
G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ACTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro 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, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de Castro 

Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes e Vítor Manuel da Silva Ferreira. Não compareceram os 

Vereadores Francisca Maria da Costa Abreu, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos e Sérgio Firmino Soares Mendes, cujas faltas foram 

consideradas justificadas. O cidadão eleito pela lista da CDU (Coligação 

Democrática Unitária PCP-PEV), Sérgio Firmino Soares Mendes, 

devidamente convocado na sequência da renúncia do mandato do 

Vereador António José Salgado Almeida, não compareceu, tendo, 

contudo, apresentado requerimento para suspensão do seu mandato, que 

foi votado antes da ordem do dia, conforme adiante se indica. Nesta 

sequência, e como estivesse presente a cidadã imediatamente a seguir na 

ordem da respectiva lista, Ana Amélia Mota Guimarães, foi efectuada a 

respectiva substituição, nos termos do n.º 7 do art. 77.º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, tendo, consequentemente, participado como Vereadora na 

presente reunião ordinária. ---------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara fez um agradecimento público ao trabalho 

desenvolvido pelo Vereador António José Salgado Almeida ao serviço da 

Câmara Municipal de Guimarães, na qualidade de Vereador. De seguida, 

deu as boas vindas à Vereadora Ana Amélia Mota Guimarães, desejando-

lhe as maiores felicidades no seu mandato. --------------------------------------- 
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------------------------ ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------ 

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Sublinhou as palavras do Presidente 

da Câmara no que diz respeito ao Dr. António José Salgado Almeida e à 

Dr.ª Ana Amélia Mota Guimarães, desejando a ambos felicidades; b) – 

Disse que deveria existir uma acção mais eficaz por parte dos serviços 

camarários na reposição dos abrigos das paragens de transportes públicos 

na Vila de Moreira de Cónegos. Alertou, ainda, para a existência de um 

papelão partido há meio ano em Pereirinhas, bem como para a ausência de 

um equipamento desta natureza junto à Escola EB1 de Ancide; 2 – 

Vereador José Manuel Antunes – Na sequência de um acidente com 

uma viatura de transporte escolar sofrido por uma criança com seis anos 

de idade, estudante da Escola EB1 de Selho S. Cristóvão, questionou a 

forma como a Câmara Municipal faz protocolos com diversas instituições 

para a prestação do serviço de transporte escolar, acrescentando que é da 

competência/obrigação da Câmara Municipal garantir o serviço de 

transporte escolar aos alunos que frequentam o Ensino Básico, conforme 

dispõe o Decreto-Lei nº 299/84 e a Lei nº 13/2006 que regulamenta o 

transporte colectivo de crianças. Finalmente, defendeu a necessidade de a 

Câmara Municipal de Guimarães abrir um inquérito para apurar as 

circunstâncias em que ocorreu o acidente. 3 – Presidente da Câmara – 

Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente à intervenção 

do Vereador José Manuel Antunes recomendou prudência nas 

intervenções sobre esta matéria, atendendo às responsabilidades que estão 

cometidas a cada entidade, acrescentando que, neste caso concreto, a 

Câmara Municipal não tem qualquer responsabilidade, uma vez que o 

transporte em causa resulta de uma opção dos pais do aluno, pelo que não 

se aplica a legislação invocada na intervenção e, consequentemente, 
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também não tem esta Câmara Municipal legitimidade para instaurar 

qualquer inquérito. Finalmente, disse entender necessário aguardar pelo 

regresso da Vereadora Francisca Abreu, na qualidade de responsável 

política pela área da Educação, que poderá prestar esclarecimentos 

adicionais e que não pôde estar hoje presente nesta reunião em virtude de 

se encontrar na cidade de Sibiu, na Roménia, em representação da Câmara 

Municipal de Guimarães; b) – No que diz respeito aos problemas 

apontados na Vila de Moreira de Cónegos, lembrou a responsabilidade das 

Juntas de Freguesia nesta matéria, lamentando os efeitos que os actos de 

vandalismo deixam no património municipal. 4 – Vereador Armindo 

Costa e Silva – a) – Deu esclarecimentos sobre o modo como se procede 

à substituição do mobiliário urbano, bem como à respectiva manutenção. - 

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

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

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

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO 

SUSPENSÃO DE MANDATO DO VEREADOR SÉRGIO 

FIRMINO SOARES MENDES – Presente o seguinte requerimento 

apresentado pelo Vereador Sérgio Firmino Soares Mendes: “Sérgio 

Firmino Soares Mendes, titular do Bilhete de Identidade n.º 104423429, na 

qualidade de membro da lista da CDU para a Câmara Municipal de 

Guimarães, para o mandato de 2005-2009, imediatamente a seguir a 

António José Salgado Almeida, e na sequência da renúncia deste ao 

respectivo Mandato de Vereador, vem, nos termos dos nºs 1 e 2, do art. 

77º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, solicitar a suspensão do seu mandato pelo 

período de 360 dias, uma vez que não está actualmente a residir em 

Guimarães em virtude de se encontrar a leccionar em Mirandela, 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

enquadrando-se assim o motivo deste pedido no nº 3, alínea c), do referido 

art. 77º”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO A CELEBRAR COM A 

MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA – 

CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE 

UM JARDIM DO CONCELHO – HORTA PEDAGÓGICA NA 

QUINTA DA POCARIÇA – CREIXOMIL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A 

empresa Modelo Continente Hipermercados, SA apresentou a esta 

autarquia uma proposta de Protocolo a celebrar com o Município de 

Guimarães que tem como principal objectivo promover, através da 

cooperação entre as duas entidades, o desenvolvimento de projectos 

dirigidos à conservação, manutenção e recuperação e melhoria dos espaços 

verdes existentes no concelho de Guimarães. Através desta parceria a 

empresa Modelo Continente propõe contribuir, anualmente, com o 

montante de €15.000,00 (cento e cinquenta mil euros) para um jardim 

previamente definido. Por seu lado, a autarquia terá que garantir a 

manutenção e conservação do jardim e permitir a colocação no jardim de 

placas que informem os seus utilizadores que a conservação, manutenção e 

recuperação é apoiada pela Modelo e Continente. A empresa pretende, 

ainda, autorização para utilização do jardim, em datas a acordar pelas 

partes, para aí realizar eventos organizados por si. Com a celebração deste 

protocolo pretende-se dinamizar um espaço verde do concelho, um 

jardim, que será utilizado por toda a comunidade e cuja conservação, 

manutenção e recuperação será apoiada pela empresa Modelo Continente. 

A manutenção dos jardins é da competência da Câmara Municipal e o que 

se pretende é que a empresa, que apoiará financeiramente a manutenção de 

um deles, seja depois autorizada a divulgar tal apoio e a utilizar o espaço 
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em datas a acordar pelas partes, para a realização de eventos. O espaço em 

causa manter-se-á no uso da comunidade e na propriedade do Município. 

A minuta do Protocolo foi analisada do ponto de vista jurídico, conforme 

parecer que consta junto ao processo, e que conclui o protocolo aqui em 

análise se pode enquadrar no âmbito do art. 67º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

Janeiro, devendo o seu conteúdo ser aprovado em reunião do executivo 

camarário. Pretendendo aderir a este projecto, os nossos serviços 

estudaram a hipótese de criação de um modelo diferente dos jardins 

tradicionais. A Quinta da Pocariça, com uma área de cerca de 30 000m2, 

propriedade do Município, situa-se na Veiga de Creixomil, estando 

classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN). Enquadrada numa paisagem natural e simbólica, 

constituindo um corredor verde (unidade de paisagens integradas, espaços 

interligados, com o objectivo da conservação da natureza, a preservação da 

identidade histórica e a fruição da natureza), é parte integrante do Plano do 

Parque de Lazer da Cidade Desportiva, que abrange grande parte da Veiga 

referida. Pretende-se para este espaço a criação de uma horta pedagógica, 

onde predominam culturas hortícolas, com culturas aromáticas de modo a 

proteger uma paisagem rural num espaço natural onde cidadãos, 

comunidade escolar, agricultores, animais e água se deslocam entre trilhos, 

caminhos e linhas de água, consolidados em séculos, e que assumem um 

novo modo de viver a urbanidade através de uma estrutura ecologicamente 

sustentável que funciona como uma âncora da cidade. A divisão das 

parcelas de terreno em quarteirão, poderão por sua vez ser subdivididas, 

permitem o seu uso pela Câmara para plantação de plantas aromáticas, por 

alunos das escolas e pela população, em modalidade a estudar, num 

sistema de produção em rotação e afolhamentos, garantindo uma sucessão 
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ordenada de culturas e de boas práticas agrícolas. Assim, considerando o 

Protocolo que se pretende estabelecer com a Modelo Continente 

Hipermercados S. A., para a recuperação e manutenção de um espaço 

verde do concelho, consideramos que a zona de intervenção deverá ser a 

“CRIAÇÃO DA HORTA PEDAGÓGICA”, dado que reúne todos os 

requisitos exigidos. De acordo com o estudo elaborado, será necessário: - 

Melhorar as acessibilidades, nomeadamente acessos de vários pontos da 

veiga; - Criação de caminhos (percursos para tractores e bicicletas) e 

pedonais; - Construção de um edifício em madeira para armazém de 

alfaias; - Instalação de sanitários públicos; - Instalação eventual de um 

pequeno bar; - Criação de uma zona de compostagem; todas já 

referenciadas em planta e que serão posteriormente pormenorizadas. 

Assim, coloca-se à consideração superior a aprovação da presente proposta 

e a submissão a aprovação, pelo executivo camarário, da minuta do 

Protocolo a celebrar entre o Município de Guimarães e a empresa Modelo 

Continente Hipermercados, SA, que se junta em anexo como doc. nº 1”. A 

referida minuta do protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

requerimento apresentado na Assembleia da República por Deputados do 

Partido Socialista solicitando informação da existência ou não de estudos 

conclusivos sobre a segurança junto às linhas de alta e muito alta tensão, 

nomeadamente quanto aos efeitos que a proximidade das referidas linhas 

podem ter na saúde humana e no meio ambiente; 2 – Do ofício do 

Governo Civil do Distrito de Braga remetendo o Boletim Estatístico de 

Emprego/Desemprego do Distrito de Braga referente a Agosto/2007; 3 – 
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Comentou a notícia publicada na edição de 17 de Outubro de 2007 do 

“Comércio de Guimarães”, com o título “Câmara sem dinheiro para ajudar 

ACIG”, recordando que a Autarquia já apoiou a realização de obras na 

sede daquela Associação até ao montante de €150.000,00. Acrescentou 

que, em reunião realizada com a respectiva Direcção, foram discutidos os 

princípios que devem assentar um eventual apoio no futuro, por parte da 

Câmara Municipal de Guimarães; 4 – Da celebração, na próxima sexta-

feira, pelas 15:30 horas, de um contrato entre o Avepark – Parque de 

Ciência e Tecnologia S.A. e o CRH – Consultoria e Valorização de 

Recursos Humanos, SA com vista à sua instalação naquele Parque. --------- 

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

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

1 – Dos ofícios nºs 206 a 208 da Assembleia Municipal que comunicam a 

aprovação, em sessão realizada no passado dia 4 de Outubro, das seguintes 

propostas: a) – “Regulamento da Feira de Antiguidades e Velharias de 

Guimarães”; b) – “Projecto de Regulamento Municipal para apoios 

financeiros no âmbito da Acção Social Escolar destinada às crianças que 

frequentam Estabelecimentos de Educação Pré-escolar da Rede Solidária”; 

c) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de Caldelas”; 2 – Do ofício n.º 209 

da Assembleia Municipal que comunica a reprovação, em sessão realizada 

no passado dia 4 de Outubro, da seguinte proposta: “Activar a Comissão 

de Educação, Cultura, Juventude, Desportos e Tempos Livres para 

elaboração de uma Proposta de Recomendação à Câmara Municipal sobre 

os critérios e os objectivos que deveriam presidir à Política de Geminações 

do Município de Guimarães”; 3 – Da distribuição gratuita de sacos para 

venda de castanhas junto dos vendedores ambulantes, devidamente 

licenciados para o efeito, tendo como finalidade garantir as condições de 

higiene e segurança alimentar, bem como a divulgação a cidade; 4 – Da 
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cedência, a título de empréstimo, aos vendedores ambulantes devidamente 

licenciados para o efeito, de carrinhos desenhados pelo Gabinete Técnico 

Local e destinados à confecção e venda de castanhas assadas, tendo como 

finalidade garantir as condições de higiene e segurança, bem como a 

estética dos respectivos locais. ------------------------------------------------------ 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, tendo sido dispensada a leitura da acta por 

esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo juntamente 

com a Ordem do Dia da presente reunião. Absteve-se a Vereadora Ana 

Amélia Mota Guimarães. ------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 

PAVIMENTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS NO 

LOTEAMENTO DA QUINTA DO OUTEIRO – MESÃO FRIO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1 

– Empreitada: Pavimentação e Infra-estruturas no Loteamento da Quinta 

do Outeiro – Mesão Frio; 2 – O valor para efeitos de concurso é de 

€1.400.810,03 (um milhão quatrocentos mil oitocentos e dez euros e três 

cêntimos) + IVA; 3 – Prazo base de execução: 365 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 05.01.02; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do art. 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 

6 – Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em 

anexo; 7 – Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – 

Júri: Comissão designada por deliberação de Câmara de 23 de Novembro 

de 2006; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja 

realizada pela Comissão de Análise de Propostas”. O Caderno de Encargos 

dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 
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actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

listas do PSD votaram contra no ponto 2 da agenda desta reunião de 

Câmara pelas seguintes razões: 1. É pública a opinião dos vereadores 

eleitos nas listas do PSD sobre o negócio relativo à permuta de prédios 

situados na Quinta do Outeiro, propriedade do Município de Guimarães, 

por prédios situados na freguesia de Candoso S. Tiago, propriedade de 

Domingos Machado Mendes. 2. Na data de hoje, mantemos todas as 

críticas por nós formuladas anteriormente, sempre que fomos chamados a 

tomar uma posição sobre este assunto. 3. Assim, na medida em que não é 

possível autonomizar politicamente a deliberação que hoje tomamos dos 

exactos termos em que o referido negócio foi celebrado, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD continuam a optar pelo único sentido de voto que 

é compatível com a defesa do interesse público, do erário público, da 

legalidade e da transparência dos actos públicos – o voto contra”. ----------- 

OBRAS PÚBLICAS – ACESSO AO PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 2 de Outubro de 2007, 

que aprovou a repartição de encargos da obra em epígrafe, de acordo com 

a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “No Plano 

de Actividades para o ano de 2007 consta a execução da obra em título, 

onde foi inscrita a verba de €1.000.000,00 (um milhão de euros), destinada 

a suportar a despesa, com a rubrica 09.01.15. Com vista a ser adjudicada a 

empreitada à empresa “ABB – Alexandre Barbosa Borges, S.A.”, 

conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas em 11 de 

Julho de 2007, pelo preço de €1.591.269,68 (um milhão quinhentos e 

noventa e um mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e oito 
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cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos da respectiva proposta, 

sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2007 – €670.000,00 

(seiscentos e setenta mil euros) + IVA = €703.500,00 (setecentos e três mil 

e quinhentos euros); Ano de 2008 – €921.269,68 (novecentos e vinte e um 

mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos) + IVA = 

€967.333,16 (novecentos e sessenta e sete mil trezentos e trinta e três euros 

e dezasseis cêntimos)”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

OBRAS PÚBLICAS – ACESSO AO PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público identificado em epígrafe, bem como a correspondente minuta do 

contrato. O Relatório Final propõe que a empreitada em epígrafe seja 

adjudicada à concorrente “ABB – Alexandre Barbosa Borges, S.A.”, pelo 

valor de €1.591.269,68 (um milhão quinhentos e noventa e um mil 

duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos) + IVA, sendo 

o prazo de execução de 120 dias. O relatório final e a minuta do contrato 

dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA E.N. 310 E DA E.M. 

577-1 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Outubro de 2007, que 

aprovou a repartição de encargos da obra em epígrafe, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “No Plano 

de Actividades para o ano de 2007 consta a execução da obra em título, 

onde foi inscrita a verba de €1.000.000,00 (um milhão de euros), destinada 

a suportar a despesa, com a rubrica 09.01.03. Com vista a ser adjudicada a 

empreitada à empresa “M. Couto Alves, S.A.”, conforme proposto pela 
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Comissão de Análise de Propostas em 26 de Setembro de 2007, pelo preço 

de €849.991,07 (oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e 

um euros e sete cêntimos) + IVA e atento ao plano de pagamentos da 

respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2007 

– €115.000,00 (cento e quinze mil euros) + IVA = €120.750,00 (cento e 

vinte mil setecentos e cinquenta euros); Ano de 2008 – €734.991,07 

(setecentos e trinta e quatro mil novecentos e noventa e um euros e sete 

cêntimos) + IVA = €771.740,62 (setecentos e setenta e um mil setecentos 

e quarenta euros e sessenta e dois cêntimos)”. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA EN 310 E DA EM 577-

1 – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público identificado em epígrafe, bem como a correspondente minuta do 

contrato. O Relatório Final propõe que a empreitada em epígrafe seja 

adjudicada à concorrente “M. Couto Alves, SA”, pelo valor de €849.991,07 

(oitocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e um euros e sete 

cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 120 dias. O relatório final 

e a minuta do contrato referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS 

SANTA LEOCÁDIA – EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Briteiros St.ª 

Leocádia executou a construção de uns muros na nova Escola de Briteiros 

Santa Leocádia nomeadamente, muros situados no alçado posterior, alçado 

da frente e ampliação de muro para o alargamento do logradouro da 

escola. Estas obras revestiram-se de carácter de urgência pois se não 
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fossem executadas rapidamente, punham em causa a segurança das pessoas 

que passam na via pública e recinto da escola, devido ao deslizamento dos 

taludes. O Departamento de Obras Municipais, procedeu à quantificação 

dos trabalhos cujo valor importa em €24.707,80 (vinte e quatro mil 

setecentos e sete euros e oitenta cêntimos) + IVA. Nos termos da 

autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 27 de 

Novembro de 2006, proponho que a Câmara delegue na Junta de 

Freguesia de Briteiros de Santa Leocádia, os trabalhos acima referidos pelo 

valor de €24.707,80 (vinte e quatro mil setecentos e sete euros e oitenta 

cêntimos) + IVA. O pagamento será feito mediante a elaboração de autos 

de medição dos trabalhos”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE 

FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA, PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 4/2007 – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE 

VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

– Presente, para aprovação, a repartição de encargos para a Prestação de 

Serviços de Segurança e Vigilância nas Instalações e Equipamentos do 

Município de Guimarães, com vista a ser adjudicado à empresa 

“ALLSEGUR – Segurança, Prevenção e Vigilância, SA”, pelo valor de 

€940.800,00 (novecentos e quarenta mil e oitocentos euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor (21%), sendo o valor inicialmente cativo de 

€118.096,00 (cento e dezoito mil e noventa e seis euros), da seguinte 

forma: Ano de 2007 – 1 de Novembro a 31 de Dezembro – €78.400,00 

(setenta e oito mil e quatrocentos euros) + IVA (21%); Ano de 2008 – 1 

de Janeiro a 31 de Dezembro – €470.400,00 (quatrocentos e setenta mil 
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e quatrocentos euros) + IVA (21%); Ano de 2009 – 1 de Janeiro a 31 de 

Outubro – €392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil euros) + IVA 

(21%)”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 4/2007 –

SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

– Pressente, para aprovação, o Relatório Final respeitante ao Concurso 

Público identificado em epígrafe, bem como a correspondente minuta do 

contrato. O Relatório Final propõe que a Prestação de Serviços de 

Segurança e de Vigilância nas Instalações e Equipamentos do Município de 

Guimarães seja adjudicado à concorrente “ALLSEGUR – Segurança, 

Prevenção e Vigilância, SA”, pelo preço total de €940.800,00 (novecentos e 

quarenta mil e oitocentos euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor 

(21%). O relatório final e a minuta do contrato dão-se aqui por 

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

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

PESSOAL – REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

– ALTERAÇÃO PARCIAL DO QUADRO DE PESSOAL E 

CRIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EM REGIME DE 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO (E RESPECTIVO 

REGULAMENTO) – Presente uma proposta do Vereador Domingos 

Bragança, que se anexa, para ulterior aprovação pela Assembleia 

Municipal, tendo em vista a Reorganização dos Serviços Municipais – 

Alteração Parcial do Quadro de Pessoal e Criação do Quadro de Pessoal 

em Regime de Contrato Individual de Trabalho (e respectivo 

Regulamento). Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, 
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POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votou contra a Vereadora Ana Amélia 

Mota Guimarães. ---------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 5 – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações destinadas à aquisição da parcela nº 5, com a área de 671m², 

necessária à obra do acesso ao Centro Tecnológico. O respectivo 

proprietário, Manuel da Silva Gonçalves, propôs o valor de €18,00/m², 

sendo que o perito da lista oficial fixou valores entre €15,00/m² e 

€21,00/m², pelo que a pretensão acima identificada é aceitável. Assim, nos 

termos do artigo 11º do Código das Expropriações, submete-se à Câmara 

Municipal a aquisição da referida parcela nº 5, a desanexar do prédio 

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

00702/Caldelas, inscrita na respectiva matriz rústica sob o artigo 1.030, 

pelo valor de €12.078,00 (doze mil setenta e oito euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – PARCELAS 9, 11, 12 E 9A DA OBRA DE 

“ACESSO AO CENTRO TECNOLOGICO DE BARCO” – Presente 

uma informação da Divisão de Património Municipal onde consta que os 

proprietários das parcelas acima indicadas não dispõem, presentemente, de 

todos os elementos prediais e matriciais tendo em vista a celebração da 

competente escritura. Todavia, os proprietários concordam em celebrar 

um contrato promessa, autorizando a ocupação das parcelas de terreno 

com a obra que o Município pretende realizar, desde que lhes seja pago o 

valor correspondente a 50% do montante fixado pelo perito da lista oficial. 

De acordo com a avaliação efectuada pelo perito, €15,00/m², obtêm-se os 
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seguintes valores: ---------------------------------------------------------------------- 

Designação das 
parcelas 

Área total 
Valor total 
atribuído 

Valor a pagar no 
contrato promessa 

Parcela 9 2.204 m² €33.060,00 €16.530,00 
Parcela 9-A 4.456 m² €66.840,00 €33.420,00 
Parcela 11 554 m² €8.310,00 €4.155,00 
Parcela 12 6.383 m² €95.745,00 €47.872,50 

Atendendo a que o Departamento de Obras Municipais está em condições 

de dar início à obra, até finais do corrente mês de Outubro, e os 

proprietários em causa não autorizam a ocupação dos seus prédios sem 

que tenham recebido parte do valor que lhes é devido, submete-se à 

aprovação a aquisição das referidas parcelas de terreno, ao abrigo do artigo 

11º do Código das Expropriações, bem como a celebração imediata dos 

contratos promessa correspondentes, cujas minutas se anexam. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

07.03.01. As minutas dos contratos referidos dão-se aqui por reproduzidas 

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

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO DE QUATRO 

PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO 

DO ACESSO AO AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (PÓLO DO AVE) – Presente a seguinte informação da 

Divisão de Património Municipal: “Em sua reunião realizada em 19 de 

Julho de 2007, a Câmara Municipal deliberou requerer ao membro do 

Governo competente a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, de quatro parcelas de terreno e direitos existentes sobre as 

mesmas, com a área total de 13.165,00m2, situadas nas freguesias de 

Caldelas e de Barco, necessárias à construção do acesso ao AVEPARK – 

Parque de Ciência e Tecnologia (Pólo do Ave). Entretanto, foram 
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negociadas amigavelmente as parcelas de terreno nºs 7 e 8, conforme 

aprovado em reunião de Câmara de 4 de Outubro de 2007, tendo sido 

outorgadas as respectivas escrituras de compra e venda em 16 do corrente 

mês. Assim, torna-se desnecessário continuar com o referido processo 

expropriativo, no que respeita àquelas duas parcelas de terreno, a seguir 

melhor identificadas. ------------------------------------------------------------------ 

Parcela Proprietário Área 
Registo 
Predial 

Artigo 
Matricial 

Classificação 
PDM 

7 

Manuel António 
Ribeiro da Silva e 
mulher, Albertina 
Silva Costa. 

3.273 m2 00791/Caldelas 
Artigo 122º 

rústico 

Reserva 
Agrícola 
Nacional 

8 

António Marques 
Pereira e mulher, 
Maria Adelaide 
Silva Costa. 

2.955 m2 00763/Caldelas 
Artigo 123º 

rústico 

Reserva 
Agrícola 
Nacional 

A merecer concordância o exposto, deverá a Câmara deliberar desistir da 

mencionada expropriação, pelo que se submete o assunto à consideração 

superior”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DAS TAIPAS 1ª FASE – 

PARCELAS 3, 6 E 8 – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de Outubro de 2007, que autorizou o 

depósito do valor de €187.605,50 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e 

cinco euros e cinquenta cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de 

Guimarães, devido pela expropriação das parcelas de terreno nºs 3, 6 e 8, 

com as áreas, respectivamente, de 630m², 850m² e 550m², necessárias à 

construção da Variante das Taipas – 1.ª Fase, nos termos do n.º 1 do art. 

24.º do Código das Expropriações. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA –  
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RESCISÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE DOIS 

EDIFÍCIOS – CENTRO DE DIA E ATL – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “A Junta de Freguesia de 

Polvoreira vem solicitar a este Município a doação ao Centro Social da 

Paróquia dos edifícios abaixo discriminados, de modo a que aquela Junta 

de Freguesia deixe de ter despesas correntes com aqueles edifícios, tais 

como água e luz, e para que, posteriormente, o Centro Social possa 

adquirir património para, se necessário, solicitar financiamentos a 

entidades bancárias. Os edifícios são os seguintes: Edifício da antiga escola 

primária dos Carvalhos, onde se encontra instalado o Jardim de Infância, 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 990/Polvoreira e 

inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1365; Edifício da Rua do 

Formigoso, onde se encontra instalado o ATL e Prolongamento de 

Horário, descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob 

o n.º 46/Polvoreira e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 533. 

Ora, em 20 de Setembro de 2002, foi celebrada, entre o Município e a 

mencionada Junta de Freguesia, uma escritura de doação do direito de 

superfície dos prédios acima identificados, destinando-se o primeiro a 

Centro de Dia para Idosos, com a duração de 70 anos, renovável por 

iguais períodos, e o segundo para ATL, com a duração de 50 anos, 

renovável por iguais períodos, tendo sido atribuídos, na mencionada 

escritura, os valores de €63.846,13 (sessenta e três mil oitocentos e 

quarenta e seis mil e treze euros) e de €97.664,63 (noventa e sete mil 

seiscentos e sessenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos), 

respectivamente. O que aqui está em causa é a renúncia, por parte da Junta 

de Freguesia de Polvoreira, do direito de superfície dos dois imóveis aqui 

referenciados, tendo obtido aprovação por parte da Assembleia de 
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Freguesia, em reunião realizada em 21 de Outubro de 2007, conforme 

cópia se anexa. Assim, se tal pedido de renúncia merecer concordância 

superior, deverá ser objecto de aprovação pelo executivo camarário. 

Posteriormente, a renúncia efectivar-se-á através da celebração de uma 

escritura de distrate”. A Acta da Assembleia de Freguesia de Urgezes de 21 

de Outubro de 2007 dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Mota Guimarães. ------------------------- 

NOVO MERCADO MUNICIPAL – NOVA HASTA PÚBLICA 

PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LOJAS, 

BANCAS, PEIXARIAS – Presente a seguinte proposta: “Após a 

realização de duas hastas públicas (uma em Abril e outra em Junho do 

corrente ano) para concessão do direito de ocupação das bancas, peixarias 

e lojas do Novo Mercado Municipal, encontram-se ainda por concessionar, 

por desistência dos seus anteriores titulares, 2 bancas, 4 peixarias e 4 lojas. 

Temos conhecimento, porque solicitado junto dos nossos serviços, que 

continuam a existir pessoas interessadas na adjudicação de espaços 

comerciais no novo Mercado Municipal, nomeadamente para venda de 

outros produtos ou artigos não incluídos nos grupos de produtos 

comerciáveis, previstos no Regulamento de Organização e Funcionamento 

do Mercado Municipal e para instalação de serviços complementares de 

actividade comercial, pelo que se propõe a abertura de um novo 

procedimento de adjudicação do direito de ocupação dos referidos espaços 

comerciais, através da realização de uma nova hasta pública, cujo programa 

seria idêntico ao das anteriores e que se junta em anexo com as necessárias 

adaptações. Propõe-se, ainda, a constituição da Comissão que irá 

acompanhar a realização da Hasta Pública, da qual fará parte os seguintes 

elementos: Presidente da Comissão: Miguel Sousa Pires Almeida Frazão – 
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Director do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; 1.º Vogal – 

Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes – Chefe da Divisão de Salubridade e 

Ambiente; 2.º Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Chefe da 

Divisão Administrativa.” O Programa da Hasta Pública para a Concessão 

do Direito à Ocupação de Bancas, Peixarias e Lojas do Novo Mercado 

Municipal de Guimarães dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

INSTALAÇÃO DE UMA FEIRA RETALHISTA NA FREGUESIA 

DE BRITO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Presente a 

seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Brito vem informar esta 

Câmara Municipal que inaugurou, no passado dia 15 de Agosto, um amplo 

espaço junto à Igreja Paroquial, no qual gostaria de implementar uma feira 

semanal, pelo que solicita a necessária autorização desta autarquia. A Vila 

de Brito possui uma significativa população de cerca de 5.000 habitantes, é 

atravessada pela E.N. 206 e pela E.N. 310 e tem registado, nos últimos 

anos, um crescimento habitacional e económico assinalável, assim como a 

criação de vários equipamentos desportivos, sociais e ambientais. A 

dimensão demográfica e económica desta Vila justifica, em obediência aos 

princípios da compactação e complexidade, a criação de um espaço para 

comércio que satisfaça as necessidades dos consumidores e dos agentes 

económicos. O projecto de arranjo urbanístico no Largo da Igreja, com 

uma área de 3.000 m2 foi concluído em Agosto de 2007 e foram criadas as 

condições necessárias de infra estruturas para a realização de uma feira 

semanal, nomeadamente, pavimentação em cubos de granito, casas de 

banho públicas, bons acessos e condições de tráfego para os comerciantes 

e consumidores. Verifica-se, assim, que se encontram cumpridos os 

requisitos previstos nos diplomas legais reguladores da criação de feiras 
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retalhistas, nomeadamente o Decreto-lei n.º 252/86, de 25 de Agosto, 

alterado pelos Decretos-Lei nºs 251/93, de 14 de Julho e n.º 259/95, de 30 

Setembro. Segundo a al. a) do n.º 1 do art. 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, constitui atribuição dos Municípios o “equipamento rural e 

urbano” e para prosseguir esta atribuição os Municípios dispõem de 

competências para planeamento, gestão e realização de investimentos nos 

domínios de mercados e feiras municipais (al. e) do art. 16.º do mesmo 

diploma legal). Para que esta competência, que é própria do Município, 

possa ser exercida pelas freguesias terá que ser objecto de uma delegação 

de competências, prevista no art. 15º daquele normativo legal. De acordo 

com o n.º 1 deste artigo “Por via do instrumento de delegação de competências, 

mediante protocolo, a celebrar com o município, a freguesia pode realizar investimentos 

cometidos àquele ou gerir equipamentos e serviços municipais.” E no n.º 2 do mesmo 

artigo refere-se que.” O instrumento que concretize a colaboração entre município e 

freguesia deve conter expressamente, pelo menos: a) a matéria objecto de colaboração; b) 

referência obrigatória nas opções do plano, durante os anos de vigência da colaboração, 

quando se trate de matéria que nelas deva constar; c) os direitos e obrigações de ambas 

as partes; d) as condições financeiras a conceder pelo município, que devem constar 

obrigatoriamente do orçamento do mesmo durante os anos de vigência da colaboração; e) 

o apoio técnico ou em recursos humanos e os meios a conceder pelo município.” Ainda 

quanto a esta matéria dispõe o art. 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

que “A câmara, sob autorização da assembleia municipal, pode delegar competências 

nas juntas de freguesia interessadas, mediante a celebração de protocolo, onde figurem 

todos os direitos e obrigações de ambas as partes, os meios financeiros, técnicos e 

humanos e as matérias objecto de delegação”. E na al. e) do n.º 2 deste artigo diz-

se que aquela delegação pode abranger a gestão, conservação, reparação e 

limpeza de mercados retalhistas e de levante. Quanto à necessidade de 
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autorização da Assembleia Municipal expressa neste artigo vem reforçada, 

também, na al. s) do n.º 2 do art. 53.º da supra mencionada Lei n.º 169/99. 

Segundo este normativo legal compete à Assembleia Municipal “Autorizar 

a câmara municipal a delegar competências próprias, designadamente em matéria de 

investimentos, nas juntas de freguesia”. Considerando o supra exposto, e dado o 

interesse manifestado pela Junta de Freguesia de Brito em assumir a gestão 

desta feira, propomos: 1 - que seja criada a Feira Retalhista para a Vila de 

Brito. 2 - que seja transferida a competência da gestão da referida feira para 

a Junta de Freguesia de Brito, de acordo com o Protocolo a celebrar com 

aquela Junta, cuja minuta se anexa, como Doc. nº 1”. A minuta do 

Protocolo de Delegação de Competências referido dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

EDUCAÇÃO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOREIRA 

DE CÓNEGOS – DESIGNAÇÃO DE PATRONO – Presente a 

seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “O Agrupamento de 

Escolas de Moreira de Cónegos vem solicitar à Câmara Municipal de 

Guimarães competente parecer quanto à adopção da Sr.ª Eng.ª Virgínia 

Moura como patrono do respectivo Agrupamento de Escolas. Virgínia 

Moura nasceu aos 19 dias do mês de Julho de 1915 em S. Martinho de 

Conde, onde completou a então designada instrução primária tendo, com 

dez anos de idade, ingressado no Liceu de Guimarães, tendo prosseguido 

os estudos na Póvoa de Varzim e, posteriormente, no Porto, onde obteve 

o diploma de Engenheira Civil. A sua figura distingue-se, não enquanto 

estudante ou engenheira, mas antes enquanto mulher, defensora 

incondicional dos valores da Liberdade, enquanto lutadora antifascista. 

Virgínia Moura desenvolveu a sua actividade política no Movimento de 
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Unidade Nacional Antifascista (MUNAF), no Movimento de Unidade 

Democrática (MUD), no Movimento Nacional Democrático (MND) e no 

Partido Comunista Português (PCP), percurso de vida de confronto com o 

fascismo e de luta pela paz, pela democracia e pela liberdade. Virgínia 

Moura, mulher revolucionária, cidadã lutadora e participativa, fiel aos 

ideias e valores de liberdade, de humanidade e de solidariedade, antes e 

depois de 25 de Abril de 1974, representa um exemplo de vida para os 

homens e mulheres e constitui uma referência absolutamente relevante 

para as gerações de hoje e de amanhã. Para que se hasteie sempre bem alto 

os valores por que sempre lutou: a Liberdade e a Democracia. Por tudo 

isto e, seguramente, por tudo o mais que fica por dizer de uma Mulher da 

envergadura de Virgínia Moura, louve-se a proposta do Agrupamento de 

Escolas de Moreira de Cónegos e aprove-se parecer favorável à adopção 

de Virgínia Moura como patrono deste Agrupamento de Escolas do 

concelho de Guimarães. Na figura de Virgínia Moura presta-se uma singela 

mas justa homenagem a todas as mulheres que pautaram a sua vida por tão 

nobres valores”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 

MOTELO – FERMENTÕES – ANO LECTIVO 2007/2008 – 

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

conhecimento superior, a Autarquia tem vindo a celebrar anualmente um 

Protocolo com a Casa do Povo de Fermentões para o fornecimento de 

refeições aos alunos da EB1 Motelo/Fermentões. Neste sentido, e à 

semelhança do ano lectivo transacto, solicita-nos o Agrupamento de 

Escolas de Fernando Távora a renovação do referido Protocolo, 

estimando-se que 160 alunos beneficiem do serviço de refeições. Perante o 

exposto, propõe-se, para o ano lectivo 2007/2008 (Setembro a Dezembro 
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de 2007 e Janeiro a Junho de 2008) a renovação do protocolo com a Casa 

do Povo de Fermentões para fornecimento de refeições a 160 alunos da 

EB 1 de Motelo – Fermentões. Mais se informa que o fornecimento de 

refeições a estes alunos implica à Autarquia um custo médio mensal de 

€2.677,80 (dois mil seiscentos e setenta e sete euros e oitenta cêntimos). 

Junto se anexa dois exemplares do Protocolo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O 

CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS EB1S 

DE IGREJA E ANCIDE – MOREIRA DE CÓNEGOS – ANO 

LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “O Agrupamento de Moreira de Cónegos vem, através de 

ofício, solicitar à Autarquia a renovação dos protocolos celebrados no ano 

lectivo transacto com o Centro Paroquial de Moreira de Cónegos para o 

fornecimento de: 50 refeições diárias aos alunos da EB1 de Ancide – 

Moreira de Cónegos; 50 refeições diárias aos alunos da EB1 de Igreja – 

Moreira de Cónegos. Neste sentido, e de modo a dar continuidade aos 

apoios que têm vindo a ser prestados a estes dois estabelecimentos de 

ensino, propõe-se, para o ano lectivo 2007/2008, a renovação dos 

Protocolos com o Centro Paroquial de Moreira de Cónegos. Por outro 

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

Educativa a tempo inteiro e que conforme o disposto no artigo 8.º da lei 

n.º 13/2006, de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o transporte 

colectivo de crianças até aos 16 anos, é obrigatório a presença de um 
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vigilante até 30 alunos, torna-se imprescindível o apoio de dois auxiliares 

no acompanhamento dos alunos durante aquele período. Assim, propõe-

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

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

Paroquial de Moreira de Cónegos, entidade que assegura o referido 

transporte, para fazer face às despesas com a contratação de pessoal. Mais 

se informa que os custos médios mensais com o fornecimento de refeições 

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

€560,80 (quinhentos e sessenta euros e oitenta cêntimos) respeitante a 

refeições e €300,00 (trezentos euros) respeitante ao transporte de alunos; 

EB1 de Igreja – Moreira de Cónegos – €617,60 (seiscentos e dezassete 

euros e sessenta cêntimos). Junto se anexa dois exemplares do Protocolo”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ADENDA 

AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA E O 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA 

ALMOÇO DE 16 ALUNOS DA EB1/JI VALINHA/POLVOREIRA 

– ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Em reunião de Câmara realizada em 6 de 

Setembro de 2007 foi deliberado renovar o Protocolo com o Centro Social 

da Paróquia de Polvoreira para fornecimento de refeições e transporte de 

50 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da EB1/JI de Valinha/Polvoreira, 

bem como de 18 alunos das EB1s de Urgezes. Dado que se verificou um 

aumento do número de alunos da EB1/JI de Valinha/Polvoreira a 
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necessitar de almoço, o Agrupamento de Escolas Gil Vicente vem, através 

de ofício, solicitar a possibilidade de inclusão no referido Protocolo de 16 

alunos daquele estabelecimento de ensino. Face ao exposto, propõe-se que 

seja aprovada uma adenda ao Protocolo celebrado entre a Autarquia e o 

Centro Social para fornecimento de refeições e transporte de 16 alunos da 

EB1/JI de Valinha/Polvoreira, a vigorar no ano lectivo de 2007/2008 (de 

Setembro de 2007 a Julho de 2008). Mais se informa que o custo de 

refeição por aluno é de €1,64 (um euro e sessenta e quatro cêntimos), o 

que implica à Autarquia um custo mensal previsível de €524,80 

(quinhentos e vinte e quatro euros e oitenta cêntimos), aos quais serão 

deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação. Junto se 

anexa dois exemplares da adenda ao Protocolo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

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

“Os vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se nos pontos 21 e 24 

da agenda desta reunião de Câmara com base no seguinte: Considerando 

que Decreto Lei 299/84 de 5 de Setembro atribui aos municípios a 

competência / obrigação de garantir o transporte escolar entre outros aos 

alunos que frequentam o Ensino Básico, Considerando ainda que a Lei 

nº13/2006 de 17 de Abril regulamenta a prestação do serviço de 

transporte escolar, O Partido Social Democrata entende que a melhor 

forma do Município de Guimarães prestar o serviço de transporte escolar a 

que está obrigado é através de concurso público e por um prazo dilatado 

de 15/20 anos para garantir rentabilidade aos interessados visando a 

prestação do serviço nas melhores condições de segurança. Expusemos 
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esta nossa posição no momento da discussão da Carta Educativa do 

concelho de Guimarães. O Partido Socialista assim não entendeu e tem 

vindo a protocolar este serviço, que é da sua responsabilidade, com 

diversas entidades, descurando aspectos importantes que podem indiciar o 

não cumprimento da lei 13/2006. A ocorrência de um acidente com uma 

viatura de transporte escolar levou o PSD a interpelar a Câmara Municipal 

para que fosse repensada a política de celebração de protocolos para 

prestação de serviço de transporte escolar. Perante a recusa do PS em 

aceitar a nossa proposta entendemos a abstenção o sentido de voto 

conveniente face às nossas preocupações”. --------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 

CAMPELOS – PONTE – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, a Autarquia tem vindo a celebrar anualmente um 

Protocolo com o Centro Social, Recreativo e Cultural de Campelos como 

forma de assegurar o fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de 

Campelos/Ponte, dado que o Estabelecimento de Ensino não dispõe de 

condições para o efeito. Assim, e a exemplo de anos anteriores, propõe-se 

a renovação do Protocolo com aquele Centro Social para fornecimento de 

refeições a 41 alunos da EB1 de Campelos/Ponte, a vigorar no ano lectivo 

2007/2008 (Setembro a Dezembro de 2007 e Janeiro a Junho de 2008). 

Mais se informa que o fornecimento de refeições a estes alunos implica à 

Autarquia um custo médio mensal de €379,20 (trezentos e setenta e nove 

euros e vinte cêntimos). Para deliberação em reunião de Câmara, junto se 

anexa dois exemplares do Protocolo a celebrar entra as entidades”. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. A minuta do referido Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica  
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arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA PÓVOA DE 

LANHOSO – Presente, para aprovação, um Acordo de Colaboração a 

celebrar com a Escola Secundária Póvoa de Lanhoso tendo por objecto a 

concessão de transporte escolar ao aluno Paulo Jorge Ribeiro da Silva, 

residente na freguesia de Caldelas e que irá frequentar um Curso de 

Educação Formação Tipo II, na área de Operador de Armazém, na 

referida Escola, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no 

valor de €49,28 (quarenta e nove euros e vinte e oito cêntimos). A minuta 

do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – TRANSPORTE ESCOLAR 

PARA 9 ALUNOS DA EB1 PORTELINHA/SERZEDELO – ANO 

LECTIVO 2007/2008 – Presente, para aprovação, um Protocolo a 

celebrar com a Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos 

das Escolas e Jardins-de-Infância de Serzedelo tendo por objecto o 

estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se 

comprometem a garantir o transporte escolar de 9 alunos da EB1 de 

Portelinha para a EB1/JI Eirinha/Serzedelo, implicando à Autarquia um 

custo diário no valor de €13,00 (treze euros). A minuta do Protocolo dá-se 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

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

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

listas do PSD abstiveram-se nos pontos 21 e 24 da agenda desta reunião de 
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Câmara com base no seguinte: Considerando que Decreto Lei 299/84 de 5 

de Setembro atribui aos municípios a competência / obrigação de garantir 

o transporte escolar entre outros aos alunos que frequentam o Ensino 

Básico, Considerando ainda que a Lei nº13/2006 de 17 de Abril 

regulamenta a prestação do serviço de transporte escolar, O Partido Social 

Democrata entende que a melhor forma do Município de Guimarães 

prestar o serviço de transporte escolar a que está obrigado é através de 

concurso público e por um prazo dilatado de 15/20 anos para garantir 

rentabilidade aos interessados visando a prestação do serviço nas melhores 

condições de segurança. Expusemos esta nossa posição no momento da 

discussão da Carta Educativa do concelho de Guimarães. O Partido 

Socialista assim não entendeu e tem vindo a protocolar este serviço, que é 

da sua responsabilidade, com diversas entidades, descurando aspectos 

importantes que podem indiciar o não cumprimento da lei 13/2006. A 

ocorrência de um acidente com uma viatura de transporte escolar levou o 

PSD a interpelar a Câmara Municipal para que fosse repensada a política 

de celebração de protocolos para prestação de serviço de transporte 

escolar. Perante a recusa do PS em aceitar a nossa proposta entendemos a 

abstenção o sentido de voto conveniente face às nossas preocupações”. --- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR EM TÁXI – Presente uma informação dos 

Serviços de Educação propondo a concessão de transporte escolar em táxi 

aos alunos Ricardo Daniel Marques Freitas e Ana Francisca Marques 

Freitas, residentes na freguesia de Souto S. Salvador e matriculados no 

Jardim-de-infância de Souto Santa Maria, considerando a situação do 

agregado familiar descrita na referida informação, implicando à Autarquia 

um custo mensal previsível no valor de €143,00 (cento e quarenta e três 

euros). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----------- 
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CULTURA – MUSEU ALBERTO SAMPAIO – CENTENÁRIO 

DE ALBERTO SAMPAIO – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência do trabalho conjunto que as câmaras municipais de Guimarães e 

Famalicão, a Sociedade Martins Sarmento e o Museu de Alberto Sampaio 

vêm desenvolvendo nos últimos anos em torno da figura de Alberto 

Sampaio, de que é exemplo a instituição do Prémio de História Alberto 

Sampaio, proponho a organização conjunta com aquelas entidades das 

comemorações do Centenário de Alberto Sampaio, de acordo com o 

enquadramento e programa constantes do anexo. Sem prejuízo da análise 

de tal documento, bastante exaustivo a respeito do programa e do 

orçamento, permito-me salientar os seguintes aspectos: - O programa 

desenvolver-se-á de Dezembro de 2007 a Dezembro de 2008, contando 

com várias iniciativas nos concelhos de Guimarães e Famalicão, tendo 

como ponto alto a realização de um congresso, em Novembro de 2008; - 

O orçamento total é de €118.519,00 (cento e dezoito mil quinhentos e 

dezanove euros), a financiar da seguinte forma: Câmara Municipal de 

Guimarães: €31.992,25; Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão: 

21.127,75 (a transferir para a Organização) + 10.864,50 (no âmbito de 

candidatura já apresentada à Rede Portuguesa de Museus) = 31.992,25; - 

Rede Portuguesa de Museus: 10.864,50; Museu de Alberto Sampaio: 

10.200,00; Sociedade Martins Sarmento: 33.110,00. Por questões que se 

prendem com a uniformização de procedimentos de contratação e 

despesa, os montantes a atribuir pelos Municípios seriam transferidos para 

a Sociedade Martins Sarmento, que reportaria no final das Comemorações 

sob a forma de relatório de contas. Atendendo ao inquestionável interesse 

público de que se reveste o programa comemorativo com que se pretende 

assinalar o Centenário da morte de Alberto Sampaio, proponho, ao abrigo 

do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 
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Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que a 

Câmara Municipal de Guimarães integre a respectiva Comissão 

Organizadora, assumindo responsabilidades em matéria técnica e logística 

e atribuindo, à Sociedade Martins Sarmento, um subsídio de €31.992,25 

(trinta e um mil, novecentos e noventa e dois euros e vinte e cinco 

cêntimos), destinado a comparticipar nos custos de realização do 

Centenário de Alberto Sampaio. A ser aprovado, o subsídio deverá ser 

pago durante o ano de 2008, em quatro prestações trimestrais de igual 

montante, com início no mês de Janeiro. O programa provisório, bem 

como o orçamento global dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

de voto: Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente o 

ponto 26 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”. ------- 

CULTURA – INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL  
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– APOIO A CONGRESSO NACIONAL – Presente a seguinte 

proposta: “Realizando-se no Centro Cultural Vila Flor, nos próximos dias 

9 e 10 de Novembro, o VI Congresso Nacional de Medicina Legal, com a 

presença prevista de 250 participantes, vem o Instituto Nacional de 

Medicina Legal/Gabinete Médico-legal de Guimarães solicitar os seguintes 

apoios: - cedência de autocarro para deslocar os acompanhantes dos 

congressistas a uma visita aos principais locais de interesse turístico na 

tarde do dia 9; - Oferta de 20 livros destinados aos palestrantes do 

Congresso; - Transporte de 20 expositores cedidos pela Universidade do 

Minho; - Oferta de 250 desdobráveis de informação turística para 

distribuição aos congressistas. Atendendo ao interesse de que se reveste a 

iniciativa em apreço, 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 disponibilização, ao Instituto Nacional de 

Medicina Legal/Gabinete Médico-legal de Guimarães, dos apoios 

logísticos supra-identificados”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES AO CARTÃO 

JOVEM MUNICIPAL EURO<26 – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “Atendendo às vantagens de que se pode 

revestir para os jovens do Concelho, designadamente ao permitir a 

obtenção de descontos em produtos e serviços de vária natureza, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 2 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a aprovação da minuta do acordo de colaboração anexo, a 

estabelecer com a Movijovem. Saliente-se que a aprovação da presente 

proposta é necessária para dar início ao processo de criação do Cartão 

Jovem Municipal Euro<26 de Guimarães, o qual compreende as seguintes 
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fases: - Definição de vantagens municipais; - Angariação de vantagens de 

entidades públicas e privadas estabelecidas no Município; - Envio de 

elementos gráficos para a composição do cartão relativo a Guimarães; - 

Assinatura do acordo em cerimónia pública; - Produção dos cartões e 

início da sua venda. Estima-se que até ao final do corrente ano estas fases 

sejam vencidas, na tentativa de disponibilizar o cartão aos interessados na 

próxima quadra natalícia”. A minuta do Protocolo dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMLEIA MUNICIPAL. ------------------------ 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 18 de Outubro de 2007, que 

disponibilizou à Cooperativa Fraterna, o transporte, em viaturas da 

Câmara, dos alimentos para as famílias carenciadas, no passado mês de 

Setembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de Outubro 

de 2007, que cedeu à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos o 

transporte, em dois autocarros, de 64 alunos e 6 vigilantes da EB1 de 

Ancide ao Guimarães Shopping, no passado dia 10 de Outubro. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice - Presidente da Câmara, datado de 17 de 

Outubro de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas D. Afonso 

Henriques o transporte, em dois autocarros, de 92 alunos e 3 vigilantes da 
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EB1/JI do Alto da Bandeira à Biblioteca Municipal Raul Brandão, no 

passado dia 17 de Outubro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

GIL VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice - Presidente da Câmara, datado de 17 de 

Outubro de 2007, que cedeu ao Agrupamento Vertical de Escolas Gil 

Vicente o transporte, em dois autocarros, de 76 alunos e 3 vigilantes da 

EB1 de Bairro – Urgezes ao Castelo de Guimarães, no passado dia 23 de 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TOMÉ 

DE CALDELAS – CONSTRUÇÃO DE CENTRO PASTORAL – 

Presente a seguinte proposta: “Encontrando-se a construir um Centro 

Pastoral cujo custo total ultrapassa o milhão e meio de euros, a Fábrica da 

Igreja Paroquial de S. Tomé de Caldelas debate-se com dificuldades 

financeiras devido à não inscrição deste investimento nos últimos 

PIDDAC. Deste modo, a obra foi faseada, encontrando-se em fase de 

conclusão um edifício com salas diversas e um pequeno auditório, que 

contam ter em funcionamento até ao próximo mês de Novembro. Face ao 

pedido de apoio financeiro formulado pelos promotores, e atendendo ao 

interesse, nos planos social e cultural, da obra entretanto concluída, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) 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 Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomé de 

Caldelas, de um subsídio de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado 

a comparticipar nos custos de construção do respectivo Centro Pastoral. O 

pagamento deste subsídio fica condicionado à verificação, pelos serviços 

competentes da Autarquia, da realização de obra até ao montante do 
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subsídio atribuído”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

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

33 a 39 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 – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – APOIO 

FINANCEIRO PARA OBRAS – Presente a seguinte proposta: “Tendo 

sido apoiada, no âmbito do Programa GRACE – Projecto GIRO, com a 

oferta de vários equipamentos, entre os quais se contam um pavilhão para 

armazenamento e um parque infantil a instalar no jardim da sua nova sede, 

vem a Associação de Apoio à Criança destacar os benefícios em que estes 

melhoramentos se irão traduzir, quer no funcionamento da própria 

Associação, quer na qualidade de vida das crianças que acolhe. Contudo, a 

instalação dos referidos equipamentos carece de trabalhos preparatórios 

orçados em €2.082,50 (dois mil oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 
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que a Associação não poderá suportar, pelo que solicita o apoio financeiro 

da Autarquia. Atendendo às vantagens associadas à instalação dos 

equipamentos e às dificuldades financeiras manifestadas pela Associação, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) 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 Associação de Apoio à Criança, de um subsídio 

de €2.082,50 (dois mil e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 

destinado a custear a execução dos trabalhos preparatórios para instalação 

de um armazém e de um parque infantil. O pagamento deste subsídio fica 

condicionado à verificação, pelos serviços competentes da Autarquia, da 

realização de obra até ao montante do subsídio atribuído”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Vereador César Machado não participou na discussão e na votação 

da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 33 a 

39 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 
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auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – MODALIDADES 

AMADORAS – SUBSÍDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 

2007/2008 – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Vem o Vitória Sport Clube solicitar à 

Câmara Municipal o habitual apoio destinado ao desenvolvimento de 

formação desportiva (modalidade amadora de futebol), traduzido em 

géneros (combustível, fertilizantes e correctivos, tratamentos 

fitossanitários, etc). Ponderados os montantes atribuídos nos últimos anos, 

e considerando o substancial aumento do preço dos combustíveis 

entretanto verificado, proponho que, para a época de 2007/2008, seja 

atribuído ao Vitória Sport Clube um apoio traduzido em géneros 

(combustível, fertilizantes e correctivos, tratamentos fitossanitários, etc), a 

utilizar nos campos adstritos ao desporto de formação, até ao limite de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros)”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

votaram favoravelmente os pontos 33 a 39 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 
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associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 

APOIO PARA ALOJAMENTO DE ATLETAS – Presente a seguinte 

proposta: “Vem o Desportivo Francisco de Holanda solicitar apoio 

financeiro da Autarquia que lhe permita fazer face aos encargos resultantes 

do alojamento de atletas que militam naquele clube e que sejam residentes 

fora do Concelho. Atendendo ao interesse em disponibilizar aos atletas e 

desportistas condições dignas de alojamento, e considerando a precária 

situação financeira do Clube, 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 Desportivo Francisco 

de Holanda, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de alojamento dos seus atletas”. 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 e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 33 a 39 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 
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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 – CLUBE OPERÁRIO DE CAMPELOS – APOIO 

PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS – Presente a seguinte proposta: 

“Com o objectivo de criar melhores condições de segurança, salubridade e 

assistência médica aos seus atletas, o Clube Operário de Campelos 

pretende realizar um conjunto de obras, que os serviços municipais 

competentes orçam em €6.012,64 (seis mil doze euros e sessenta e quatro 

cêntimos), centradas nos balneários e no posto médico. Face ao pedido de 

apoio financeiro formulado, e atendendo ao interesse em disponibilizar aos 

atletas e desportistas condições que assegurem a prática desportiva em 

segurança, proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) 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 Clube Operário de Campelos, de um 

subsídio de €3.000,00 (três mil euros), destinado a comparticipar nas obras 

de beneficiação no respectivo Campo de Jogos. O pagamento deste 

subsídio fica condicionado à verificação, pelos serviços competentes da 

Autarquia, da realização de obra até ao montante do subsídio atribuído”. 

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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 
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“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

33 a 39 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

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

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

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – APOIO À XIII DESFOLHADA DO MILHO – 

Presente a seguinte proposta: “Com o objectivo de preservar os usos e 

costumes tradicionais da actividade agrícola, divulgando-os aos mais 

jovens, o Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém propõe-se 

realizar a XIII Edição da Desfolhada do Milho, solicitando apoio 

financeiro da Autarquia para a sua concretização. Atendendo ao interesse 

etnográfico de que se reveste a iniciativa em apreço, 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 Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém, de um 

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

nos custos de organização da XIII Desfolhada do Milho”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 
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04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 33 a 39 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SÃO TORCATO – 

APOIO À 11ª EDIÇÃO DA FESTA DAS COLHEITAS – Presente a 

seguinte proposta: “Com o objectivo de preservar os usos e costumes 

tradicionais da actividade agrícola, divulgando-os aos mais jovens, o Grupo 

Folclórico de São Torcato propõe-se realizar a 11ª edição da Festa das 

Colheitas, solicitando apoio financeiro da Autarquia para a sua 

concretização. Atendendo ao interesse etnográfico de que se reveste a 

iniciativa em apreço, 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 Grupo Folclórico de São 

Torcato, de um subsídio de €500,00 (quinhentos euros), destinado a 
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comparticipar nos custos de organização da 11ª edição da Festa das 

Colheitas”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

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

33 a 39 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

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

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

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

XIII DESFOLHADA DO MILHO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

11 de Outubro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Selho S. 

Jorge um apoio no valor de €22,75 (vinte e dois euros e setenta e cinco 

cêntimos), correspondente a 50% do consumo eléctrico das 

ornamentações necessárias para a realização da XIII Desfolhada do Milho, 

no passado dia 20 de Outubro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 
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Antunes e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra o ponto 40 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”. ------------------------------------------------------------------ 

----------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- 

Pelas onze horas e quarenta minutos, no período estabelecido para 

intervenção do público, o Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão 

Joaquim Almeida Ribeiro, residente em Moreira de Cónegos, que referiu 

a falta de Eco-pontos naquela localidade, o que o obriga a depositar os 

resíduos sólidos no concelho vizinho de Moreira de Cónegos, 

acrescentando que já havia apresentado queixa na Câmara Municipal de 

Guimarães. Alertou, ainda, para a existência de uma tampa de saneamento 

que se encontra partida na Estrada Municipal, há mais de quatro meses. O 

Presidente da Câmara começou por esclarecer o cidadão que o que tinha 

dito na sua intervenção antes da ordem do dia era que não conhecia 

queixas sobre os abrigos danificados em Moreira de Cónegos e não quanto 

aos Eco-pontos. Acrescentou, quanto à tampa partida, que se tratava de 
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um problema pontual, em que só com o contributo das Juntas de 

Freguesia é que é possível resolver situações destas, com oportunidade. ---- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS ONZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


