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ACTA 

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Disse ter lido num jornal local que a 

Câmara Municipal tinha elaborado um estudo prévio de requalificação de 

parte do centro da cidade (Toural, Alameda S. Dâmaso e Rua de St.º 

António), tendo em vista dois objectivos fundamentais: retirar o trânsito 

de algumas artérias e prever estacionamento no Toural, com a criação de 

um parque de estacionamento. Embora concordando com estes dois 

aspectos, disse que se deveria ponderar a opção da entrega a privados da 

concepção/construção/exploração do parque de estacionamento, 

justificando tal proposta com o pouco sucesso dos parques de 

estacionamento municipais, concretamente o Parque da Mumadona e o 

Parque do Estádio, para os quais se despenderam avultados montantes. 2 - 

Vereador José Manuel Antunes – Referindo-se aos Transportes 

Urbanos de Guimarães (TUG), expôs uma situação, que considerou 

problemática, e que tem que ver com o percurso 84 que faz a ligação da 

Cidade a Candoso S. Tiago, concretamente os horários praticados que não 
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estão em harmonia com o horário de saída dos alunos, conforme foi já 

alertado pela Presidente do Conselho Executivo da Escola D. Afonso 

Henriques. Disse que esta situação gerava muita confusão nas horas de 

entrada e saída, numa zona de imenso trânsito, levantando até questões de 

segurança. Disse lamentar o relatório, de Julho de 2006, do director 

operacional dos TUG, que conclui ser da competência da Escola resolver 

esta situação. Concluindo, disse que o assunto deveria merecer, por parte 

da Câmara Municipal, uma tomada de posição, de modo a tudo fazer para 

que esta situação se resolva. 3 - Vereador Carlos Vasconcelos – 

Perguntou sobre o ponto de situação das obras do edifício da Praça de S. 

Tiago (antigo Centro de Saúde), que se encontram paradas há cerca de 2 

anos. 4 - Vereador António Salgado Almeida – Referindo-se à Extensão 

de Saúde de Ponte, a inaugurar no próximo ano, disse que era necessário 

intervir ao nível dos acessos, que considerou deficientes. Disse, a 

propósito, que, dada a abrangência de utentes que este estabelecimento de 

saúde vai ter, haveria população que iria ser prejudicada. 5 - Vereador 

Armindo Costa e Silva – Referindo-se à intervenção do Vereador José 

Manuel Antunes, disse, em primeiro lugar, que lamentava que o assunto 

não tivesse sido previamente apresentado, de forma a permitir ao 

responsável político poder esclarecer convenientemente. Quanto às 

mudanças de horários ou de trajectos dos transportes urbanos, esclareceu 

que a experiência da gestão dos TUG revela que, normalmente, quando se 

implementam alterações correspondendo à pretensão de alguns utentes, 

estas são objecto de contestação por outros que se sentem lesados face ao 

acréscimo do percurso e do tempo de viagem e as suas implicações no 

incumprimento de horários. Não obstante, disse que a Câmara Municipal 

estava a diligenciar junto dos TUG uma análise do problema em causa no 

sentido de procurar encontrar uma eventual solução. 6 – Vereadora 
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Francisca Abreu – Ainda sobre a questão dos transportes, recordou que a 

lei estabelecia 50 minutos como o tempo limite de espera de transporte, 

pelo que a situação em apreço era legal, já que o tempo de espera dos 

alunos é de cerca de 35 minutos. 7 - Vereador Júlio Mendes – Referindo-

se à intervenção do Vereador Rui Vítor Costa sobre a requalificação de 

parte do centro da cidade, disse que, aquando da reunião para audição no 

âmbito da elaboração do Plano de Actividades para 2007, tinha tido a 

oportunidade de explicar aos Vereadores do PSD que, dada a abrangência 

da intervenção – Toural, Alameda S. Dâmaso e Rua de St.º António – não 

era aconselhável partir para um processo de concepção/construção, isto é 

a intervenção na área do Largo do Toural não se determinará unicamente 

por aquilo que acontecer no seu subsolo visto que este espaço deverá ser 

projectado numa lógica urbanística global e não numa perspectiva de um 

negócio de exploração de um parque de estacionamento, não se rejeitando, 

contudo, uma parceria público-privada. 8 – Presidente da Câmara – 

Sobre a intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos, esclareceu que se 

previa celebrar um Protocolo com o Ministério da Cultura, no final do 

próximo mês de Janeiro, tendo em vista realizar uma intervenção no 

edifício da Praça de S. Tiago. -------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da campanha 

de adopção de animais, promovida pela Câmara Municipal, no âmbito dos 

serviços do Canil/Gatil, designada por “No Natal ofereça um lar a um 

animal”, com exposição de animais no Largo do Toural, no próximo dia 21 

de Dezembro, entre as 10.30 h e as 16.00 h. 2 – Das diligências efectuadas 

junto da GNR no âmbito do combate à venda ilegal de automóveis nas 

bermas de estradas da periferia do Concelho. 3 – Da informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente sobre os horários de 
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recolha de resíduos nesta época festiva (Natal e Ano Novo). 4 – De terem 

sido aprovadas 6 candidaturas no âmbito do “Projecto Pares”, que tinham 

obtido parecer favorável por parte do Conselho Local de Acção Social. 5 – 

Homologada a Carta Educativa. 6 – De estar praticamente concluída a 

intervenção junto do Bairro da Emboladoura, em Gondar. 7 – De ter sido 

distinguida pelo Instituto Nacional de Habitação a reabilitação do edifício 

da Rua Egas Moniz, nrs. 77/79, com o 3º Prémio RECRIA 2006. 8 – De 

se realizar a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 11 de 

Janeiro de 2007, considerando-se todos os membros do Órgão Executivo 

presentes devidamente convocados. ----------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, fora da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

FESTIVIDADES DE FIM DE ANO – ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS SITUADOS NO CENTRO HISTÓRICO – OUTROS 

APOIOS – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício dos 

elementos da Organização da Festa de Passagem de Ano que, em conjunto 

com o Conselho Municipal da Juventude, manifestam a intenção de 

organizar uma festa de passagem de ano 2006/2007, composta por um 

conjunto de iniciativas a realizar no Centro Histórico e com continuação 

nas galerias do Estádio D. Afonso Henriques, para o que solicitam os 

seguintes apoios e licenças: Festa no Centro Histórico – Alargamento de 

horário dos estabelecimentos de restauração e bebidas situados no centro 

histórico até às 3h00; - Autorização para decoração da Praça de S. Tiago 

(decoração com 10.000 balões); - Cedência e colocação de tela e respectivo 

projector; - Cedência e colocação de dois stands móveis; - Cedência de 40 

grades (circundar o bolo gigante que vai ser oferecido); - Cedência de um 
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outdoor (para publicitar a festa). Continuação de Festa nas Galerias do 

Estádio D. Afonso Henriques – Licenciamento do evento, com horário 

das 00.00h às 07.00h do dia 1 de Janeiro; - Cedência de palco (como em 

ocasiões anteriores neste espaço); - Cedência de passadeiras, vasos, 

cortinas para decoração do espaço; - Cedência de 20 grades (protecção da 

área envolvente do palco). Por deliberação da Câmara Municipal tomada 

em sua reunião de 26 de Março de 1998, complementada por deliberação 

de 16 de Julho do mesmo ano, foi definido que o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais pudesse ser atribuído até 

às 24h00, e foi permitido que o horário dos bares e esplanadas do Centro 

Histórico se alargasse até às 02.00h nas noites de quarta, quinta e sexta-

feira, bem como de sábados e vésperas de feriados. O Decreto-Lei n.º 

48/96, de 15 de Maio, prevê a possibilidade de os cafés e cervejarias, casas 

de chá, restaurantes, snack-bares e self-services possam estar abertos até às 

02.00 horas todos os dias da semana, sendo ainda permitido às câmaras 

municipais, nos termos do art. 3.º do mesmo diploma, restringir ou alargar 

aqueles limites, atentos, nomeadamente, os interesses ligados ao turismo, 

ponderando naturalmente também o direito ao descanso e repouso dos 

moradores. 1. Considerando que iniciativas como a que esta Organização 

se propõe realizar suscitam uma grande afluência de visitantes cuja 

presença irá certamente contribuir para dinamizar a Cidade, o que 

contribuirá para a criação de condições para que esta se torne ainda mais 

atractiva, e atendendo, igualmente, ao interesse em criar tradições de 

animação do Centro Histórico em ocasiões como a passagem de ano, 

propõe-se o alargamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas do Centro Histórico até às 

03.00h no próximo dia 31 de Dezembro, sem prejuízo dos horários já 

atribuídos para além das 02.00h. 2. Mais se propõe a disponibilização dos 
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seguintes apoios: - Cedência do projector multimédia e respectiva tela de 

projecção; - Cedência de dois stands, ficando a organização responsável 

pela sua montagem e desmontagem imediatamente após a realização do 

evento. - Cedência das estruturas de um outdoor. A produção da lona 

(8x3m) deverá ser assumida pela organização. - Cedência de palco de 8,75 

X 6,25 m. - Cedência de 60 grades.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – AQUISIÇÃO DE VIATURAS – Presente a seguinte 

proposta: “Tendo a Câmara Municipal sido solicitada por um conjunto de 

entidades com necessidades prementes ao nível dos transportes, 

entendemos que, tendo em vista o interesse público das actividades a 

prosseguir, seria ajustado que a Autarquia comparticipasse na aquisição de 

seis viaturas, destinadas a apoiar o desporto, a educação e a realização de 

competências de órgãos autárquicos. Assim, nos termos do disposto na 

alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a 

atribuição dos seguintes subsídios, com menção dos fins a que se destinam 

as viaturas em cuja aquisição se pretende comparticipar: - Junta de 

Freguesia de Serzedelo, €2.000,00 (dois mil euros) – transporte de 

materiais e pessoal para execução de pequenas obras; - Junta de 

Freguesia de Atães, €2.000,00 (dois mil euros) – transporte de crianças 

em ATL ou prolongamento de horário; - Junta de Freguesia de Arosa, 

€2.000,00 (dois mil euros) – transporte de crianças da Escola e Jardim-de-

infância. Por outro lado, nos termos do disposto na alínea b) do nº 4 do 

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

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho a atribuição dos 

seguintes subsídios, igualmente com menção dos fins a que se destinam as 

viaturas em cuja aquisição se pretende comparticipar: - Associação 
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Juvenil Fórum Airão São João, €2.000,00 (dois mil euros) – transporte 

de atletas; - Grupo Desportivo de Longos, €2.000,00 (dois mil euros) – 

transporte de atletas e de material desportivo; - Grupo Desportivo e 

Recreativo “Os Amigos de Urgeses”, €2.000,00 (dois mil euros) – 

transporte escolar e de atletas.” Pela Técnica Superior da Divisão de 

Contabilidade e Tesouraria foi prestada uma informação onde consta que, 

nos termos dos números 3 e 4 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 

8 de Junho, foram inscritas no orçamento do ano 2007, nas rubricas 

orçamentais 07.01-08.07.01 e 07.01-08.05.01.02, as verbas adequadas para 

suportar estas despesas, que serão cabimentadas em Janeiro de 2007”. 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LUZ 

(CREIXOMIL) – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 2006 – Presente a seguinte proposta: “Em reunião de 

7 de Dezembro de 2006, foi deliberado atribuir, um subsídio no valor de 

15.000,00 Euros à Comissão de Festas da Nossa Senhora da Luz, 

destinado a fazer face às despesas com a construção de uma arrecadação e 

WC na zona envolvente à Capela da Sra. da Luz e do Parque, em 

Creixomil. Por lapso, foi referido na respectiva proposta que o subsídio 

seria concedido à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz, quando, 

efectivamente, se destina à Irmandade da Nossa Senhora da Luz – 

Creixomil. A fim de sanar este lapso, submete-se à consideração do Sr. 

Presidente a rectificação da deliberação de Câmara de 7 de Dezembro de 

2006, o que deverá ser feito na próxima reunião do executivo, tendo em 

vista a atribuição do subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros) à 

Irmandade da Nossa Senhora da Luz – Creixomil.” DELIBERADO 

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

--------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------- 
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-------------- INFORMAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL --------------- 

I – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Dezembro de 

2006, que concordou submeter a apreciação pública e à recolha de 

sugestões por parte das organizações representativas dos trabalhadores, a 

proposta de Regulamento interno de duração e horário de trabalho dos 

trabalhadores da Câmara Municipal de Guimarães. O projecto de 

Regulamento referido dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. As propostas de sugestões ou alterações ao 

projecto de regulamento devem ser apresentadas até ao próximo dia 5 de 

Janeiro. II – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 11 

de Dezembro de 2006, que aprovou os trabalhos a mais e os trabalhos a 

menos da empreitada de Beneficiação da EN 207-4, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1. Estando 

em curso a empreitada referida em título, a qual se encontra enquadrada 

no protocolo celebrado entre o EP – Estradas de Portugal e a Câmara 

Municipal de Guimarães no âmbito do programa de desafectação de 

algumas estradas nacionais, para domínio público municipal, foi verificada 

a necessidade de se propor um aditamento ao projecto inicial nos termos e 

fundamentos do documento que se anexa (Doc. 1); 2. O aditamento atrás 

referido foi enviado ao projectista e ao EP – Estradas de Portugal, no 

sentido de serem colhidos os seus pareceres sobre o mesmo, pareceres 

esses que agora se juntam e que aprovam as alterações propostas (Doc. 2 e 

Doc. 3); 3. No sentido de conter os custos da obra aos valores inicialmente 

previstos e como contrapartida pela execução dos trabalhos atrás referidos 

e não previstos, propõe-se a não execução de algumas tarefas previstas em 

projecto e consideradas não fundamentais para a prossecução dos 

objectivos subjacentes à execução desta obra e que em nada 

comprometem a qualidade e intenções do anteriormente aprovado, do que 
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resultará uma lista de trabalhos a menos, já aprovada pelo E.P. – Estradas 

de Portugal, conforme atrás referidos (Doc. 1 e Doc. 3); 4.Da execução 

dos trabalhos aprovados e referidos no ponto 2, resultará uma lista de 

trabalhos a mais (Doc. 4) no valor de €104.000,00 (cento e quatro mil 

euros) + IVA; 5. Da não execução dos trabalhos referidos no ponto 3, 

resultará uma lista de trabalhos a menos (Doc. 5) no valor de €104.719,39 

(cento e quatro mil setecentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos) 

+ IVA; 6. Verifica-se assim, que na contabilização global da empreitada 

verificar-se-á a existência de trabalhos a menos no valor de €719.39 

(setecentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos) + IVA; 7. Do 

ponto de vista formal, a lista dos novos trabalhos (Doc. 4) deverá dar 

origem a um contrato de trabalhos adicionais no valor de €104.000,00 

(cento e quatro mil euros) + IVA, para o qual se propõe a sua aprovação, 

nos termos do n.º1 do artigo 26º do D.L. 59/99 de 2 de Março. Por outro 

lado serão suprimidos os trabalhos referidos como Doc. 5.” III – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Dezembro de 2006, 

que aprovou a proposta nº 22 de alteração ao Plano de Investimentos, ao 

Plano de Actividades e ao Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, 

para o ano de 2006. IV – Do despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 12 de Dezembro de 2006, que aprovou a proposta nº 7 de alteração ao 

Plano de Investimentos e Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães, 

para o ano 2006. -----------------------------------------------------------------------

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO 

DE 2006. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-

se os Vereadores Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, por não terem 

estado presentes na reunião. --------------------------------------------------------- 
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JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – 

ARRUAMENTO TRANSVERSAL À RUA JOAQUIM SANTOS – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua reunião de 20 de Dezembro de 2005, 

proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de Arosa a executar 

os trabalhos em título, até ao montante €10.085,00 (dez mil e oitenta e 

cinco euros) + IVA (à taxa de 5%), sendo o muro construído em betão 

ciclópico. Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelos Serviços 

do Departamento de Obras Municipais e o pagamento será feito mediante 

a elaboração de autos de medição dos trabalhos”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BARCO – 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SENHORA DOS REMÉDIOS – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua reunião de 20 de Dezembro de 2005, 

proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de Barco a executar 

os trabalhos em título, até ao montante €6.612,00 (seis mil seiscentos e 

doze euros). Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais e o pagamento será feito 

mediante a elaboração de autos de medição dos trabalhos”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO S. 

SALVADOR – CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA 24 DE 

JUNHO (EN 309) – Presente a seguinte proposta: “Nos termos da 

autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 20 de 

Dezembro de 2005, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia 
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de Souto S. Salvador a executar os trabalhos em título, até ao montante 

€21.955,00 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e cinco euros) + IVA 

(à taxa de 5%). Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais e o pagamento será feito 

mediante a elaboração de autos de medição dos trabalhos. O prazo de 

execução dos trabalhos é de 60 dias”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. TORCATO – 

PAVIMENTAÇÃO EM BETUMINOSO DE PARTE DA RUA DA 

FORMIGA – Presente a seguinte proposta: “Nos termos da autorização 

concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 20 de Dezembro 

de 2005, proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de S. 

Torcato a executar os trabalhos em título, até ao montante €19.726,70 

(dezanove mil setecentos e vinte e seis euros e setenta cêntimos) + IVA (à 

taxa de 5%). Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais e o pagamento será feito 

mediante a elaboração de autos de medição dos trabalhos. O prazo de 

execução dos trabalhos é de 60 dias”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO SÃO 

CRISTÓVÃO – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia 

de Selho S. Cristóvão solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita 

fazer face aos compromissos financeiros assumidos com a construção da 

nova Sede, que se encontra já em funcionamento. Prende-se esta 

necessidade com o facto de os custos com a construção terem atingido, de 
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acordo com medição do Departamento de Obras Municipais, o montante 

de €229.425,00, tendo a Junta de Freguesia reunido até ao momento 

apoios financeiros de apenas €62.445,00, provenientes da Câmara 

Municipal de Guimarães (€40.000,00) e da Direcção-Geral das Autarquias 

Locais (€22.445,00). Deste modo, considerando o interesse público em 

dotar a Junta de Freguesia de um edifício condigno, que sirva os seus 

cidadãos de forma eficiente e confortável, bem como o esforço suportado 

pela dita Junta, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 do 

art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. 

Cristóvão, de um subsídio de €30.000,00 (trinta mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de construção da sua nova sede.” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AIRÃO SÃO JOÃO 

BAPTISTA – COBERTURA DA SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia 

de Airão S. João Baptista solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita 

fazer face às obras de reparação da cobertura da respectiva Sede, cujo 

estado origina infiltrações que originaram já alguns estragos e impedem o 

normal funcionamento dos serviços que a Junta disponibiliza à população. 

A situação foi confirmada pelo Departamento de Obras Municipais 

(DOM), cuja medição aponta para a necessidade de realizar trabalhos 

orçados em €13.310,00. Deste modo, considerando o interesse público em 

dotar a Junta de Freguesia de condições de trabalho e atendimento 

público, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 do art. 64º 

da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Airão S. João 
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Baptista, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de reparação da cobertura da sua sede. Os 

trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelo DOM, sendo o 

pagamento efectuado mediante a elaboração dos respectivos autos de 

medição.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CÂMARA – DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO 

URBANO – Presente a seguinte proposta: “O Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, 

bem como os respectivos diplomas complementares, publicados a 8 de 

Agosto de 2006, cometem aos municípios um conjunto de novas 

atribuições e às câmaras municipais novas competências, que se propõe me 

sejam delegadas, com a faculdade de as subdelegar, designadamente quanto 

às seguintes matérias: a) No âmbito do Decreto-Lei n.º 157/2006: a1) 

Atestar a verificação dos pressupostos para demolição do prédio, previstos 

no art. 7.º, ouvida a comissão arbitral municipal; a2) Ordenar o despejo 

administrativo e a ocupação de prédios ou fogos, total ou parcialmente, 

com vista à execução de obras coercivas (art. 13.º); a3) Assegurar o 

realojamento temporário dos arrendatários antes de proceder ao despejo 

administrativo referido na alínea anterior (art. 15.º); a4) Arrendar fogos 

devolutos no prédio reabilitado (art. 20.º); a5) Definir se a demolição do 

prédio constitui a solução tecnicamente adequada e necessária para a 

execução de plano municipal de ordenamento do território (art. 24.º, n.º 2); 

a6) Determinar a realização de obras para obtenção de nível de 

conservação compatível com a actualização da renda (art. 28.º, n.º 1); a7) 

Determinar a realização de obras coercivas a requerimento do arrendatário, 
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quando ao locado tenha sido atribuído nível de conservação mau ou 

péssimo (art. 30.º). b) No âmbito do Decreto-Lei n.º 159/2006: b1) 

Declarar devolutos prédios urbanos ou fracções autónomas. c) No 

âmbito do Decreto-Lei n.º 161/2006: c1) Exercer as competências 

administrativas e de acompanhamento da Comissão Arbitral Municipal 

enquanto esta não estiver instalada.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CÂMARA – DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – PESSOAL – GESTÃO DAS DESPESAS COM 

CONTRATOS A TERMO RESOLUTIVO – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência da proposta do Vereador do Pessoal exarado na 

informação dos Serviços de Pessoal, e tendo em vista dar cumprimento ao 

disposto na legislação em vigor no que diz respeito à gestão das despesas 

com contratos a termo resolutivo certo, proponho que a Câmara 

Municipal delibere delegar no Presidente da Câmara, podendo subdelegar, 

poderes para gerir a dotação global exclusiva para as despesas com 

contratos de trabalho a termo certo, previstos no art. 9º, da Lei nº 

23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o Decreto-Lei nº 427/89, de 7 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 218/98, 

de 17 de Julho, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei nº 

409/91, de 17 de Outubro, conforme dispõe o art. 2º. DELIBERADO 

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

FUNDOS DE MANEIO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE 

MANEIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2007 – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Administração Geral 

para constituição dos Fundos de Maneio para o ano de 2007: “Nos termos 

do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Considerações Técnicas 

2.9.10.1.11) e do nº 4 do art. 12º do Regulamento Interno da Contabilidade 
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e, ainda, do art. 2º do Regulamento de Controlo Interno dos Fundos de 

Maneio, submete-se à consideração superior a constituição dos fundos de 

maneio abaixo indicados para ocorrer, com oportunidade, a despesas 

diversas, durante o ano de 2007. Conforme é habitual, foram consultados 

todos os Serviços, verificando-se, relativamente ao ano de 2006, que a 

finalidade dos fundos de maneio se mantém e que os seus valores não 

sofrem aumentos, propondo-se, para o corrente ano, a designação de 

substitutos dos titulares nas suas faltas e impedimentos: 1 – Vítor Manuel 

de Abreu Fernandes, Chefe da Divisão de Projectos e Planeamento 

Urbanístico (DPPU) – €250 (duzentos e cinquenta euros) para despesas 

com emissão de pareceres das entidades externas sobre projectos 

municipais, cujo pagamento é obrigatoriamente antecipado – rubrica 

04/020225. Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de José Filipe Tavares Fontes, Técnico 

Superior Arquitecto. 2 – Silvana Leite Torres Peixoto, Chefe da 

Secção do Departamento de Obras Municipais (DOM) – €250 

(duzentos e cinquenta euros) para despesas com pequenas reparações – 

rubrica 03/020203. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Ilda Maria Carneiro Almeida Fontão, 

Assistente Administrativa Especialista. 3 - Silvana Leite Torres 

Peixoto, Chefe da Secção do Departamento de Obras Municipais 

(DOM) – €125 (cento e vinte e cinco euros) para despesas com 

expediente de secretaria – rubrica 03/020108. Para substituir a titular nas 

suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Ilda Maria 

Carneiro Almeida Fontão, Assistente Administrativa Especialista. 4 

– Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e 

Transportes (DTT) – €200 (duzentos euros) para despesas com 

portagens – rubrica 05/020210. Para substituir o titular nas suas faltas e 
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impedimentos, propõe-se a designação de Eva Oliveira Sampaio 

Carvalho, Chefe da Secção do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente. 5 - Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito 

e Transportes (DTT) – €400 (quatrocentos euros) para despesas com 

combustível – correspondendo €200 (duzentos euros) a gasolina (rubrica 

05/02010201) e €200 (duzentos euros) a gasóleo – (rubrica 05/02010202). 

Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a 

designação de Eva Oliveira Sampaio Carvalho, Chefe da Secção do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente. 6 – Baltazar 

Francisco Campos Oliveira Vilela, Coordenador dos Serviços das 

Oficinas Auto (DTT) – €1500 (mil e quinhentos euros) para despesas 

com reparações urgentes de viaturas – rubrica 05/020203. Para substituir o 

titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Rui 

Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes. 7 - 

Domingos José Ferreira Nobre, Director do Departamento de Acção 

Social e Cultural (DASC) – €500 (quinhentos euros) para despesas com a 

organização de actividades culturais e desportivas – rubrica 

0701/06020305. Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Helena Maria Teixeira Soares Leheman 

Cruz Pinto, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto. 8 – Fernando 

António Castro Trigo, Técnico Superior de Serviço Social (DAS) – 

€500 (quinhentos euros) para assistência às famílias mais necessitadas – 

rubrica 0702/040802. Para substituir o titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Paulo César Ribeiro 

Fernandes, Técnico Superior de Gestão de Recursos Humanos. 9 – 

Ivone Carmo Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação (DB) – €100 (cem euros) para despesas com aquisição de 

material diverso destinado às actividades promovidas pela Biblioteca – 
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rubrica 0801/06020305. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Julieta Sameiro Costa 

Esteves, Assistente Administrativa Especialista. 10 – Ivone Carmo 

Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de Biblioteca e Documentação 

(DB) – €100 (cem euros) para despesas com aquisição de livros à cobrança 

– rubrica 0801/07011002. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Julieta Sameiro Costa 

Esteves, Assistente Administrativa Especialista. 11 – Maria Joana 

Rangel da Gama Lobo Xavier, Directora do Departamento de 

Administração Geral (DAG) – €250 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com expediente de secretaria – rubrica 02/020108. Para substituir 

a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão 

Administrativa (DA). 12 – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes 

Moreira Lima, Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria, em 

regime de substituição (DCT) – €250 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com expediente de secretaria – rubrica 11/020108. Para substituir 

a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Marisa 

Manuela Freitas Neto, Técnica Superior e coordenadora dos 

Serviços de Contabilidade. 13 – Maria Irene Malheiro dos Santos 

Alves Pinto, Chefe da Divisão de Pessoal (DP) – €750 (setecentos e 

cinquenta euros) para despesas com adiantamento de ajudas de custos – 

rubrica 02/010204. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Aida Maria Oliveira Mota Vieira, Assistente 

Administrativa Especialista. 14 - Maria Irene Malheiro dos Santos 

Alves Pinto, Chefe da Divisão de Pessoal (DP) – €1500 (mil e 

quinhentos euros) para despesas de representação municipal – rubrica 

0103/020211. Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, 
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propõe-se a designação de Aida Maria Oliveira Mota Vieira, Assistente 

Administrativa Especialista. 15 – Maria Emília Fernandes Leite da 

Silva, Chefe da Secção do Património Municipal – €1000 (mil euros) 

para despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais e 

Conservatórias de Registo Civil, Predial e Comercial – rubrica 11/020225. 

Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a 

designação de Elisabete Silva Gomes, Técnica Superior e 

Coordenadora dos serviços técnicos do Património Municipal. Estes 

Fundos de Maneio serão reconstituídos mensalmente, contra entrega dos 

documentos comprovativos da despesa, e a sua reposição será feita até 31 

de Dezembro do respectivo exercício económico.” DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE 

ESPECIAL EM TAXI – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Em reunião de 

Câmara de 21 de Setembro de 2006, foi deliberado conceder transporte 

especial em táxi à jovem Sara Daniela da Silva, matriculada na EB 2,3 de 

Pevidém, tendo o mesmo sido adjudicado à empresa “Táxis Pevidém” 

pelo preço/dia no valor de €10,00 (dez euros). Neste momento e 

conforme informação do Agrupamento de Escolas de Pevidém, esta aluna 

inserida, num Programa do Ensino Especial, foi integrada no Projecto de 

“Inserção para a Vida Activa”, a funcionar na CERCIGUI, pelo que 

necessita de transporte especial em táxi, às quartas-feiras, para se deslocar 

da sua residência em Serzedelo à referida Instituição, o que altera o 

itinerário e ainda o custo/dia previsto no início do ano lectivo. Dada a 

importância da participação da jovem no referido Projecto, proponho que 

seja autorizada a deslocação da aluna à CERCIGUI, às quartas-feiras pelo 

preço/dia no valor de €15,00 (quinze euros), conforme proposta 
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apresentada pela empresa “Táxis Pevidém” que assegura o transporte nos 

restantes dias da semana. Assim deverá proceder-se à rectificação da 

deliberação de Câmara, uma vez que a proposta agora apresentada implica 

alteração de percurso e aumento do custo de transporte às quartas-feiras. 

À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR EM AMBULÂNCIA – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos o 

Agrupamento de Escolas de Ponte a concessão de transporte escolar 

especial em ambulância para a aluna Raquel Sofia Lopes Sousa, Portadora 

de deficiência, com dificuldade de deslocação autónoma. Porque a aluna 

reside na freguesia de Prazins Santa Eufémia, a distância superior a 3 Km, 

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

especial em ambulância e que o mesmo seja assegurado pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas que se 

disponibilizam a efectuar o transporte pelo preço/dia no valor de €11,20 

(onze euros e vinte cêntimos), o que perfaz um custo anual previsível no 

valor de €2.464,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro euros). Ao 

longo do ano lectivo, o custo do transporte poderá sofrer alterações caso 

haja actualização das tabelas de preço da ANTRAL. A despesa com este 

transporte consta da proposta de cabimentação nº 5198 do Plano de 

Transportes Escolares para 2006/2007 aprovado em reunião de Câmara de 

22 de Junho de 2006. À consideração superior.” DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DE APOIO NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO 
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DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CEB – ANO 

LECTIVO 2006/2007 – DESPACHO Nº 12591/2006 DE 16 DE 

JUNHO – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior a candidatura apresentada pelo 

Município de Guimarães ao Programa de Generalização do Ensino de 

Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB, 

envolvendo 14 Agrupamentos de Escolas, foi aprovada pela DREN em 28 

de Agosto último. De acordo com o despacho nº 12591/2006 de 16 de 

Junho, o Programa será desenvolvido em regime de complemento 

educativo, de frequência gratuita. Com base nos dados fornecidos pelos 

Agrupamentos o número total de alunos do 1º CEB que irão frequentar as 

Actividades de Enriquecimento Curricular é de 7.111. Tendo sido 

superiormente definido que a aquisição de livros e material escolar para 

cada um dos alunos seria feita através dos Agrupamentos, disponibilizando 

o Município os apoios financeiros necessários para o efeito, proponho, 

para o corrente ano, lectivo a transferência para os Agrupamentos de uma 

verba global de €198.055,00 (cento e noventa e oito mil e cinquenta e 

cinco euros) correspondente a: €25,00 (vinte e cinco euros)/ano para os 

3.055 alunos que frequentam as áreas de Inglês, Música, Educação Física, 

Informática e Ciências; €30,00 (trinta euros)/ano para os 4.056 alunos que 

frequentam as áreas de Inglês, Expressão Plástica, Educação Física. 

Destinada a fazer face às despesas com aquisição daquele material. Em 

anexo, o mapa de transferência de verbas. À consideração superior”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. O mapa referido dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO – PROTOCOLO DE PARCERIA – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “No decorrer das acções 

desencadeadas pela Câmara Municipal de Guimarães no combate aos 

índices de abandono, os Serviços de Educação têm vindo a desenvolver 

um trabalho de parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho 

com vista à integração escolar dos jovens que abandonaram a escola e que 

se encontram em situação de risco de abandono. Neste sentido, propomos 

que, a exemplo de outros Agrupamentos, seja celebrado com o 

Agrupamento de Escolas de D. Afonso Henriques protocolo de parceria, 

que se apresenta em anexo. À consideração superior.” O Protocolo 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. – 

BIBLIOTECA – OFERTA DE LIVROS ÀS BIBLIOTECAS DAS 

ESCOLAS DO 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIAS DO 

CONCELHO – Presente uma proposta da Vereadora Francisca Abreu 

propondo a aquisição de 16 livros da publicação do Livro “Jazz em 

Portugal (1920-1956)” para oferecer às Bibliotecas Escolares das escolas 

do 2º e 3º ciclos e secundárias do Concelho, no valor de €18,00 (dezoito 

euros) por unidade. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PENSELO – Presente uma 

proposta de toponímia para a Freguesia de Penselo, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia, e que aqui se 

dá por reproduzida, ficando arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SANDE (VILA NOVA) – 

ADITAMENTO – Presente uma proposta de toponímia para a Freguesia 
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de Sande (Vila Nova), que mereceu aprovação por parte da respectiva 

Assembleia de Freguesia, e que aqui se dá por reproduzida, ficando 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA PRAZINS SANTO 

TIRSO – CEDÊNCIA SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

TRÂNSITO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Prazins Santo 

Tirso solicitando a cedência de sinalização para, pontualmente, sinalizar 

intervenções diversas nas vias públicas. Pelos Serviços do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente foi prestada a seguinte informação: “É 

pretensão da Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso a cedência de 

sinalização temporária de trânsito de forma a garantir condições de 

segurança nos trabalhos de manutenção das vias promovidas pelos 

respectivos serviços. A sinalização em causa, constituída por “trabalhos na 

via”, “outros perigos” e “proibição de exceder a velocidade máxima de 

40m/h”, bem como de 12 cones, orça num total de €320,00, pelo que 

deixamos à consideração superior o deferimento da pretensão”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 05 e na unidade económica 

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

SUBSÍDIOS – LAR DE SANTO ANTÓNIO - ACTUALIZAÇÃO 

PARA O ANO 2006 DO SUBSÍDIO DESTINADO AO 

FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE APOIO À 

FAMÍLIA E À COMUNIDADE (RUA DE DONÃES) – Presente a 

seguinte informação da Acção Social: “Em 1985 a Câmara Municipal de 

Guimarães, o Centro Regional de Segurança Social de Braga e o Lar de 

Santo António, celebram um protocolo de cooperação com a finalidade do 

desenvolvimento, por parte do Lar de Santo António, de Actividade de 

Apoio à Família, à Comunidade e à 3ª Idade, através de fornecimento de 
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refeições e banhos à população carenciada no equipamento, sito na Rua de 

Donães, nº 1, em Guimarães. O protocolo obriga as partes a financiar as 

despesas reais, da seguinte forma: Centro Regional de Segurança Social, em 

50%; A Câmara Municipal de Guimarães, em 45% e o fornecimento de 

água, electricidade e lenha proveniente de cortes de árvores da Cidade. Lar 

de Santo António 5%. O financiamento tem vindo a ser actualizado 

anualmente de acordo com a percentagem definida pela Segurança Social. 

Em 2006, o CRSS de Braga fez uma actualização de 2,69% da sua 

comparticipação, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro. Assim, de acordo 

com o protocolo referido, proponho que a Câmara, em conformidade com 

o solicitado pelo Lar de Santo António, faça a actualização do valor que 

está a pagar em 2,69%, com efeitos retroactivos a Janeiro do corrente ano. 

À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.02. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO “OS 

TROVADORES DO CANO” – Presente a seguinte proposta: O Grupo 

Cultural e Recreativo “Os Trovadores do Cano” pretende, como vem 

fazendo ao longo dos anos, cantar as Janeiras à Câmara Municipal de 

Guimarães no próximo dia 2 de Janeiro de 2007, pelas 16h30. Proponho, 

assim, a atribuição de um subsídio no valor de €150,00 (cento e cinquenta 

euros)”. Pela Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria foi prestada 

a seguinte informação: “Nos termos dos nº 3 e n.º 4 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do 

ano 2007 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €150,00 (cento e cinquenta euros) na rubrica orçamental 

07.01-040701 e será cabimentada em Janeiro de 2007”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 
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José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 21 e 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.” ------------------ 

SUBSÍDIOS – DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DO 

VITÓRIA SPORT CLUBE – FESTA DE NATAL – Presente a 

seguinte proposta: “Vai o Departamento de Formação do Vitória Sport 

Clube promover uma Festa de Natal destinada aos seus jovens atletas e 

familiares no Centro Cultural Vila Flor, numa iniciativa que conta com o 

apoio de várias instituições do Concelho, solicitando o apoio da Autarquia 

para fazer face aos custos de utilização do auditório. Considerando o 

envolvimento institucional conseguido e o interesse em proporcionar às 

centenas de jovens atletas do Clube e seus familiares um momento de 

convívio e confraternização, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) 

do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada 

pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Departamento de 
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Formação do Vitória Sport Clube, de um subsídio de €875,00 (oitocentos 

e setenta e cinco euros), destinado a comparticipar, em 50%, nos custos de 

utilização do Centro Cultural Vila Flor.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

César Machado e António Salgado Almeida não participaram na 

discussão e na votação da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 21 e 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.” ------------------ 

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS DO MENINO – 

FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – Presente para 

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

Novembro de 2006, que deferiu o pedido da Comissão de Festas do 

Menino, da freguesia de Briteiros S. Salvador, concedendo autorização 
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para ligação à rede de Iluminação pública das ornamentações entre os dias 

15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 2 

contadores de 41,4KVA cada. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS DE NATAL – 

FREGUESIA DE SILVARES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 6 de Dezembro de 2006, que deferiu o 

pedido da Comissão de Festas de Natal da freguesia de Silvares, 

concedendo autorização para ligação à rede de Iluminação pública das 

ornamentações entre os dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 

2007, com a colocação de 1 contador de 27,6 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS DE NATAL – 

FREGUESIA DE SANDE S. CLEMENTE – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Dezembro de 2006, 

que deferiu o pedido da Comissão de Festas de Natal da freguesia de 

Sande S. Clemente, concedendo autorização para ligação à rede de 

Iluminação pública das ornamentações, entre os dias 15 de Dezembro de 

2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a colocação de 1 contador de 41,4KVA. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE PRAZINS 

SANTO TIRSO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 6 de Dezembro de 2006, que deferiu o pedido da Junta 

de Freguesia de Caldelas, concedendo autorização para ligação à rede de 

Iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, que se realiza 

entre os dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a 

colocação de 1 contador de 41,4KVA. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------  
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 6 de Dezembro de 2006, que deferiu o pedido da Junta 

de Freguesia de Caldelas, concedendo autorização para ligação à rede de 

Iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, que se realizam 

entre os dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, com a 

colocação de 5 contadores de 41,4KVA cada. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS DO MENINO – 

FREGUESIA DE BARCO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 6 de Dezembro de 2006, que deferiu o 

pedido da Comissão de Festas do Menino, que se realizam entre os dias 15 

de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, concedendo autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações, com a 

colocação de 1 contador de 41,4 KVA. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO – FRATERNIDADE 

NUNO ALVARES – FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente para 

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

Dezembro de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de 

Iluminação pública das ornamentações da Festa do Menino, que se 

realizam entre os dias 15 de Dezembro de 2006 e 6 de Janeiro de 2007, 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE LEITÕES 

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

11 de Dezembro de 2006, que deferiu o pedido da Junta de Freguesia de 

Leitões, concedendo autorização para ligação à rede de Iluminação pública 
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das ornamentações da Festa de Natal, que se realizam entre os dias 20 de 

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

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

Pelas onze horas, o Chefe de Divisão do Departamento Desportivo da 

Cooperativa Tempo Livre, Dr. Luís Rodrigues, fez uma apresentação 

sobre o novo Sistema de Informação Desportiva de Guimarães. ------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


