maior nobreza os exercícios 

dos direitos e deveres da cidadania”. Já se provou, tal como prevíramos, 
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que o novo sistema de determinação do valor patrimonial dos imóveis 

permite um aumento sustentado das receitas do IMI. Daí entendermos ser 

possível uma diminuição na fixação das taxas. Sendo assim, conjugadas 

todas estas premissas, não concordamos com que se mantenham os actuais 

valores de tributação autárquica sobre imóveis e, consequentemente, 

votamos contra.” ---------------------------------------------------------------------- 

DERRAMA SOBRE A COLECTA DE 2007 (A COBRAR EM 2008) 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no art. 18º da Lei 

nº 42/98, de 6 de Agosto, com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei 

nº 94/2001, de 20 de Agosto, proponho que a Câmara Municipal aprove e 

submeta à aprovação da Assembleia Municipal o lançamento de uma 

derrama de 7% sobre a colecta do IRC do ano de 2007 que vier a ser 

cobrada no ano de 2008, para reforço da capacidade financeira da 

autarquia, tendo em conta os seguintes investimentos: Escolas do Ensino 

Básico e Jardins-de-Infância do Concelho. Nova funcionalidade do actual 

Mercado.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O PSD vem defendendo 

desde 2004 a redução da derrama sobre o IRC em Guimarães com o 

objectivo claro de ajudar a nossa indústria e nosso comércio a aguentar da 

melhor forma a actual crise e, ao mesmo tempo, procurar um forte 

impulso à instalação de novas unidades, contribuindo para uma melhoria 

do emprego e desse modo melhores condições sociais dos munícipes. Os 

impostos e taxas municipais afectam e condicionam a vida das pessoas e 

das empresas. O PS entendeu baixar esta derrama sobre o IRC no ano 

transacto e mantém, nesta proposta, o valor então aprovado. Em 

consonância com o que sempre defendemos, votamos favoravelmente.” --- 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2007-2010, 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2007 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente, em anexo, a proposta 

respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos 2007-2010, ao Plano de 

Actividades e ao Orçamento para o ano de 2007 da Câmara Municipal de 

Guimarães, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

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

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “No âmbito da discussão do 

Plano de Actividades e Orçamento (PO) da Câmara Municipal de 

Guimarães para 2007, entendeu o PSD, como é hábito, apresentar um 

conjunto de propostas entendidas como fundamentais para que, apesar de 

discordarmos com muito daquilo que foi proposto no PO e, 

fundamentalmente, daquilo que sendo proposto não foi especificado e 

quantificado em termos de despesa pública, se pudesse de forma 

substancial a proposta apresentada pelo PS. Em carta enviada ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães afirmámos, uma vez mais, 

as nossas prioridades: por um lado o Desenvolvimento Económico e o 

Emprego e, por outra, a Descentralização de Investimentos e outros 

recursos de forma a atingir uma governação justa e equilibrada em 

Guimarães. O PSD considera importante: 1. Concentrar um volume 

significativo de meios, recursos financeiros e outros, no sentido de atrair 

investimentos em sectores considerados estruturais para o 

desenvolvimento económico do concelho de Guimarães. Como 

defendemos para o ano de 2006, entendemos que mais do que criar infra-

estruturas adequadas ao desenvolvimento industrial – como são os Parques 
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Industrias - ou conceder benefícios fiscais em matéria de isenções de taxas 

municipais, importa actuar de forma integrada com os particulares, numa 

lógica de cooperação público-privada, participando activamente em todas 

as fases do lançamento de novas unidades empresariais e partilhando o 

risco de negócio, associado ao sucesso ou dificuldades das mesmas. 

Cremos que a criação de uma Sociedade de Desenvolvimento Regional 

(SDR) é o instrumento adequado para dar resposta a este desafio político. 

Por outro lado, na sequência daquelas que têm sido já as propostas do 

PSD e da justa distinção de que Guimarães foi alvo ao ser escolhida para 

Capital Europeia da Cultura em 2012, entendemos o Turismo em 

Guimarães como uma área prioritária de investimento e de políticas 

sectoriais dinâmicas que permita diversificar o nosso tecido económico e 

social de forma sustentada. Guimarães tem um potencial turístico muito 

maior que o actual. Entende o PSD que uma nova e eficaz política para a 

promoção do Turismo em Guimarães é absolutamente necessária. E 

entendemos também que, à imagem da recuperação do Centro Histórico, 

o sucesso de uma nova política só será plena com o envolvimento dos 

vimaranenses. 2. Por outro lado, como temos vindo a defender, é 

imprescindível empreender uma política descentralizadora capaz de ser 

justa para os munícipes do concelho e de desenvolver Guimarães. As 

novas centralidades têm vida própria, e as pessoas, apesar de precisarem e 

de gostarem de ir à cidade, não sentem necessidade de passar a viver nela. 

Isso é bom, tanto para as freguesias, que não se desertificam, como para a 

cidade, que não se degrada como metrópole super-povoada com subúrbios 

desqualificados. Daí a necessidade de implementar uma gestão que 

estimule essas outras centralidades que já existem (e resistem!), que são 

complementares à cidade, e cujo desenvolvimento precisa de ser apoiado. 

Essas novas centralidades desenvolver-se-ão a partir daquelas Juntas de 
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Freguesia que, pela elevada população e pelos equipamentos, serviços e 

infra-estruturas já instaladas, podem funcionar como âncoras, realizando a 

interacção com as outras freguesias limítrofes mais pequenas, com elas 

potenciando sinergias para um desenvolvimento participado. Um 

instrumento chave nesta política de desenvolvimento polinucleado tem de 

ser a garantia de uma boa acessibilidade à sede do concelho. É convicção 

do PSD a necessidade de, para além da aposta na cidade de Guimarães, 

fomentar duas novas centralidades: - uma em torno da vila das Taipas, 

ligando-a a Ponte, conquistando o rio para as populações. - outra em torno 

das vilas de Moreira de Cónegos e de Lordelo, contribuindo para inverter a 

actual tendência de recessão económica instalada particularmente na zona 

sul do concelho. É também por estes objectivos que nos batemos. Em 

consequência, concretizamos as nossas prioridades num conjunto mínimo 

de propostas que não tiveram acolhimento algum por parte da maioria 

socialista. A saber: a) - Criação da Sociedade de Desenvolvimento 

Regional. b) - Dotar o programa 01.05. de um projecto para a criação de 

uma Escola Profissional no Ave Park com uma verba de 25.000€ para 

estudos de viabilidade/execução. c) - Na rubrica 05.02.01 estabelecer, já 

para 2007 a realização dos Planos Urbanísticos para Taipas e Ponte e de 

Moreira e de Lordelo, individualizando desde já estes programas. d) - 

Assumir o compromisso de ter o projecto técnico do acesso Taipas-

Guimarães (09.01.27.01) no início de 2007, com execução da obra até 

2008. e) - Assumir o compromisso de ter o projecto técnico do acesso 

Lordelo-Guimarães (09.01.27.04) em 2007, com execução da obra até 

2009. f) - Assumir regras claras e transparentes no Apoio às Obras das 

Juntas de Freguesia (PA 11.01.12). g) - Assumir regras claras e 

transparentes no Fundo Ambiental para as Freguesia (PA 11.01.09). O PS 

entendeu seguir, sozinho, o seu caminho. Tem essa legitimidade. O PS 
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entendeu, num contexto de contenção, continuar a pedir sacrifícios aos 

que menos têm e mais precisam (Vilas e Freguesias de Guimarães), mas, de 

forma despudorada, continuar a engordar as máquinas de propaganda 

(régie-cooperativas). Os vimaranenses podem naturalmente contar com o 

PSD para dizer não a um Orçamento que não serve Guimarães e para uma 

via alternativa que tenha em conta as reais necessidades e ambições dos 

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

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2007-2010, 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2007 – Presente, 

em anexo, a proposta respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos 

2007-2010, ao Plano de Actividades e ao Orçamento para o ano de 2007 

da Zona de Turismo de Guimarães, que se dá aqui por reproduzida e fica 

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

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se o Vereador António Salgado 

Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra este Plano 

de Actividades e Orçamento (PO) da Zona de Turismo de Guimarães para 

2007 pelas seguintes razões: 1 - Este PO não tem em conta a importância 

que o Turismo pode e deve representar para Guimarães, para a sua 

actividade económica, não se constituindo – em termos políticos e 

financeiros - como uma aposta decisiva na promoção turística de 

Guimarães e no seu consequente desenvolvimento económico; 2 - Este 

PO não tem em conta as potencialidades de Guimarães enquanto destino 

turístico integrado e pelo facto de sermos a Terra Mãe de Portugal; 3 - 

Este PO não apresenta soluções para captação do turista nacional, tão 
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importante a Guimarães e à sua actividade económica. 4 - Este PO não 

tem armas para estimular e diversificar a procura turística de Guimarães. 5 

- Este PO não promove o desenvolvimento económico e social necessário 

a Guimarães, quer no apoio ao turismo de negócios quer no 

desenvolvimento de serviços capazes nesta área. Votamos contra um PO 

sem estratégia e visão de futuro.” --------------------------------------------------- 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, EM 

LIQUIDAÇÃO, PARA O ANO DE 2007 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, em Liquidação, para o ano de 2007, que se dá aqui 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se o 

Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD 

votaram contra este Plano de Actividades e Orçamento (PO) dos SMAS 

em liquidação em coerência com as críticas que sempre fizemos à política 

de investimentos seguida nesta área fundamental da actuação da Câmara 

Municipal. Em consonância com aquilo que fizemos no passado, votamos 

agora também contra em PO em liquidação.” ------------------------------------ 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÕES À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

RELATIVAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DE 

2007 – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal, para melhor e 

mais eficazmente executar as actividades previstas no Plano de Actividades 

para 2007, propõe, nos termos da alínea a) do nº 6 do art. 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 
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de 11 de Janeiro, conjugada com os nrs. 2 a 4 do art. 53º do mesmo 

diploma legal, apresentar à Assembleia Municipal os seguintes pedidos de 

autorização para serem apreciados e votados na sessão que aprovar aquele 

documento: 1 – Empréstimos – Autorização expressa para que a Câmara 

Municipal, nos termos da legislação em vigor, promova a negociação tendo 

em vista a contratação dos financiamentos que considerar necessários para 

a execução das seguintes operações: a) - Tesouraria – Autorização para a 

contratação de empréstimos de curto prazo necessários à cobertura, em 

tempo, de dificuldades financeiras, até ao limite previsto na Lei (artigos 23º 

e 24º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto). b) - Médio e Longo Prazo – No 

âmbito das linhas de crédito CGD/BEI (Caixa Geral de Depósitos/Banco 

Europeu de Investimentos); No complemento de financiamento de 

projectos integrados, propostos pela Câmara aos Programas Comunitários; 

Em quaisquer outros financiamentos que se mostrem imprescindíveis à 

concretização do Plano e Orçamento de 2007.c) – Associação de 

Municípios do Vale do Ave (AMAVE) – Autorização para a contratação 

de empréstimos de curto, médio e longo prazos por parte da AMAVE, na 

proporção correspondente ao Município de Guimarães. 2 – Delegação de 

competências: 2.1 - Nas Juntas de Freguesia – Autorização para que as 

Juntas de Freguesia possam praticar actos de competência da Câmara 

Municipal, quando disso se considere resultar benefício para o interesse 

comum e desde que delegados por esta. 2.2 - Nas Empresas Municipal 

e Intermunicipal – Autorização para que as Empresas Municipal e 

Intermunicipal possam assumir competências atribuídas, por lei, ao 

Município, designadamente através de celebração de contratos-programa, 

quando disso se considere resultar benefício para o interesse comum e 

desde que tais competências sejam compatíveis com os respectivos 

objectos sociais estatutários e mereçam aprovação por parte da Câmara 
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Municipal. 2.3 – Sistema Multimunicipal – Contrato de Recolha de 

Efluentes Autorização para conceder à Câmara Municipal os poderes 

necessários para, conjuntamente com a Empresa Intermunicipal Vimágua, 

EIM e a Sociedade Águas do Ave, SA, estabelecerem no Contrato de 

Recolha de Efluentes e no Protocolo de Interpretação, já aprovados pela 

Assembleia Municipal de Guimarães, as correcções pontuais do articulado 

que se mostrem necessárias para alcançar o objectivo de melhor clarificar 

as competências e responsabilidades recíprocas das partes envolvidas. 3. 

Alienação/oneração de prédios – Autorização para alienação ou 

oneração, na modalidade de hasta pública ou proposta em carta fechada, 

dos prédios rústicos ou urbanos propriedade do Município de Guimarães 

que se encontrem ou venham a estar desocupados ou devolutos, e cuja 

alienação ou oneração se traduza em benefícios de cariz social, cultural ou 

económico para o Município, sendo obrigatoriamente aprovados pela 

Câmara Municipal os respectivos regulamentos.” DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira. ------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS TREZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


