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ACTA 

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice-Presidente, Domingos Bragança Salgado, 

que presidiu na ausência do Presidente da Câmara, António Magalhães da 

Silva, que chegou mais tarde estando a sua entrada devidamente assinalada, 

e Vereadores Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Júlio Martins Faria 

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

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva 

Ferreira e António José Salgado Almeida. Não compareceu a Vereadora 

Francisca Maria da Costa Abreu, cuja falta foi considerada justificada. ------ 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Perguntou porque não tinha ainda 

sido aberto o concurso público para a execução do Centro de Saúde de 

S. Torcato, recordando que é uma obra que está inscrita no PIDDAC e 

no orçamento municipal. b) - Referiu a necessidade de uma intervenção 

tendo em vista dar condições ao acesso às instalações do União 

Torcatense, considerando a situação actual constrangedora, dizendo que 

era importante aproveitar a disponibilidade do proprietário para ceder uma 

parcela de terreno para o efeito. 2 – José Manuel Antunes – Disse ser 

preocupante que, devido à falta de verbas do Governo para equipamentos, 

não esteja ainda ao serviço da população o novo edifício do Hospital, 

destinado a consultas externas e cirurgia de ambulatório. Perguntou se 

havia alguma informação sobre a situação, visto que há um ano atrás o 

Presidente da Câmara tinha informado que iria reunir com o Ministro da 

Saúde com o objectivo de desbloquear o impasse existente na abertura 
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deste espaço. 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – Referiu a situação 

preocupante ocorrida recentemente no Hospital Senhora da Oliveira no 

que diz respeito à demissão no quadro das urgências (director do serviço 

de urgência e directores de serviço). 4 – Vereador Vítor Ferreira – 

Referindo-se a declarações recentes do Presidente da Câmara, perguntou 

onde iria funcionar o Centro de Formação Profissional, dizendo que 

entendia que o espaço não deveria ser na cidade, sugerindo o Avepark, de 

acordo com a promessa eleitoral do Partido Socialista; ou a zona sul do 

concelho tendo em vista as recentes reflexões das associações e de alguns 

autarcas da zona 5 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Referiu 

igualmente preocupações com as questões da saúde em Guimarães, 

nomeadamente no que diz respeito à Urgência, dizendo que os 

profissionais deste serviço devem ser os mais qualificados, dada a 

importância do serviço de triagem. Acrescentou que este serviço estava a 

ser mal pago, afastando dele os bons profissionais; b) – Ainda sobre a 

Saúde, manifestou preocupação pelas consequências do encerramento da 

urgência do Hospital de Fafe, recomendando o regresso das urgências ao 

Centro de Saúde da Amorosa, bem como o prolongamento das consultas 

de urgência nos Centros de Saúde até às 24.00 horas. 6 – Vereador César 

Machado – Referiu recentes medidas de prevenção tomadas pela Câmara 

no que diz respeito ao combate à falta de cumprimento da lei sobre 

animais perigosos e à venda ilegal de automóveis nas bermas das estradas. 

7 - Vereador Júlio Mendes – Relativamente às questões colocadas sobre 

a freguesia de S. Torcato, esclareceu quanto ao ponto de situação do 

processo de construção do Centro de Saúde, referindo as diversas reuniões 

com a Administração Regional de Saúde tendo em vista a resolução de 

aspectos técnicos. Quanto ao acesso às instalações do União Torcantese, 

referiu que a acessibilidade terá de passar pela utilização do acesso ao novo 
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Centro de Saúde, considerando as restrições do terreno do acesso actual 8 

– Vice-Presidente – a) – Sobre o Centro de Saúde disse que a estimativa 

do valor da obra estava acima dos valores estimados pelo Ministério da 

Saúde, pelo que, como é este Ministério que vai comparticipar totalmente a 

construção do edifício, tem havido diversas reuniões com o objectivo de 

adaptar o projecto; b) – Referiu que a Câmara Municipal de Guimarães 

tem acompanhado atentamente a situação do Hospital Senhora da 

Oliveira, referindo a delicadeza dos processos ao nível da saúde no País. 

Disse, ainda, que se previa que o novo edifício seria brevemente aberto ao 

público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas dez horas e trinta e cinco minutos chegou o Presidente da Câmara. -- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Referiu o êxito 

do Encontro sobre higiene e segurança alimentar, ocorrido no passado dia 

5 de Fevereiro; 2 – Referiu que, finalmente, se conseguiu o acordo com os 

proprietários de 2 habitações necessárias à construção do acesso ao novo 

Mercado Municipal; 3 - Informou que tinha já sido acordado com os TUG 

(Transportes Urbanos de Guimarães) uma solução, com carácter 

experimental, para os alunos da EB 2,3 de Creixomil; 4 – Informou que 

estava já confirmada a presença da União Europeia em Guimarães; 5 – De 

estarem já em vigor as novas normas de funcionamento interno da Câmara 

Municipal de Guimarães (horários, registo biométrico e regras de entradas 

e saídas); 6 - De estar a ser elaborada a inventariação do património móvel 

das Igrejas de S. Domingos, Santos Passos e Oliveira, pelo Museu de 

Alberto Sampaio em colaboração com a Arquidiocese de Braga; 7 – De, a 

pedido de Sua Excelência o Presidente da República, ter sido integrada na 

exposição de Presépios no Palácio de Belém, um Presépio de Guimarães; 8 

– Está a ser preparada a requalificação da zona envolvente do Castelo, 
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faltando ainda o parecer do IPPAR; 9 – Do Boletim estatístico do 

Emprego/Desemprego do Distrito de Braga do mês de Dezembro de 

2006 e síntese de 2006, remetido pelo Governo Civil de Braga. -------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 1 de 

Fevereiro de 2007, que adjudicou a empreitada de “Redefinição da 

Envolvente da Praça da Mumadona e Mobiliário Urbano”, a “Casimiro 

Ribeiro & Filhos, Lda.”, pelo valor de 240.990,74 + IVA, de harmonia 

com o Relatório Final da Comissão de Análise de Propostas. 2 – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2007, que 

subdelegou no Vereador César Manuel de Castro Machado, as 

competências que lhe foram delegadas no âmbito do Novo Regime do 

Arrendamento Urbano, por deliberação de 21 de Dezembro de 2006. 3 - 

Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2007, 

que subdelegou no Vereador Domingos Bragança, as competências que 

lhe foram delegadas, no âmbito da gestão das despesas com contratos a 

termo resolutivo, por deliberação de 21 de Dezembro de 2006. -------------- 

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO 

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. 

Abstiveram-se os Vereadores César Machado e Vítor Ferreira por não 

terem estado presentes na reunião. ------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ACESSO AO PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Presente a 
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seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: 

“Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1. Empreitada: Acesso ao Parque de 

Ciência e Tecnologia; 2. O valor para efeitos de concurso: €2.222.735,70 + 

IVA; 3. Prazo base de execução: 180 dias; 4. Rubrica do Orçamento: 

09.01.15; 5. Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do nº 

2 do art. 48º do Decreto-Lei nº 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 23/11/2006; 9. Audiência Prévia: Sugere-se 

que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de 

Propostas”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e a 

unidade económica 07.03.03.01. Os referidos Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Pelas onze horas ausentou-se o Vereador Carlos Vasconcelos. --------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO ESCOLAR DE INFANTAS – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte 

informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: 

“Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1. Empreitada: Centro Escolar de 

Infantas; 2. O valor para efeitos de concurso: €1.175.811,86 + IVA; 3. 

Prazo base de execução: 365 dias; 4. Rubrica do Orçamento: 01.02.38; 5. 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do n.º2 do art. 

48.º do Decreto-Lei nº 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 3/2007   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007 
 

 

 

 

 

de Câmara de 23/11/2006; 9. Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência 

prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas.” Esta despesa 

tem cabimento na unidade orgânica 03 e unidade económica 07.01.03.05. 

Os referidos Programa de Concurso e Caderno de Encargos dão-se aqui 

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

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

OBRAS PÚBLICAS – ALARGAMENTO DA CIRCULAR 

URBANA – 2ª FASE – 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, S.A.”, pelo valor 

de €814.587,80 (oitocentos e catorze mil quinhentos e oitenta e sete euros 

e oitenta cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 180 dias. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e unidade económica 

07.03.03.01. Os referidos Relatório Final e minuta do contrato dão-se aqui 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

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

OBRAS PÚBLICAS – NOVO MERCADO MUNICIPAL – CONTA 

FINAL – Presente a seguinte informação do Departamento Obras 

Municipais: “1. Por deliberação da Câmara, datada de 10 de Fevereiro de 

2005, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma “CARI – Casimiro 

Ribeiro & Filhos, Lda.” pelo valor de €5.430.983,03 + IVA. 2. O valor 

final dos trabalhos foi de €6.039.775,61 + IVA correspondendo 

€5.326.697,87 + IVA a trabalhos da proposta inicial, €279.291,56 + IVA a 

Trabalhos a Mais e €433.786,18 + IVA a Erros e Omissões, aprovados da 

seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação Contrato Valor Percentagem 
Trabalhos a 

Mais  
15/12/2005 19/01/2006 €279.955,20 + IVA 5,15% 

Erros e 
Omissões  

12/10/2006 23/10/2006 €433.786,18 + IVA 7,99% 

3. Verificou-se a existência de €104.285,15 + IVA de Trabalhos a Menos 

do contrato inicial e €663,64 de Trabalhos a Menos do contrato de 

Trabalhos a Mais. Dos Trabalhos a Menos do contrato inicial, €75.711,98 

+ IVA (1,92%) correspondem a trabalhos que não foram executados por 

não terem sido esgotadas na totalidade alguns artigos previstos no 

projecto, e €28.573,17 + IVA (0,53%) correspondem a trabalhos que 

foram suprimidos da empreitada. Os Trabalhos a Menos do contrato de 

Trabalhos a Mais, correspondem a €663,64 + IVA (0,23%) a trabalhos que 

não foram executados por não terem sido esgotadas na totalidade as 

quantidades previstas. 4. Fica assim à consideração superior a aprovação 

desta conta final no valor de €6.039.775,61 + IVA e do Auto nº 25, no 

valor de €62.516,74 + IVA. 5. Se for caso disso, poderão estes montantes 

ser objecto de revisão, nos termos do art. 1º do DL nº6/2004, de 6 de 

Janeiro, logo que se encontrem publicados no Diário da República os 

respectivos índices definitivos de revisão de preços Neste momento não se 

pode efectuar a Revisão de Preços definitiva, pois ainda não foram 

publicados os índices definitivos. Até à data foram executadas revisões de 

preços provisórias no valor total de €223.928,53 + IVA. 6. Para 

cumprimento do disposto no nº 1 do art. 220º do Decreto-Lei 59/99, de 2 

de Março, foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 

7. De acordo com o nº1 do art. 222.º do mesmo diploma, foi enviada a 

Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar 

ou deduzir sua reclamação fundamentada.” DELIBERADO APROVAR 

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

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

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

listas do PSD sempre defenderam a requalificação do actual Mercado 

Municipal e não a construção de um novo equipamento urbano que o 

substitua. Continuamos 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 necessária vivência 

que se vai perderá com a construção de um novo Mercado, num local 

inapropriado e sem futuro para si mesmo e para o comércio local (ver o 

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 é, não temos dúvidas, uma má 

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

do ponto de vista social. Votamos, em função daquilo que entendemos 

melhor para Guimarães, contra a conta final. Continuamos, infelizmente, a 

assistir a uma acção governativa do PS com pouco de rigor em termos do 

investimento público e sempre contra as propostas do PSD para os 

investimentos na educação, no desenvolvimento económico e social do 

concelho, no apoio às associações concelhias, no necessário e urgente 

desenvolvimento equilibrado das vilas e das freguesias de Guimarães.” ----- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA-FLOR – 

CONCILIAÇÃO EXTRA-JUDICIAL (ART. 260º DO DECRETO-

LEI Nº 59/99, DE 2 DE MARÇO) – Presente a proposta do Vereador 

Domingos Bragança submetendo à aprovação do Executivo o acordo a 

que se chegou com o adjudicatário da empreitada em epígrafe, 
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“Empreiteiros Casais, SA”, destinado à reposição do equilíbrio financeiro 

do contrato, nos termos do art. 260º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99, 

de 2 de Março, e tendo em consideração a informação do Director do 

Departamento de Obras Municipais que se anexa. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 03 e na unidade económica 07.01.03.07 A 

informação referida 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. -------------------------------------------------------------------------- 

FORNECIMENTOS – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA 2007-2010 – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL Nº 1/2007 – Presente a seguinte informação da 

Secção de Aprovisionamento: “Submete-se, para aprovação superior, a 

abertura do presente procedimento nos seguintes termos, para ulterior 

aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com o disposto no art. 

22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho: Bem ou serviço: prestação 

de serviços de segurança e de vigilância nas instalações e equipamentos do 

Município de Guimarães; Valor estimado da despesa: €1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil euros) + IVA (21%); Classificação económica: 

02.02.18; Procedimento: concurso público, nos termos do artigo 87º do 

Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente para adjudicar: 

Câmara Municipal de Guimarães; Júri: Efectivos: Presidente – Anabela 

Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Chefe da Divisão de 

Contabilidade e Tesouraria; Vogais – Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe da 

Secção de Aprovisionamento e Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da 

Divisão de Trânsito e Transportes; Vogais suplentes: Carla Alexandra 

Castro, Técnica Superior de 2.ª Classe e Maria da Graça Pereira Barbosa, 

Assistente Administrativa Principal. Nas suas faltas e impedimentos a 
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Presidente do Júri é substituída pela Vogal efectiva Adelaide Sousa Ribeiro, 

Chefe da Secção de Aprovisionamento. Audiência prévia: propõe-se que a 

audiência prévia seja realizada pelo Júri.” Mais se propõe a aprovação da 

repartição de encargos pelos 4 anos económicos, de acordo com a seguinte 

estimativa: Ano de 2007 (Junho a Dezembro) = €291.666,67 + IVA; Ano 

de 2008 = €500.000,00 + IVA; Ano de 2009 = €500.000,00 + IVA; Ano 

de 2010 = €208.333,33 + IVA. Os Programa de Concurso e Caderno de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BARCO – APOIO À 

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência de deliberação de Câmara datada de 27 de Janeiro 

de 2005, a Câmara Municipal de Guimarães, apoiou financeiramente a 1ª 

fase da construção da Casa Mortuária da Freguesia de Barco, atendendo ao 

interesse em dotar aquela freguesia de um equipamento com estas funções, 

uma vez que correspondia a uma lacuna sentida pela respectiva população. 

Agora que a obra se encontra concluída e a funcionar, vem a Junta de 

Freguesia de Barco solicitar um apoio complementar da Autarquia, de 

forma a fazer face aos custos totais do investimento que, de acordo com 

medição realizada pelo Departamento de Obras Municipais, ascende a 

€115.366,50, correspondentes à edificação e aos arranjos da zona 

envolvente. Deste modo, considerando o interesse público em dotar a 

Freguesia de Barco de uma casa mortuária, que já estivera na base da 

deliberação de 2005, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 

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

5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Barco, de 
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um subsídio de €50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado a 

complementar a comparticipação da Autarquia nos custos de construção e 

arranjos da zona envolvente da Casa Mortuária de Barco. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 03 e a unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE OLIVEIRA – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – Presente a seguinte proposta: “A 

pedido da Junta de Freguesia de Oliveira do Castelo e atendendo à 

especificidade das Juntas de Freguesia da cidade, proponho que a verba 

concedida em reunião de Câmara de 9 de Março de 2006, no valor de € 

4.457,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete euros), destinada à 

realização de obras na área geográfica da Freguesia de Oliveira do Castelo, 

seja uma parte dessa importância destinada ao pagamento do condomínio 

da sede da Junta de Freguesia conforme facturas que apresenta no valor de 

€1.508,76 (mil quinhentos e oito euros e setenta e seis cêntimos).” Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. PAIO -

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães em sua reunião de 9 de Março de 2006, 

deliberou conceder à Junta de Freguesia de S. Paio a verba de €3.585,00 

(três mil quinhentos e oitenta e cinco euros) destinada à realização de 

obras na área geográfica da Freguesia. Como algumas das facturas 

apresentadas pela Junta de Freguesia não dizem respeito a obras mas sim à 

aquisição de material e outros fins, proponho, tendo em conta a 

especificidade das Juntas de Freguesia da cidade, que aquela importância 

seja aplicada nos seguintes investimentos: 1. Colocação de um bloco de 

caixas do correio e de um corrimão no Bloco C da Urbanização da 
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Feijoeira; 2. Pagamento do condomínio da sede das Juntas de Freguesia da 

Cidade; 3.Instalação de ar condicionado na sede das Juntas de Freguesia da 

Cidade; 4. Aquisição de central telefónica para a sede das Juntas de 

Freguesia da Cidade; 5. Aplicação de película reflectora nos vidros virados 

para a Rua Padre Gaspar Roriz na sede das Juntas de Freguesia da Cidade; 

6. Instalação de projectores visando a realização de exposições na sede das 

Juntas de Freguesia da Cidade; 7. Compra de plantas ornamentais para a 

sede das Juntas de Freguesia da Cidade.” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 0103 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO -

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião de 9 de Março de 2006, 

deliberou conceder à Junta de Freguesia de S. Sebastião a verba de 

€3.091,00 (três mil e noventa e um euros), para se proceder à realização de 

obras na área geográfica dessa freguesia. Como a Junta de Freguesia de S. 

Sebastião pretende aplicar aquela verba, para outros fins que não sejam a 

realização de obras e atendendo à especificidade das Juntas de Freguesia da 

cidade, proponho: - Que a verba de €1.509,14 (mil quinhentos e nove 

euros e catorze cêntimos) seja destinada ao pagamento de condomínio da 

Sede de Junta e a restante verba à aquisição de material informático.” Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

PATRIMÓNIO – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO À JUNTA DE 

FREGUESIA DE BALAZAR – Presente a seguinte informação da 

Secção do Património: “A Junta de Freguesia de Balazar, através de 

requerimento datado de 21 de Outubro de 2006, solicita a cedência de 

cadeiras e secretárias para apetrechamento de uma das salas da respectiva 
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sede de Junta. Existindo em armazém o material pretendido e atendendo a 

que já não satisfaz as necessidades dos Serviços deste Município, submete-

se à consideração superior a sua doação à Junta de Freguesia de Balazar, ao 

abrigo da alínea a), n.º 4 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Ao mencionado 

mobiliário foi atribuído o valor constante do quadro seguinte: --------------- 

DESIGNAÇÃO VALOR UNITÁRIO TOTAL 

2 Secretárias estrutura metálica c/ tampo 
em madeira, 6 gavetas, cor bege 

€30,00 € 60,00 

1 Secretária estrutura metálica com 
tampo em madeira 6 gavetas, cor cinza 

€30,00 € 30,00 

1 Secretária estrutura metálica com 
tampo em madeira 5 gavetas, cor bege 

€25,00 € 25,00 

2 Cadeiras com rodas estrutura metálica 
em napa preta 

€15,00 € 30,00 

2 Cadeiras fixas estrutura metálica em 
napa preta 

€10,00 € 20,00 

2 Cadeiras fixas estrutura metálica em 
napa castanha. 

€10,00 € 20,00 

2 Cadeiras fixas em madeira com 
estrutura metálica 

€7,50 € 15,00 

Total € 200,00 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORVITE – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Após os contactos efectuados com 

o proprietário do terreno necessário à ampliação do Cemitério de Corvite, 

Sr. José dos Santos Ribeiro, este disponibilizou-se para vender 

amigavelmente 1.000 m2, pelo preço de €24.939,89 ao Município. Desta 

forma solicitou-se a um perito da lista oficial a apreciação desta proposta, a 

fim de permitir decidir se seria necessário recorrer a um processo 
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expropriativo litigioso. Atendendo a que o relatório do perito refere ser 

aceitável o valor proposto pelo proprietário, deverá ser decidido adquirir 

ao Sr. José dos Santos Ribeiro, residente na Rua Padre António da Mota, 

nº 312, freguesia de Corvite, deste concelho, a mencionada parcela de 

terreno com a área de 1.000 m2, a desanexar actualmente do prédio 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 

01.434/120496 da freguesia de Ponte, concelho de Guimarães, omisso à 

matriz urbana, tendo contudo sido apresentada em 05/12/2005, 

declaração para a sua inscrição no 1º Serviço de Finanças de Guimarães 

pelo preço de € 24.939,89, nos termos previstos no art. 11º do Código das 

Expropriações.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO MUNICIPAL – 

PARCELA “F” EXPROPRIADO: DAVID BARROSO – Presente a 

seguinte informação da Secção do Património: “No âmbito do processo de 

expropriação de terrenos necessários à construção do Novo Mercado, a 

Câmara Municipal enviou, em 16 de Julho de 2003, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno “F”, com a área 

de 832m2, propriedade de David Barroso, para efeitos de expropriação 

litigiosa. Por despacho judicial de 15 de Janeiro de 2007, foi a Câmara 

Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da actualização da 

indemnização, calculado conforme previsto no n.º 1 do artigo 24º do 

referido Código, desde a data da declaração de utilidade pública da 

expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 
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Municipal procedeu ao depósito do valor global de €57.942,89, aprovado 

em reunião de 6 de Setembro de 2001, à ordem do expropriado e do 

respectivo processo, deverá ser agora depositado à ordem do mencionado 

Tribunal Judicial de Guimarães o valor de €15.098,29, correspondente à 

devida actualização e à quantia em falta, conforme nota discriminada em 

anexo. Uma vez que o mencionado valor tem de ser depositado à ordem 

do Tribunal Judicial de Guimarães até ao próximo dia 26 de Janeiro de 

2007, solicita-se despacho que autorize este procedimento, devendo o 

assunto ser posteriormente submetido à Câmara para ratificação.” Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

07.01.01. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor 

Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA SOBRE O DIREITO DE 

SUPERFÍCIE DE PRÉDIO – CASA 11 DO BAIRRO LEÃO XIII – 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Janeiro 

de 2007, que autorizou a constituição de uma hipoteca sobre o direito de 

superfície do prédio designado por Casa 11, da Rua N.ª Senhora de 

Fátima, do Bairro Leão XIII, desta cidade, nos termos da seguinte 

informação: ”Através de requerimento datado de 11 de Janeiro de 2007, o 

Sr. António José Fernandes Machado, e a sua mulher, Maria Idália de 

Amorim Gonçalves Machado, proprietários do direito de superfície da 

Casa 11, da Rua N.ª Senhora de Fátima, do Bairro Leão XIII, vêm solicitar 

a esta autarquia que autorize a constituição de uma hipoteca sobre o direito 

de superfície do prédio supra identificado. A autorização ora requerida 

destina-se a instruir um processo de crédito bancário para execução de 
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obras naquela casa, de ampliação do 1.º andar. Através de escritura pública 

celebrada em 6 de Novembro de 2001, esta autarquia vendeu aos aqui 

requerentes o direito de superfície sobre o prédio supra identificado. Esta 

venda foi efectuada ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 

de Setembro. Assim, ficou a constar da escritura que os actuais 

proprietários não poderiam arrendar ou voluntariamente alienar o direito 

de superfície durante um prazo de sete anos. Este ónus encontra-se 

devidamente registado na descrição relativa a este prédio, na Conservatória 

do Registo Predial. Coloca-se, agora, a dúvida de saber se, tal como 

requerido, a autarquia poderá autorizar a constituição de uma hipoteca a 

favor da instituição bancária onde foi solicitado o empréstimo. A venda do 

direito de superfície foi efectuada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 310/88, de 

5 de Setembro. Segundo o disposto no n.º 2 do art.º 19.º deste normativo 

legal “Os fogos adquiridos ao abrigo do presente diploma são inalienáveis durante os 

sete anos subsequentes à aquisição, salvo para execução por dívidas relacionadas com a 

compra do próprio fogo e de que este seja garantia, ou de dívidas fiscais, só podendo 

subsequentemente ser arrendados em regime de renda condicionada”. Na situação aqui 

em apreço, os requerentes pretendem ver autorizada a hipoteca da casa, 

para garantia de pagamento de um empréstimo que pretendem contrair 

junto de uma instituição bancária, que se destina a comparticipar as obras 

de ampliação do 1.º andar da casa. O ónus que a autarquia impôs aos 

adquirentes do prédio é um ónus de inalienabilidade e de não 

arrendamento. No entanto, a constituição de uma hipoteca não se pode 

considerar um acto de alienação, não é uma transmissão. A hipoteca é um 

ónus que recai sobre o prédio, uma garantia para cumprimento de uma 

obrigação, o que não significa que o proprietário do prédio perca o seu 

direito de propriedade. A constituição da hipoteca está definida nos artigos 

686.º e seguintes do Código Civil. Segundo o n.º 1 do art.º 686.º “A hipoteca 
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confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisa imóveis, ou equiparadas, 

pertencentes ao devedor ou a terceiro com preferência sobre os demais credores que não 

gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo.” E, segundo a al. c) do n.º 1 

do art.º 688.º o direito de superfície pode ser hipotecado. Estas são as 

normas gerais sobre a constituição da hipoteca. No entanto, na situação 

em apreço existe uma norma específica para permitir a constituição da 

hipoteca sobre estas casas, o n.º 2 do art.º 19.º Decreto-Lei n.º 310/88, de 

5 de Setembro. Segundo esta norma, as casas vendidas ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 310/88 não poderão ser alienadas durante o prazo de sete 

anos, “salvo para execução por dívidas relacionadas com a compra do próprio fogo e de 

que este seja garantia, ou de dívidas fiscais”, situação que poderá resultar do não 

pagamento da hipoteca, e consequente transmissão do bem para o credor 

hipotecário. Em face do supra exposto, e salvo melhor opinião, somos do 

entendimento de que poderá esta autarquia deferir o solicitado pelos 

requerentes, autorizando a constituição da hipoteca sobre a Casa 11, da 

Rua N.ª Senhora de Fátima, do Bairro Leão XIII, para os fins requeridos.” 

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

PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA CULTURA, A 

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO, O MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES E A UNIVERSIDADE DO MINHO, COM VISTA À 

CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO MARTINS SARMENTO – Presente a 

seguinte proposta: “A Sociedade Martins Sarmento (SMS) é uma 

instituição cultural de utilidade pública sem fins lucrativos fundada em 

1881, em homenagem ao arqueólogo Francisco Martins Sarmento, cujos 

estudos científicos atraíram a atenção da Europa culta do seu tempo. 

Tendo como desígnio matricial a promoção da instrução popular, a SMS 

transformou-se, ao longo do tempo, numa das mais sólidas e prestigiadas 

instituições culturais portuguesas. Com sede em Guimarães, a SMS assume 
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uma inegável dimensão nacional, por força do seu património e da sua 

actividade cultural, tendo uma longa história de intervenção nas áreas da 

produção de cultura e da protecção, guarda e divulgação de património 

arqueológico, museológico, bibliográfico, documental e artístico. Gestora 

de bens culturais, é, há mais de um século, responsável por um importante 

conjunto de monumentos classificados, em que assume especial relevo a 

estação arqueológica mais emblemática do Norte de Portugal, a Citânia de 

Briteiros. Mantém dois museus abertos ao público (o Museu Arqueológico 

da SMS e o Museu da Cultura Castreja), assim como uma das mais 

notáveis bibliotecas públicas privadas portuguesas e um arquivo onde se 

guardam importantes tesouros documentais. Possui importantes colecções 

de materiais arqueológicos, etnográficos, numismáticos e artísticos. É 

proprietária de um valioso património imobiliário com relevância cultural 

(o edifício onde tem a sede, obra do arquitecto Marques da Silva, que 

integra os claustros medievais do antigo Convento de S. Domingos, o 

palacete onde viveu Martins Sarmento, em Guimarães, o Solar da Ponte, 

em Briteiros). Produtora de cultura, desenvolve uma actividade científica 

reconhecidamente relevante, editando a Revista de Guimarães, organizando 

exposições, promovendo encontros científicos. Do erudito de quem 

tomou o nome, Francisco Martins Sarmento, a SMS recebeu as colecções 

arqueológicas e a biblioteca, os monumentos de que era proprietário, bem 

como o essencial dos meios materiais que asseguraram a sua continuidade 

até aos dias de hoje. Com esses meios e o trabalho dedicado de sucessivas 

gerações de homens da cultura de Guimarães, a SMS ganhou raízes e 

tornou-se na principal referência cultural da cidade onde tem raízes, uma 

instituição com uma dimensão única no panorama cultural português, cuja 

obra é objecto de reconhecimento internacional. Os pesados investimentos 

em que esteve envolvida ao longo dos últimos quinze anos com obras de 
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conservação e restauro na sua sede, com a criação do Museu da Cultura 

Castreja e com a revalorização da Citânia de Briteiros, criando condições 

de acolhimento e de visitabilidade ímpares, esgotaram as suas reservas 

financeiras. Ao mesmo tempo, as receitas que a SMS é capaz de gerar com 

as suas actividades, somadas ao apoio que recebe anualmente da Câmara 

Municipal de Guimarães, são insuficientes para acorrer às exigências 

humanas e financeiras que hoje se colocam para enfrentar as tarefas de 

salvaguarda e de divulgação de património material, cujos encargos são 

incomportáveis para uma Instituição que sobrevive, em larga medida, de 

trabalho prestado em regime de voluntariado. Quando se prepara para 

comemorar o seu 125.º aniversário, a SMS enfrenta o desafio de continuar 

a proteger e a estudar o riquíssimo património que tem à sua guarda. A 

actual situação financeira da Instituição e os novos desafios que se 

colocam, impõem que se encontre uma solução inovadora, que implicará 

adequação do seu modelo de governo à realidade dos novos tempos e o 

estabelecimento de uma parceria que permita envolver o 

comprometimento público na partilha das responsabilidades na gestão de 

bens que integram o património cultural português. Ao Estado, através do 

Ministério da Cultura e, bem assim, ao Município de Guimarães, cabe 

contribuir, de forma positiva, para a preservação do vasto e importante 

património cultural que se encontra na posse da SMS, colocando-o à 

disposição da população em geral, e das camadas mais jovens, em 

particular. Impõe-se, por isso, que seja constituída uma nova entidade, 

dotada do estatuto jurídico de fundação, que prossiga a ambição da SMS 

na obtenção dos objectivos culturais e científicos que sempre a nortearam. 

Deste modo, proponho a aprovação da minuta do protocolo e projecto de 

estatutos, ambos em anexo, para ulterior aprovação pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea l), do nº 2, do art. 53º da Lei nº 169/99, de 
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18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 01.01 e na 

unidade económica 09.07.02. Os documentos referidos, minuta do 

protocolo e projecto de estatutos, doa-se aqui por reproduzidos e ficam 

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

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES E O INSTITUTO PORTUGUÊS 

DE MUSEUS PARA A AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE ALBERTO 

SAMPAIO – Presente a seguinte proposta: “Na sequência de 

conversações que decorreram nos últimos meses, foi possível acordar com 

o Instituto Português de Museus um protocolo visando a ampliação do 

Museu de Alberto Sampaio, que considerou os seguintes pressupostos: - O 

Museu de Alberto Sampaio foi criado em 1928, e aberto ao público em 

1931. Situa-se no local onde, no século X, a condessa Mumadona mandou 

construir um mosteiro. No século XII, o mosteiro deu lugar a uma 

Colegiada, sob a invocação de Santa Maria e, mais tarde, de Nossa Senhora 

da Oliveira. Actualmente, o Museu, cujas colecções são essencialmente de 

arte sacra, ocupa o claustro da Igreja e as antigas Casas do Cabido e do 

Priorado da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Situa-se em pleno 

coração do Centro Histórico de Guimarães, Património Cultural da 

Humanidade desde Dezembro de 2001. Nos últimos anos, o Museu de 

Alberto Sampaio tem vindo a conquistar e fidelizar públicos, realizando 

actividades de índole diversa, e trabalhando com diferentes tipos de 

público, designadamente o público escolar, a terceira idade, pessoas 

portadoras de deficiência, jovens provenientes de meios carenciados, e, 

genericamente, visitantes interessados em conhecer o seu espólio, o 
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património edificado do Centro Histórico de Guimarães, ou as várias 

exposições temporárias de arte contemporânea que o Museu vem 

promovendo. Este crescimento e diversificação de públicos, por um lado, 

e o aumento das colecções que tem vindo paulatinamente a verificar-se, 

por outro, tornam premente a necessidade de se proceder à ampliação do 

Museu. No entanto, a sua inserção em edifício considerado monumento 

nacional desde 16 de Outubro 1910 (Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 

Junho 1910; ZEP, DG 94 de 19 Abril 1956) e a sua sensível localização na 

área classificada pela UNESCO, dificultam substancialmente uma 

ampliação com a dimensão necessária, no espaço onde actualmente se 

insere. Na época em que o Museu foi criado, não se carecia de espaços 

para funções hoje imprescindíveis – Reservas, salas para trabalho com os 

públicos – nem se asseguravam as acessibilidades para todos. 

Presentemente, os espaços usados como Reserva são de todo insuficientes, 

não oferecendo as melhores condições de conservação do espólio; as 

actividades com o público vão decorrendo em espaços diversificados que 

nem sempre são os mais apropriados – claustro, cerca, sala de conferência, 

sala de exposições temporárias – e uma parte da colecção exposta é 

inacessível a pessoas de reduzida mobilidade. O primeiro propósito deste 

entendimento é, assim, o de assegurar uma solução para a ampliação do 

Museu de Alberto Sampaio que seja realizável em tempo útil, em razão da 

premência de que se reveste, e que reúna os requisitos físicos susceptíveis 

de responder às funções deficitárias, nomeadamente as Reservas e os 

espaços para actividades, assim melhorando substancialmente as condições 

de conservação e dinamização das suas colecções. - A implantação desta 

ampliação no Centro Histórico é, igualmente, uma condição crítica: por 

razões de ordem funcional, porque a proximidade entre os dois pólos é um 

preponderante factor de eficiência; e por razões de ordem programática, 
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dada a vocação do Museu para divulgar o património – edificado e 

humano – existente no Centro Histórico. Por outro lado, a Câmara 

Municipal de Guimarães encetou, nas últimas décadas, um esforço 

continuado e sustentado de requalificação urbana do seu casco histórico. A 

reabilitação integral dos espaços públicos foi acompanhada por acções 

técnicas e financeiras que conduziram à recuperação de boa parte do 

edificado habitacional, na sua maioria privado. Neste último domínio, 

como é natural, as principais dificuldades ainda se prendem com as 

grandes casas senhoriais, cuja dimensão, traça arquitectónica e estado de 

degradação dificultam ou inviabilizam a sua recuperação por parte dos 

respectivos proprietários. Nesta matéria, a política de intervenção assumida 

pelo Município visou, sempre que possível e justificável, adquirir tais 

edifícios, protegendo o seu relevante interesse arquitectónico, para neles 

instalar equipamentos públicos. São os casos da Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e do Tribunal da Relação 

de Guimarães. A já referida classificação como Património Cultural da 

Humanidade, para além de ter provocado um aumento exponencial na 

procura do Centro Histórico, conferindo aos grandes edifícios um enorme 

potencial de uso colectivo, impõe à Autarquia o objectivo de dar 

continuidade à reabilitação do seu edificado, mormente nos casos mais 

relevantes do ponto de vista patrimonial ou arquitectónico. O segundo 

propósito é, assim, o de dar sequência à política definida pela Autarquia 

para a intervenção no Centro Histórico, criando um novo equipamento de 

uso colectivo a partir da completa reabilitação de um edifício com 

inquestionável interesse arquitectónico e urbanístico, em estado de 

avançada degradação. - A designação de Guimarães como “Capital 

Europeia da Cultura 2012” veio dar relevo à necessidade de reforçar 

substancialmente a oferta de formação, informação e divulgação sobre o 
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Centro Histórico. Efectivamente, se após a classificação pela UNESCO, 

aquela área viu crescer contínua e significativamente a sua capacidade de 

atracção e frequência, é expectável que a Capital Europeia da Cultura 

venha a originar um novo impulso sustentado no aumento dos seus já 

numerosos visitantes. O terceiro propósito do entendimento que as 

entidades signatárias se propõem celebrar é, deste modo, o de garantir a 

concretização de um projecto considerado estruturante no quadro da 

Capital Europeia da Cultura 2012, porquanto visa reforçar 

significativamente a oferta de divulgação, formação e conhecimento sobre 

o Centro Histórico aos seus diversos públicos. Com estes fundamentos, 

proponho a aprovação da minuta do protocolo de colaboração anexo.” O 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROTOCOLO DE PARCERIA COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE BELOS ARES E GIL 

VICENTE – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“No decorrer das acções desencadeadas pela Câmara Municipal de 

Guimarães no combate aos índices de abandono, os Serviços de Educação 

tem vindo a desenvolver um trabalho de parceria com os Agrupamentos 

de Escolas do Concelho com vista à integração escolar dos jovens que 

abandonaram a escola e que se encontram em situação de risco de 

abandono. Neste sentido, propomos que, a exemplo de outros 

Agrupamentos, seja celebrado com os Agrupamentos de Escolas de Belos 

Ares e de Gil Vicente protocolo de parceria.” A minuta do protocolo de 

parceria referido dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – PROTOCOLO DE PARCERIA COM O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEVIDÉM – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “No decorrer das acções 

desencadeadas pela Câmara Municipal de Guimarães no combate aos 

índices de abandono, os Serviços de educação têm vindo a desenvolver um 

trabalho de parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho com 

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

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

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

Agrupamento de Escolas de Pevidém Protocolo de Parceria.” A minuta do 

protocolo de parceria referido dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: ”Pela presente se submete à apreciação 

Camarária a alteração ao trânsito na freguesia de Fermentões, assinalada na 

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

Assembleia de Freguesia, e permitirá melhorar as condições de circulação e 

segurança rodoviária no arruamento em causa.” A proposta de alteração de 

trânsito 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. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – FREGUESIAS DE AZURÉM E 

S. PAIO – Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Considerando a construção de uma unidade 
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comercial dotada de 73 lugares de estacionamento na Rua dos Bombeiros 

Voluntários; Considerando que o acesso à Rua dos Bombeiros Voluntários 

processa-se pela Rua Francisco Agra; Considerando o reduzido perfil 

transversal da Rua Francisco Agra; Considerando a necessidade de 

melhorar a acessibilidade local; Propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da alteração da postura em vigor na Rua dos Bombeiros 

Voluntários de forma a permitir, para além das viaturas da corporação dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães, o acesso ao parque de 

estacionamento pela Alameda Alfredo Pimenta.” A proposta de alteração 

de trânsito 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. --- 

TRANSPORTES – JARDIM DE INFÂNCIA DA VALINHA – 

POLVOREIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 19 de 

Janeiro de 2007, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Jardim-de-infância da 

Valinha – Polvoreira, solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro, para efectuar o transporte de 24 crianças, no dia 

24 de Janeiro ao “Chiqui-Parque”. Considerando a importância deste tipo de 

actividades no desenvolvimento das crianças, e não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa, submete-se à 

ratificação 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de 29 de Janeiro de 2007, 

que concordou com a seguinte informação do Departamento de Serviços 
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Urbanos e Ambienta: “A Escola EB 2,3 Fernando Távora, solicitou a 

colaboração do município através da cedência de um autocarro, para 

efectuar o transporte de 40 crianças da EB1/JI Nossa Senhora da 

Conceição, no dia 1 de Fevereiro às piscinas municipais. Considerando não 

haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa 

submete-se à ratificação do executivo Camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARROS – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento de Escola do Vale de S. Torcato, solicitou a colaboração 

do município através da cedência de um autocarro, para efectuar o 

transporte das crianças da EB1/JI de Vinha Atães, à Biblioteca Municipal 

Raul Brandão, 36 crianças no dia 14 de Fevereiro, e 35 crianças no dia 15 

de Fevereiro. Considerando que se trata de uma visita de estudo de 

relevante interesse pedagógico, e não haver inconveniente para os Serviços 

a disponibilidade da viatura em causa, submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA EB 2,3 SANTOS SIMÕES – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARROS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola EB 2,3 Santos 

Simões, solicitou a colaboração do município através da cedência de dois 

autocarros, para efectuar o transporte de 72 alunos no dia 18 de Abril, à 

Biblioteca Municipal Raul Brandão. Considerando que se trata da “Semana 

do Livro e da Leitura”, inserida no Plano Anual de Actividades a 

desenvolver pela escola e não haver inconveniente para os Serviços a 

disponibilidade  das  viaturas  em  causa”.  DELIBERADO  APROVAR 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 3/2007   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA OFICINA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARROS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Cooperativa Oficina, solicitou no 

âmbito do Protocolo de Colaboração existente com o Município, a 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte de artesãos, no 

período de 17 a 20 de Maio, aquando da realização da XIX Feira de 

Artesanato de Guimarães, a realizar no Pavilhão Multiusos. Considerando 

o apoio concedido em anteriores edições, e não haver inconveniente para 

os serviços a disponibilidade da viatura em causa, submete-se à aprovação 

do Executivo Camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ESCOLA EB 2,3 SANTOS SIMÕES – CONCURSO 

LITERÁRIO – Presente a seguinte proposta: “O Conselho Executivo da 

EB 2,3 Santos Simões promoveu recentemente o Concurso Literário 

Santos Simões, com o objectivo de promover a leitura e a escrita literária 

por parte dos respectivos alunos, pretendendo agora editar o livro de 

contos resultante do referido concurso, cujo arranjo gráfico foi realizado 

na Autarquia, na sequência de pedido anterior de apoio para o efeito. 

Colhidos os orçamentos referentes à edição, e em face da falta de 

capacidade financeira para assumir integralmente o pagamento da edição, o 

Conselho Executivo daquela escola solicita apoio financeiro que a viabilize. 

Assim, considerando o interesse e objectivos do concurso, 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 Escola EB 2,3 Santos Simões, de um subsídio €500,00 

(quinhentos euros), destinado a comparticipar na edição do livro de contos 
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resultante do Concurso Literário Santos Simões.” Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e a 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 12 a 18 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 – NÚCLEO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO E 

SOCIEDADE DA UNIVERSIDADE DO MINHO – Presente a 

seguinte proposta: “O Núcleo de Estudos de População e Sociedade da 

Universidade do Minho (NEPS) é uma das unidades de investigação que 

representa Portugal no Projecto Europeu “Gender and Well-being: 

Interaction between Work, Family and Public Policies” (Género e Bem-

estar: Interacção entre Trabalho, Família e Políticas Públicas). Trata-se de 

um projecto que congrega especialistas de diferentes domínios científicos 

de vários países europeus. Neste contexto, o NEPS organizará, de 25 a 27 
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de Abril próximos, no Campus de Azurém, um simpósio intitulado “The 

Transmission of Well-being: Marriage Strategies and Inheritance Systems 

in Europe from 17th-20th Centuries” (A Transmissão do Bem-estar: 

Estratégias Matrimoniais e Sistemas de Herança na Europa entre os 

Séculos XVII e XX), para o que vem solicitar o apoio financeiro e logístico 

da Autarquia. Considerando o interesse em apoiar as iniciativas científicas 

de um modo geral e, em particular, aquelas que decorrem em Guimarães, 

pelo potencial de promoção da cidade que implicam, 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 Núcleo de Estudos de População e Sociedade da 

Universidade do Minho, de um subsídio de €2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização 

do simpósio “The Transmission of Well-being: Marriage Strategies and 

Inheritance Systems in Europe from 17th-20th Centuries”, incluindo os 

referentes à utilização do Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor. 

Mais proponho, para o mesmo efeito, a cedência do autocarro para o dia 

25 de Abril, bem como a oferta de brochuras turísticas aos participantes.”. 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e a 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 

12 a 18 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 
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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 – TUNA AFONSINA DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO – “IV CIDADE BERÇO” – FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE TUNAS – Presente a seguinte proposta: “A 

Tuna Afonsina tem neste momento 13 anos de história e numerosas 

participações em eventos de destaque nacional e internacional. 

Actualmente composta por cerca de 25 elementos activos, já passaram pela 

tuna 15 gerações de tunos e mais de uma centena de estudantes. O enorme 

sucesso das edições anteriores do Festival Internacional de Tunas “Cidade 

Berço”, organizado pela Tuna Afonsina, especialmente junto da 

comunidade académica, levou a que este ano a Afonsina pretendesse abrir 

o festival a toda a comunidade, em especial ao público vimaranense. À 

semelhança do que já acontece nas principais cidades do país, onde este 

tipo de eventos são realizados nas principais casas de espectáculo da 

cidade, a Afonsina pretende realizar o próximo festival, a decorrer no 

próximo dia 3 de Fevereiro e contando com cerca de 200 tunos, no 

Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, na tentativa de atrair ao 

evento também o público não universitário. Para o efeito, solicitam o 

apoio da Autarquia, tendo em vista o pagamento dos custos de utilização 

do referido Auditório. Considerando o interesse e tradição da iniciativa em 

causa, e no sentido de encorajar a adesão de público não universitário, 
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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 Afonsina – Tuna de Engenharia da Universidade 

do Minho, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de utilização do Grande Auditório do Centro 

Cultural Vila Flor, aquando do Festival Internacional de Tunas “IV Cidade 

Berço”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e a 

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 12 a 

18 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 – ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM MOREIRA 

DE SÁ – CICLO DE GUITARRA “GUIMARÃES 2007” – Presente a 

seguinte proposta: “Inserido no seu programa anual de actividades, a 

Academia de Música Valentim Moreira de Sá irá realizar o Ciclo de 
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Guitarra “Guimarães 2007”. De acordo com o dossier anexo ao pedido de 

apoio à Autarquia, o ciclo referido contemplará a realização de vários 

concertos e workshops, prevendo-se igualmente a encomenda e edição de 

obras musicais para guitarra. Considerando o programa e os objectivos, 

que associa, a formação pedagógica e a componente do espectáculo, e 

atendendo ao trabalho da Academia que, ao longo de muitos anos, vem 

proporcionando educação musical e concorrendo para a formação de 

artistas e de públicos, 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 de Música Valentim 

Moreira de Sá, de um subsídio de €2.000,00 (dois mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização do Ciclo de Guitarra “Guimarães 

2007”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e a 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 12 a 

18 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 – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL POPULAR DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Futebol 

Popular de Guimarães é responsável, desde há largos anos, pela 

organização dos vários campeonatos concelhios de futebol popular. Todos 

os seus campeonatos são organizados de uma forma profissional, apesar 

dos seus parcos meios, dando a devida dignidade a todos os seus eventos, 

sendo que, a época em curso, a Associação tem 37 clubes a participar nos 

diversos campeonatos, num total que ronda os 1.050 atletas dos vários 

escalões etários. Ao contrário do que sucede noutros campeonatos, aos 

clubes são solicitadas quantias pouco significativas para poderem 

participar, pelo que os torneios da AFPG movimentam largas centenas de 

atletas, em vários escalões etários. Anualmente, esta Autarquia concede um 

apoio financeiro, que é canalizado para o pagamento das arbitragens dos 

jogos dos campeonatos da 1ª e 2ª Divisão, Juniores, Taça Cidade Berço, 

Super Taça e Troféus para os clubes e atletas que mais se evidenciem ao 

longo da época. Deste modo, e à semelhança dos anos transactos, 

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 Associação de Futebol Popular de Guimarães, de 

um subsídio €25.000 (vinte e cinco mil euros), devendo a dita Associação 

enviar oportunamente documento comprovativo das despesas efectuadas.” 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e a 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 
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12 a 18 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 – AQUISIÇÃO DE VIATURAS – Presente a seguinte 

proposta: “Tendo a Câmara Municipal sido solicitada pelas entidades 

abaixo indicadas, de com necessidades ao nível dos transportes, tendo em 

vista o interesse público das actividades a prosseguir por aquelas e à 

semelhança do que tem sido adoptado em matéria de comparticipação 

aquisição de viaturas, proponho: 1 - A atribuição de um subsídio à Junta 

de Freguesia de Serzedo, no valor de €2.000,00 (dois mil euros) para 

comparticipar na aquisição de uma carrinha de nove lugares que se destina 

ao transporte de grupos culturais e desportivos da Freguesia, bem como ao 

transporte da comunidade em geral, nos termos do disposto na alínea b) 

do nº 6 do art. 64º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 2 - A atribuição de um 

subsídio ao Centro Social Paroquial de Gondar (Centro Comunitário 

Paroquial) no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para 

comparticipar na aquisição de uma viatura adaptada para deficientes, que 
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se destina ao transporte dos utentes diários do Centro de Dia que só 

podem deslocar-se em cadeiras de rodas e outros idosos com dificuldades 

de locomoção, bem como o seu transporte para diversas actividades como 

intercâmbios de Instituições, visitas e passeios, nos termos do disposto na 

alínea b) do nº 4 do art. 64º do referido diploma legal.” Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e nas unidades económicas, 

respectivamente, 08.05.01.02 e 08.07.01. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – ORFEON DE S. TIAGO DE RONFE – 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 25 DE JANEIRO DE 

2007 – Presente uma informação onde consta que em reunião de 25 de 

Janeiro de 2007, foi deliberado atribuir um subsídio no valor de €150,00 

(cento e cinquenta euros) ao Orfeon de S. Tiago de Ronfe, destinado a 

apoiar aquele Grupo na deslocação à Câmara Municipal de Guimarães para 

cantar as Janeiras, o que ocorreu no passado dia 24 de Janeiro. Por lapso, 

não foi referido na respectiva proposta que o subsídio seria pago à 

Paróquia de Ronfe. Assim, submete-se a rectificação a deliberação de 

Câmara de 25 de Janeiro de 2007, tendo em vista atribuição do subsídio de 

€150,00 (cento e cinquenta euros) à Paróquia de Ronfe. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – FEIRA 

FRANCA DOS 27 – Presente um ofício da Irmandade de S. Torcato 

dando conhecimento da realização, no próximo dia 27 de Fevereiro, da 

secular Feira Franca dos 27. Assim, solicitam o apoio possível da Câmara 

Municipal. Propõe-se seja autorizada a realização da Feira. 

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

PELAS ONZE HORAS E DEZ MINUTOS O PRESIDENTE DA 

CÂMARA   DEU  POR   ENCERRADA  A  REUNIÃO,  DE  QUE,  
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PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


