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ACTA 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

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

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

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Demonstrou preocupação com a 

situação causada pelos resíduos resultantes das obras de construção civil, 

vulgarmente designados por “entulho”, designadamente por serem 

causadores de danos ambientais e representarem um desperdício irracional 

de recursos. Por outro lado, disse entender que a Câmara Municipal devia 

ter como preocupação saber qual o destino dado a esses resíduos 

(entulho). Disse, a propósito, que desde há cerca de 5 anos tem sido 

inscrita no Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal de 

Guimarães, uma verba destinada a “aterro sanitário para RIB (Resíduos 

Industriais Banais) e RCC (Resíduos da Construção Civil)”, sem que tenha 

sido feito qualquer investimento. Nesta conformidade, disse entender que 

se devia apostar num sistema de recolha, deposição ou 

reciclagem/reutilização destes matérias e não apenas na deposição destes 

resíduos em aterros sanitários, propondo, para tal, a criação de uma central 

de reciclagem de resíduos de construção e demolição, referindo os 
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consequentes benefícios ambientais, económicos e sociais. 2 – Vereador 

António Salgado Almeida – a) – Lamentou os distúrbios causados por 

algumas pessoas na inauguração dos balneários do Parque de Selho S. 

Cristóvão, declinando qualquer responsabilidade por parte da CDU 

(Coligação Democrática Unitária); b) – Comentou a situação em que se 

encontram algumas famílias de Serzedelo em virtude da existência de 

equipamentos de alta tensão localizados muito próximo das suas 

habitações, provocando ruídos, interferências nas antenas de televisão e 

nas redes de telemóveis. Sugeriu que a Câmara Municipal diligenciasse 

junto das entidades competentes para esclarecimento da população 

residente, nomeadamente através da realização de ensaios e estudos, para o 

que iria, oportunamente, entregar um documento contendo as principais 

preocupações. 3 – Presidente da Câmara – No que diz respeito à 

situação de Serzedelo, disse que iria aguardar que o Vereador António 

Salgado Almeida apresentasse o documento que mencionou, para então 

diligenciar em conformidade. 4 – Vereador Júlio Mendes – Ainda quanto 

aos resíduos, esclareceu que havia privados interessados nestes processos 

não sendo, contudo, ainda possível tomar decisões visto que estas 

dependem da revisão do PDM, cujo processo se encontra suspenso em 

virtude de se ter de aguardar pela conclusão do PROT (Plano Regional de 

Ordenamento do Território) do Norte. 5 – Vereador Domingos 

Bragança – No que respeita aos resíduos industriais, referiu que estava a 

trabalhar o processo juntamente com o Vereador Armindo Costa e Silva e 

com a Universidade do Minho, estando também envolvidas a AMAVE, a 

ECO-AVE e a VIMÁGUA. 6 – Vereador Armindo Costa e Silva – 

Também no que concerne à questão dos resíduos, explicou que a rubrica 

inscrita no PPI tem-se mantido em aberto de forma a permitir promover 

um  processo que,  entretanto,  se revele adequado, designadamente, entre 
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outras, uma parceria público privada. ---------------------------------------------- 

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

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

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

VOTOS DE LOUVOR – VITÓRIA SPORT CLUBE E 

DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – Presente a seguinte 

proposta: O Vitória Sport Clube e o Desportivo Francisco de Holanda 

alcançaram feitos de grande relevo desportivo, trazendo para Guimarães 

três novos títulos nacionais: o da Proliga de Basquetebol, o do 

Campeonato Nacional de Juniores Femininos, também em basquetebol, e 

o do Campeonato Nacional de Andebol – escalão infantis, que se junta aos 

títulos nacionais alcançados nesta modalidade em juvenis e iniciados. O 

relevo destes títulos merece ainda maior destaque por assentar no profícuo 

trabalho de formação de jovens prosseguido pelos clubes citados, o que 

permite antever um futuro auspicioso para estas modalidades, para os 

clubes em questão e, certamente, para o desporto de Guimarães. Por este 

motivo, proponho a aprovação de um Voto de Louvor ao Vitória Sport 

Clube e ao Desportivo Francisco de Holanda pelos títulos nacionais 

conquistados, respectivamente, no basquetebol e no andebol. 

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

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 - Comentou 

notícia publicada no jornal “Público” sobre a penalização instituída pelo 

Município da Feira no que diz respeito à falta de ligação à rede pública de 

saneamento. 2 - Informou que neste ano não vai ser possível realizar a 

“Feira do Comer”, em virtude das exigências da ASAE (Autoridade de 

Saúde Alimentar e Económica) que tornaram o evento muito dispendioso 

para as entidades organizadoras; 3 – De ter sido criado na Zona de 
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Turismo de Guimarães um gabinete de informação ao empresário; 4 – Da 

realização em Guimarães, no Pavilhão Multiusos, da reunião informal de 

Ministros do Emprego e Assuntos Sociais da União Europeia, entre os 

próximos dias 5 e 7 de Julho; 5 - De terem sido contempladas 3 

instituições de Guimarães – a CERCIGUI, a Associação de Apoio à 

Criança e a FRATERNA – no âmbito do projecto GIRO, promovido pela 

GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial), cujo 

objectivo é a requalificação de espaços em instituições ou bairros 

carenciados promovendo a melhoria das condições de vida das populações 

que ali residem; 6 - Da comunicação do AvePark dando conhecimento que 

a partir do próximo mês de Setembro estará disponível na internet o portal 

do AvePark. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 4 de Junho de 2007, 

que concordou com a aquisição de um prédio com a área de 350 m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

00875/ Rendufe e inscrito na matriz rústica sob o artigo 482.º, necessário à 

Reformulação da E.N. 309 e Zona Envolvente da Igreja de Rendufe, pelo 

valor de €15.000,00 (quinze mil euros), propriedade de João da Silva. ------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2007. DELIBERADO 

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

não ter estado presente na reunião. ------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – CIDADE DESPORTIVA (PISCINAS E PISTA 

DE ATLETISMO) – PERMUTA DE PRÉDIOS SITUADOS NA 

QUINTA DO OUTEIRO, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, 
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POR PRÉDIOS SITUADOS NA FREGUESIA DE CANDOSO S. 

TIAGO, PROPRIEDADE DE DOMINGOS MACHADO 

MENDES – Presente a seguinte informação da Directora do 

Departamento de Administração Geral e da Directora do Departamento 

Financeiro: “Em sua reunião realizada em 14 de Junho de 2007, a Câmara 

Municipal de Guimarães deliberou aprovar submeter à Assembleia 

Municipal a permuta de bens imóveis, concretamente 5 parcelas de terreno 

da freguesia de Candoso S. Tiago, propriedade de Domingos Machado 

Mendes, por 5 lotes de terreno do loteamento da Quinta do Outeiro, 

freguesia de Mesão Frio, propriedade do Município de Guimarães, de 

acordo com minuta de contrato de permuta que, igualmente, foi aprovada 

na mesma deliberação, conforme documentos que se anexam (Doc. 1). No 

decurso da revisão do clausulado desse contrato de permuta, foram 

verificados dois erros de escrita, revelados do próprio contexto das 

declarações aí feitas e das respectivas circunstâncias, o que, nos termos do 

artigo 249º do Código Civil dá apenas lugar à rectificação, sem outras 

formalidades. Por uma questão de transparência e para que outras reservas 

ou dúvidas se não suscitem, entende-se, contudo, dar pública conta dessas 

rectificações. Efectivamente, todas as parcelas de terreno se situam na 

freguesia de Candoso S. Tiago, e não na de Candoso S. Martinho, como, 

por lapso, consta daquela minuta. Por outro lado, a Parcela A corresponde 

à descrição predial com o nº 00040 e a Parcela E tem já uma descrição 

predial actualizada, a que corresponde o nº 00696/Candoso S. Tiago, 

tendo sido a respectiva área rectificada para 9.245 m2 (anteriormente 

constava 8.590 m2). Deste modo, deverá ser corrigida a aludida 

deliberação de acordo com o supra exposto, para o que se anexa, 

devidamente corrigidos, o Quadro 1 (Doc. 2) e a minuta do contrato de 

permuta a celebrar (Doc. 3)”. Os documentos anexos referidos dão-se 
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aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. O Vereador Carlos 

Vasconcelos não participou na discussão e na votação da proposta. 

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 Partido Social-Democrata, Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes 

e Vítor Ferreira, votaram contra o ponto 2 da agenda da reunião ordinária 

da Câmara Municipal de Guimarães realizada no dia 28 de Junho de 2007, 

pelas seguintes razões: 1 - A proposta de hoje constitui uma proposta de 

rectificação à deliberação tomada sobre o mesmo assunto na reunião de 

Câmara realizada no dia 14 de Junho de 2007 e constitui uma 

consequência do conteúdo da declaração de voto então por nós 

apresentada, conteúdo esse que, ressalvada a rectificação agora feita, 

mantemos na íntegra e damos aqui por integralmente reproduzido. 2 - Por 

isso mesmo, o nosso sentido de voto, só poderia ser o voto contra, o que 

aliás foi reforçado pela ideia defendida pelo presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães de que a votação desta rectificação significava 

também uma votação sobre todo o negócio.” ------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A 

REFORMULAÇÃO DO ARRUAMENTO NASCENTE DO 

NOVO MERCADO MUNICIPAL – PARCELA D1 – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Considerando 

os terrenos disponíveis e a perspectiva futura de prolongamento do 

arruamento acima indicado, tornou-se necessário adquirir 173,5m² de 

terreno à Sr.ª D. Maria de Lurdes Mendes Ribeiro e marido, Ismael 

Pinheiro da Silva, residentes na Travessa de Trás Gaia, freguesia de S. 

Sebastião, desta cidade, contribuintes fiscais, respectivamente, 123 803 829 
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e 155 947 036, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº. 0.0251/S. Sebastião e inscrito na respectiva 

matriz rústica sob o artigo 6º. De acordo com o relatório elaborado pelo 

perito da lista oficial, o valor máximo a pagar pela parcela de terreno não 

deve ultrapassar os €77,64/m². O valor pretendido pelos proprietários é de 

€75,00/m², pelo que se enquadra no valor da avaliação. Ao valor acordado 

para esta parcela deverá ainda acrescer uma indemnização pela destruição 

da ramada, que não fazia parte da área adquirida pelo Município em 2002, 

e que foi totalmente destruída com a ocupação da parcela então adquirida 

amigavelmente e que possuía a designação de “D”, com a área de 1.030m². 

Assim, nos termos do artigo 11º do Código das Expropriações deverá ser 

deliberado adquirir à Sr.ª D. Maria de Lurdes Mendes Ribeiro, uma parcela 

de terreno com a área de 173,5m², pelo preço total de €13.012,50 (treze mil 

doze euros e cinquenta cêntimos), e ainda deliberar aprovar uma 

indemnização no valor de €725,00 (setecentos e vinte e cinco euros), de 

acordo com a avaliação do perito, pelas perdas havidas com a ramada.”. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD sempre defenderam a requalificação 

do actual Mercado Municipal por oposição à construção de um novo 

equipamento urbano que o substitua. Continuamos hoje, breves dias 

depois da inauguração do novo Mercado, a pensar exactamente o mesmo. 

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

da preservação funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da 

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

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

económica e socialmente o centro da cidade, garantindo à cidade a 
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necessária vivência que se vai perder com a construção de um novo 

Mercado, num local inapropriado e sem futuro (conforme consta no 

estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado Municipal de Guimarães”, da 

responsabilidade da Associação Comercial e Industrial de Guimarães). A 

opção do PS pelo novo Mercado foi, não temos dúvidas, uma má opção 

do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista económico e do ponto de 

vista social. Em coerência com esta posição votamos contra esta aquisição 

de terreno.” ----------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a 

seguinte informação: “O Programa de Generalização do Ensino de Inglês 

e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico foi criado pelo Despacho n.º 12 591/2006 de 16 de Junho, 

tendo como objectivos promover actividades de enriquecimento curricular 

através da organização de respostas diversificadas, em função das 

realidades locais, que permitam a implementação do conceito de escola a 

tempo inteiro. De acordo com o Fluxograma do Processo de Candidatura 

para o próximo ano lectivo 2007/2008, está definido que as entidades 

parceiras, até ao dia 25 do corrente mês, terão de introduzir na aplicação 

informática da DREN, os seguintes elementos: - Agrupamentos – Número 

de turmas constituídas para as AEC’s por estabelecimento de ensino e 

respectivos horários; - Entidade Promotora (Câmara Municipal) – Acordo de 

Colaboração por Agrupamento com indicação do número de alunos por 

AEC, e horário semanal para cada uma das actividades, bem como, 

identificação de outros parceiros para a leccionação de algumas das 

actividades. Após o preenchimento e validação da aplicação informática, 
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deverá ser remetido à DREN em suporte de papel, todos os Acordos de 

Colaboração a celebrar no âmbito do Programa de Generalização do 

Ensino de Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular. 

Com o objectivo de ver garantidas a todos os alunos as melhores 

condições de acesso e sucesso na sua formação, propomos que para o ano 

lectivo 2007/2008 o Município de Guimarães apresente à Direcção 

Regional de Educação do Norte o processo de candidatura aos apoios 

previstos no diploma acima mencionado, de acordo com as Minutas de 

Acordo de Colaboração anexas, a estabelecer com os Agrupamentos, a 

Sociedade Musical de Guimarães/Academia de Música Valentim Moreira 

de Sá, e a Cooperativa Tempo Livre”. As minutas do Acordo de 

Colaboração dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALINOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 2007/2008 

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

conhecimento superior, o Programa de Generalização de Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB foi criado pelo Despacho nº 22 

251/2005, de 25 de Outubro, com o objectivo de garantir a todas as 

crianças que frequentam o 1º Ciclo uma refeição equilibrada. De acordo 

com o art. 3º do Regulamento de Acesso ao Financiamento daquele 

Programa, é conferido aos Municípios a possibilidade de realizar parcerias 

com Associações de Pais ou Outras Entidades que estão a assumir a gestão 

dos refeitórios, mediante a celebração de Protocolos. Assim, e a fim de ser 

preparado o Processo de Candidatura a remeter à Direcção Regional de 

Educação do Norte, junto se anexa: minuta de Protocolo a celebrar com as 
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Entidades; relação das Entidades Parceiras. À consideração superior”. A 

minuta do protocolo e a relação das entidades parceiras dão-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – FREQUÊNCIA DE COLÓNIA DE FÉRIAS – 

Presente a seguinte proposta: “A Sol do Ave tem vindo a proporcionar a 

menores residentes em bairros sociais, oriundos de famílias desfavorecidas 

e com poucos recursos económicos, a oportunidade de frequentarem a 

Colónia de Férias da Apúlia, no período de férias de Verão. Este ano, e à 

semelhança dos anteriores, está previsto que, no período de 9 a 18 de 

Julho, aquela Cooperativa leve a efeito iniciativa idêntica, pelo que 

contactaram os Serviços de Educação, no sentido de integrar cinco ou seis 

jovens, que as Técnicas têm vindo a acompanhar, dando-lhes assim a 

oportunidade de irem à praia, bem como de conviver com outros jovens 

da mesma faixa etária. De facto, a grande maioria dos menores são 

oriundos de famílias bastantes carenciadas, cujo único sustento é 

proveniente do Rendimento Social de Inserção. Mais se informa que o 

custo da participação é efectuado com base no escalão do Subsídio 

Familiar/Abono de Família da Segurança Social, a que corresponde €25,00 

(vinte e cinco euros) por menor, num total de €150,00 (cento e cinquenta 

euros), dado que estes estão incluídos no 1º escalão. Atendendo ao 

interesse público da iniciativa descrita, 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 Centro 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social e Saúde de 

Braga, de um subsídio de €150,00 (cento e cinquenta euros), destinado a 

custear a frequência dos jovens oriundos do Concelho de Guimarães, no 

período atrás mencionado”. Esta despesa está cabimentada na unidade 
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orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Junho de 

2007, que cedeu à Escola Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola Secundária 3.º Ciclo Martins 

Sarmento solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro no dia 4 de Junho, para efectuar o transporte de 45 alunos da 

Escola Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento às instalações da ETAR e da 

CITRUS. Considerando que se trata de uma visita de estudo de grande 

interesse pedagógico e não haver inconveniente para os Serviços a 

disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

5 de Junho de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas Professor 

Abel Salazar um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de 

Escolas Professor Abel Salazar solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de dois autocarros no dia 5 de Junho, para efectuar o 

transporte dos alunos das Escolas pertencentes ao Agrupamento à Escola 

EB1 de Poças, Airão Santa Maria. Considerando que se trata de uma 

actividade que conta com a presença do escritor Daniel Marques Ferreira, 

e não haver inconveniente para os Serviços a disponibilização da viatura 



 

 
 
 

ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2007 
 

 

 

12 

 

em causa. Submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PEVIDÉM – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Junho de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas de Pevidém um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de Escolas de Pevidém 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro 

para efectuar o transporte de 40 crianças e 6 adultos da Escola EB1/JI do 

Cruzeiro, Gondar, no dia 12 de Junho à Biblioteca Raul Brandão. 

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

pedagógico, e não haver inconveniente para os Serviços a disponibilização 

da viatura em causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

datado de 11 de Junho de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas 

Professor João de Meira um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas Professor João de Meira solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte de 40 alunos das Escola de Ponte, João de Meira e Santos 

Simões, no dia 12 de Junho à Pista de Atletismo Gémeos Castro. 

Considerando que se trata de uma actividade Inter escolas, e não haver 

inconveniente para os Serviços a disponibilização da viatura em causa, 
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submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

datado de 13 de Junho de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas 

Professor João de Meira um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas Professor João de Meira solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de autocarros para efectuar o transporte 

de 57 alunos e 5 adultos da Escola EB1 de São Roque, no dia 15 de Junho 

à Sede do Agrupamento. Considerando que se trata de uma actividade 

inserida nas Jornadas Culturais do Agrupamento e não haver 

inconveniente para os Serviços a disponibilização da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara, datado de 13 de 

Junho de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas do Vale de S. 

Torcato um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de 

Escolas do Vale de S. Torcato solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 25 

crianças da EB1/JI de Vinha, Atães, no dia 19 de Junho à Biblioteca Raul 

Brandão. Considerando que se trata de uma actividade de relevante 

interesse pedagógico, inserida na actividade “A Hora do Conto”, e não 

haver inconveniente para os Serviços a disponibilização da viatura em 
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causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

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

TRANSPORTES – ESCOLA EB 2,3 FERNANDO TÁVORA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 11 de Junho de 2007, que cedeu à 

Escola EB 2,3 Fernando Távora um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola 

EB 2,3 Fernando Távora solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de transporte para 115 crianças e 14 adultos dos Jardins de 

Infância de Penselo, Caneiros e Nossa Senhora da Conceição, no dia 26 de 

Junho ao Guimarães Shopping para assistirem a uma sessão de Cinema. 

Considerando não haver inconveniente para os Serviços a disponibilização 

das viaturas em causa, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – FEIRA DA TERRA 2007 – 

Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: “A 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais de S. 

Torcato organiza anualmente a feira da Terra de S. Torcato, este ano a 

decorrer entre 5 e 8 de Julho de 2007. Na sequência do pedido de apoio 

financeiro que foi deliberado conceder em reunião de Câmara realizada no 

passado dia 26 de Abril, solicitam ainda um conjunto de apoios logísticos a 

diferentes Departamentos da Câmara Municipal, que a seguir se descreve: 

Apoio do Departamento de Obras Municipais – apoio no que se refere 

a baixadas eléctricas; viaturas e homens para montagem e desmontagem de 

cozinhas no recinto; apoio logístico, que inclui recursos humanos, 

designadamente electricistas de montagem e desmontagem e apoio técnico; 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE JUNHO DE 2007                                                                   
 

 

15 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Apoio do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente – cedência 

de vasos, limpeza do recinto, recolha de lixo, colocação de baldes e 

contentores; grades para vedação do recinto; Apoio da Divisão de 

Cultura e Desporto – concepção de material gráfico; produção e 

colocação de material de divulgação: outdoors, lonas publicitárias, 

autocolantes de autocarro (quantidade disponível); Apoio da Polícia 

Municipal – vigilância do recinto no horário de funcionamento; Apoio 

da Zona de Turismo – produção e distribuição de material gráfico; apoio 

técnico dos funcionários para montagem e desmontagem das cozinhas, 

cedência de 7 cozinhas. À consideração superior”. Os Serviços do 

Departamento de Obras Municipais informam da necessidade de se 

recorrer à requisição de mão-de-obra externa, uma vez que não dispõem 

de funcionários suficientes para assegurar a presença de electricistas 

durante a realização do evento, estimando-se em €1.365,44 (mil trezentos e 

sessenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) o serviço a requisitar, 

que consta de fornecimento de energia eléctrica e mão-de-obra de dois 

electricistas. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 02.02.25. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 14 a 16 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 
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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 – ARCAP – ACADEMIA RECREATIVA E 

CULTURAL AMIGOS DE PONTE – SECÇÃO DE JUDO – 

Presente a seguinte proposta: “Apesar de muito recente, a ARCAP tem 

procurado satisfazer algumas das carências que se fazem sentir na sua área 

de influência, apostando em novas modalidades como o Judo, num 

esforço que devemos saudar e apoiar. Os custos envolvidos são elevados, 

pois utilizam o Pavilhão da Escola EB 2,3 de Ponte, tomando a seu cargo 

os custos de utilização, bem como os respeitantes à participação dos seus 

atletas, entre os quais 40 crianças, nos respectivos campeonatos regionais e 

nacionais. O sucesso desta iniciativa competitiva e de formação – em 2005 

um atleta desta associação foi campeão nacional de esperanças – levou a 

que o número de crianças inscritas aumentasse repentinamente, o que 

tornou insuficiente o número de tapetes disponíveis. Atendendo às baixas 

receitas geradas pela secção, devido ao baixo custo de inscrição praticado, 

solicitam o apoio municipal necessário à aquisição de 20 tapetes, orçados 

em 1.640 euros. Atendendo ao interesse público da acção desenvolvida 

pela Secção de Judo da ARCAP, 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, à Academia 

Recreativa e Cultural Os Amigos de Ponte, de um subsídio de €1.500,00 

(mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 
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aquisição de vinte tapetes para a prática do Judo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 14 a 16 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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS DE S. 

TORCATO – AGRUPAMENTO 28 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de Junho de 2007, que 

cedeu ao Agrupamento 28 do Corpo Nacional de Escutas de S. Torcato o 

seguinte apoio, destinado à realização de um acampamento nos passados 

dias 16 e 17 de Junho: subsídio no valor de €500,00 (quinhentos euros) 

destinado a custear as despesas com a limpeza do terreno; autorização para 

instalação de um contador para as instalações provisórias no Monte da 

Ribeira, com a potência de 10,35 Kva, entre os passados dias 14 e 18 de 
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Junho; autorização para instalação de um contador de água provisório no 

Monte da Ribeira, entre os passados dias 15 e 18 Junho. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 14 a 16 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 – COOPERATIVA A OFICINA – FESTAS DA 

CIDADE E GUALTERIANAS – FEIRA DO GADO E 

CONCURSO PECUÁRIO – Presente um ofício da Cooperativa A 

Oficina solicitando a cedência de um troféu destinado ao Concurso 

Pecuário, a realizar no âmbito das Festas da Cidade e Gualterianas, no 

próximo dia 4 de Agosto. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS  –  JUNTA DE FREGUESIA DE GONDAR – FESTA 
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DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Gondar solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. João, realizada 

entre os passados dias 22 e 24 de Junho. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização da referida Festa, 

verifica-se que a média é de €210,01 (duzentos e dez euros e um cêntimo), 

pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para 41,4 Kva entre 

os próximos dias 22 e 24 de Junho, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Gondar, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa de S. João, 

num máximo de €105,00 (cento e cinco euros). Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 18 a 20 da 

agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio 

da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das festas a 

promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez mais, 

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 

de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão pelo consumo 

de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM.” ----------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE VERMIL – GRUPO 

DE DANÇAS E CANTARES DE VERMIL – XI FESTIVAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Vermil solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do XI Festival de Folclore, a 

realizar no próximos dia 21 de Julho. Analisados os consumos registados 

nos últimos três anos com a realização do referido Festival, verifica-se que 

a média é de €40,56 (quarenta euros e cinquenta e seis cêntimos), pelo que 

será de autorizar a instalação de 1 contador para 41,4 Kva no próximo dia 

21 de Julho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Vermil, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações do Festival de Folclore, num máximo de 

€20,28 (vinte euros e vinte e oito cêntimos). Esta despesa tem cabimento 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 18 a 20 da 

agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio 

da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das festas a 

promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez mais, 

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 

de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão pelo consumo 
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de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

suportado pela CM.” ----------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – FESTA 

DA PADROEIRA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Longos solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa da Padroeira, a 

realizar entre os próximos dias 3 e 5 de Agosto. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização da referida Festa, 

verifica-se que a média é de €212,63 (duzentos e doze euros e sessenta e 

três cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para 

41,4 Kva entre os próximos dias 3 e 5 de Agosto, bem como a atribuição, 

à Junta de Freguesia de Longos, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 

da Padroeira, num máximo de €106,31 (cento e seis euros e trinta e um 

cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra 

os pontos 18 a 20 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumo de 

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 

corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as 

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € 

para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da 
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Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

integralmente suportado pela CM.” ------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE LORDELO – FESTAS DE S. 

TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – RECTIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte informação da Divisão 

Administrativa: “A Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião 

realizada no passado dia 26 de Abril de 2007, deliberou atribuir à Junta de 

Freguesia de Ronfe um subsídio até €195,00 (cento e noventa e cinco 

euros), correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas de S. Tiago. No entanto, tal 

subsídio destinava-se à Junta de Freguesia de Lordelo, que o solicitou para 

as Festas em Honra de S. Tiago, que ali irão decorrer nos próximos dias 27 

e 29 de Junho, e não à Junta de Freguesia de Ronfe, pelo que se propõe 

que seja rectificada a deliberação tomada em 26 de Abril de 2007, para que 

nela passe a constar que o subsídio se destina à Junta de Freguesia de 

Lordelo”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E CINQUENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 


