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ACTA 

Aos dezassete dias do mês de Julho do ano de dois mil e oito, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca 

Maria da Costa Abreu, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de 

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

Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira, Luísa Maria Alves de Oliveira e 

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

Não compareceu o Vereador Domingos Bragança Salgado, cuja falta foi 

considerada justificada. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado 

em acta: “Na última reunião do executivo camarário os vereadores eleitos 

nas listas do PS, por intermédio do Dr. Domingos Bragança, leram uma 

declaração escrita em que aventavam a possibilidade de eu ter prestado 

conscientemente falsas declarações, enquanto testemunha, no âmbito de 

um julgamento judicial. Alguns dias depois, de acordo com informação 

vinda a público, o Secretariado do PS de Guimarães terá decidido 

apresentar no Ministério Público de Guimarães uma participação contra 

mim, pela prática de um “crime de perjúrio”. Importa por isso esclarecer, 

neste órgão, o seguinte: 1. As declarações por mim prestadas no âmbito da 

sessão de julgamento em causa tiveram exclusivamente por base 

documentos que foram solicitados pelos vereadores do PSD para 

preparação da reunião de 26 de Junho de 2008, mais concretamente da 
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proposta constante no ponto 13 da respectiva agenda. Tais documentos 

foram entregues pela Sra. Dra. Joana Xavier ao Vereador Eng. Vítor 

Ferreira. 2. As minhas declarações sobre o valor das novas avaliações dos 

terrenos da aludida proposta foram, assim, prestadas com base nesses 

documentos que entreguei ao Tribunal e que este os aceitou para junção 

aos respectivos autos. 3. Depois da última reunião de Câmara Municipal, 

em 10 de Julho do corrente ano, confrontei a referida documentação com 

aquela que o PS tinha entregado à comunicação social, chegando à 

conclusão de que não havia, entre elas, total correspondência. 4. As 

avaliações constantes dos documentos que nos foram entregues diziam 

respeito a mais lotes do que aqueles que efectivamente estavam em causa 

no “Acordo de Permuta” celebrado em 5 de Junho de 2001 entre o 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e o senhor Domingos 

Machado Mendes. 5. Feito este esclarecimento, importa dizer que a defesa 

da ideia, feita pelo PS, segundo a qual eu teria, conscientemente, prestado 

falsas declarações em julgamento é em si mesma insultuosa e ofensiva, 

uma vez que, como resulta do acima exposto, as mesmas foram prestadas 

com total boa-fé e transparência. 6. Assim, caso se venha a verificar a 

apresentação de qualquer participação criminal em que me sejam 

imputadas falsas declarações, não hesitarei em apresentar contra os 

subscritores de tal queixa uma participação criminal por denúncia 

caluniosa. Em defesa da verdade e em defesa da minha honra”. 2 – 

Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Solicitou esclarecimentos 

sobre o rumo do projecto Capital Europeia da Cultura em 2012, 

defendendo a participação das associações e da comunidade vimaranense 

no projecto; b) – Referindo-se à edição deste ano das Festas da Cidade e 

Gualterianas, disse discordar da solução encontrada no Campo das Hortas 

para a instalação dos equipamentos de divertimento e de espaços de venda 
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de produtos alimentares e artesanato, uma vez que dificulta a passagem das 

pessoas que ali se deslocam. 3 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – 

Deu informações sobre a campanha de sensibilização para a reciclagem 

promovida pela Associação de Municípios do Vale do Ave em parceria 

com a Sociedade Ponto Verde, distribuindo pelos membros do Órgão 

Executivo um mini ecoponto; b) – Da colocação de painéis nos Parques 

de Lazer das Vilas das Taipas, Ponte e Selho S. Jorge, identificativos da 

comunidade piscícola do Rio Ave; c) – Da abertura de candidaturas à 

atribuição de parcelas agrícolas na Horta Pedagógica. 4 – Vereador César 

Machado – Sobre a intervenção do Vereador Rui Vítor Costa, disse ser 

importante clarificar que o texto lido na reunião anterior não refere em 

momento algum a palavra "conscientemente", esclarecendo que o que tal 

texto refere é que, a ser verdadeiro o que vem afirmado em título 

publicado no jornal "Notícias de Guimarães", até ao momento não 

desmentido, o Vereador Rui Vitor Costa teria feito afirmações em tribunal 

que são falsas e que, sendo falsas, são graves, até porque pretensamente se 

apoiam em documentos que terão sido entregues ao Tribunal, nesse 

mesmo acto por aquele Vereador, quando o que é certo é que esses 

documentos desmentem tal afirmação e apontam para valores diferentes 

dos que foram indicados pelo mesmo Vereador. Disse, ainda, considerar 

grave que num assunto que tem causado a polémica que é conhecida, uma 

afirmação manifestamente falsa que se transforma em título de jornal não 

mereça correcção do seu signatário, sobretudo se se apercebeu – como 

agora parece resultar da sua intervenção – que poderá ter incorrido em 

lapso. Disse, ainda, que um lapso qualquer um tem, pois qualquer um pode 

enganar-se, contudo esse engano deve ser assumido, aceite e reparado, não 

fazendo qualquer sentido cometer-se um erro, não o reparar, e ameaçar os 

Vereadores do Partido Socialista com um processo judicial por terem tido 
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uma intervenção em favor da verdade, mais a mais sugerindo que os 

documentos que lhe foram entregues pela Câmara estariam na origem do 

seu próprio equívoco. Concluiu afirmando que os Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista não receiam qualquer processo judicial que o Vereador 

Rui Vítor Costa entenda intentar. 5 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Explicou à Vereadora Ana Amélia 

Guimarães que a acção da Câmara Municipal está condicionada pela 

complexidade da candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2012, 

referindo, entre outros, as várias parcerias envolvidas neste trabalho. 

Relatou as diversas reuniões realizadas com o Governo e demais entidades, 

e ainda as que se prevêem realizar, especificando a reunião agendada com 

o Ministro da Cultura para o próximo dia 30 de Julho. Disse que o 

projecto da Capital Europeia da Cultura 2012 será centralizado em 

Guimarães, mas que não irá prescindir de trabalhar com os Municípios 

que, desde a primeira hora, se disponibilizaram a colaborar com o 

Município de Guimarães (Braga, Felgueiras, Famalicão, Fafe e demais 

Municípios pertencentes à Associação de Municípios do Vale do Ave e ao 

Eixo-Atlântico). Acrescentou que, na altura própria, dará as informações 

necessárias, já que no momento, para além do trabalho já conhecido, está a 

ser desenvolvido um esforço ao nível das parcerias com vista à sustentação 

financeira da candidatura. Referiu o elogio do Presidente do Júri, Sir Bob 

Scott, à candidatura de Guimarães, tendo ficado muito bem 

impressionado, sobretudo, com o Projecto CAMPURBIS; b) – Sobre as 

Festas da Cidade e Gualterianas esclareceu as razões da opção, 

considerando-a uma estratégia para disciplinar o tráfego na Alameda e no 

Largo República do Brasil. ----------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da entrada em  
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funcionamento dos Sanitários do Parque da Cidade; 2 – Do Relatório do 

Governo Civil de Braga remetendo análise sintética da sinistralidade no 

Distrito de Braga; 3 – De uma informação do Posto de Atendimento ao 

Cidadão de Guimarães relativa ao atraso, por parte do Instituto de 

Mobilidade e Transportes Terrestres, no envio das Cartas de Condução; 4 

– Da presença do posto móvel do Centro Distrital de Segurança Social nas 

freguesias de Aldão, Arosa, Atães, Castelões, Gominhães, Gonça, Rendufe 

e Selho S. Lourenço para prestar apoio aos reformados que desejem 

candidatar-se ao Complemento Solidário para Idosos; 5 – Da seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Alteração de Tarifas – Nos termos da Portaria n.º 798/94, de 7 de 

Setembro, e do n.º 2 do art. 10.º do Decreto-Lei nº 8/93, de 11 de Janeiro, 

os preços a observar nos transportes colectivos urbanos rodoviários de 

passageiros concessionados pelos Municípios são os que decorram do 

respectivo contrato de concessão. De acordo com o art. 10.º do caderno 

de encargos do contrato de concessão, Regime Tarifário, a tabela de preços 

será actualizada no dia 1 de Janeiro de cada ano, ou em data diferente desta 

aquando da actualização das tarifas dos transportes interurbanos. Para os 

Bilhetes Simples e Passes Sociais, os preços serão actualizados de acordo 

com a percentagem de aumento médio autorizado para os transportes 

interurbanos, com arredondamento para o múltiplo de 2 e 10 cêntimos, 

respectivamente. Nos termos do Despacho Normativo n.º 33/2008 do 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, da Economia e da 

Inovação, e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de 17 de 

Julho, com aplicação pelos operadores a partir de 1 de Julho de 2008, é 

fixado em 5.83% a percentagem máxima de aumento médio para os 

transportes colectivos rodoviários interurbanos de passageiros. Face ao 

exposto informámos que a tabela anexa se encontra em conformidade 



 

 

 
 

ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JULHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

quanto aos bilhetes simples e pré comprados, salientando que, decorrente 

do acordo assinado entre o Governo e a ANTROP os passes não sofreram 

qualquer aumento”; 6 – Do Parecer da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre a Proposta de Lei que altera as taxas e os prazos de 

isenção previsto no Código do IMI; 7 - Do ofício da Assembleia Municipal 

remetendo cópia do documento apresentado pelo Deputado Alexandre 

Cunha à Mesa da Assembleia Municipal na sessão realizada no passado dia 

27 de Junho; 8 - Informou que a próxima reunião ordinária da Câmara 

Municipal vai realizar-se no dia 11 de Setembro, à hora e local habituais, 

considerando-se devidamente convocados todos os membros do Órgão 

Executivo presentes na reunião de hoje. ------------------------------------------ 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de Julho de 2008, 

que concordou com a abertura do Concurso Público nº 6/08 para o 

Fornecimento de 5.000 toneladas de betão betuminoso, sendo o valor 

estimado da despesa de €200.000,00 (duzentos mil euros) + IVA; 2 – Do 

Relatório das candidaturas apresentadas ao QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional), que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2008. DELIBERADO 

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

CÂMARA – COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS (CPCJ) – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA 
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CÂMARA MUNICIPAL – Presente a seguinte proposta: “Nos termos 

do preceituado na Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, é necessário indicar os 

representantes da Câmara Municipal nas Comissões Restrita e Alargada da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Guimarães. Assim, 

proponho: 1 – Que, nos termos do nº 1 do art. 90º da Lei nº 169/99, de 18 

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

Janeiro, a designação dos elementos constantes do ponto 2 da presente 

proposta seja votada no seu conjunto. 2 - Que sejam designadas as 

seguintes Técnicas da Câmara Municipal de Guimarães: 2.1 – Para a 

Comissão Alargada, Isabel Maria Ferreira Miranda, Chefe da Divisão da 

Acção Social, 2.2 – Para a Comissão Restrita, Isabel Maria Gouveia 

Baptista da Silva Carneiro, Técnica Superior Assessora Principal.” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE O PONTO 1. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E 

UNANIMIDADE, APROVAR O PONTO 2. ------------------------------- 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL – 

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA 

SOCIEDADE ANÓNIMA A CONSTITUIR – Presente a seguinte 

proposta: “Por deliberação de Câmara de 26 de Junho de 2008, a Câmara 

Municipal aprovou submeter à Assembleia Municipal a adjudicação ao 

consórcio composto pelas empresas FDO – Construções, SA, ENSUL – 

Gestão de Projectos de Engenharia, SA, IRMÃOS CAVACO, SA e 

EUROLUGUER – Transporte e Aluguer de Equipamentos, Lda. da 

“Parceria para a construção, financiamento e conservação de equipamentos 

desportivos (cinco piscinas), da Requalificação do Parque de Campismo da 

Penha, do edifício sede da Polícia Municipal e das oficinas gerais e do 

armazém geral da Câmara Municipal de Guimarães”, nos termos do 
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Relatório do respectivo Júri. Esta proposta está agendada para a sessão da 

Assembleia Municipal que se realiza no próximo dia 28 de Julho. Uma vez 

que a reunião camarária subsequente àquela sessão da Assembleia 

Municipal só ocorrerá em Setembro próximo, o processo terá 

necessariamente de ficar suspenso até lá. Poder-se-á, contudo, antecipar 

aspectos de carácter mais formal que permitem a evolução do processo, 

como é o caso da constituição da sociedade anónima. Assim, tendo em 

vista agilizar o processo, proponho, no caso de a Assembleia Municipal, 

em sessão de 28 de Julho, aprovar a referida proposta, que a Câmara 

Municipal aprove designar os seus representantes na Assembleia Geral e 

no Conselho de Administração da Sociedade Anónima a constituir, da 

seguinte forma: 1 – Que, nos termos do nº 1 do art. 90º da Lei nº 169/99, 

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

Janeiro, a designação dos elementos constantes do ponto 2 da presente 

proposta seja votada no seu conjunto. 2 – Que sejam designados os 

seguintes membros para os órgãos sociais da sociedade anónima a 

constituir: 2.1 – Para a Assembleia-Geral, como Presidente, o Presidente 

da Câmara, António Magalhães; 2.2 – Para o Conselho de Administração: 

Presidente – Júlio Martins Faria Mendes (Vereador da Câmara Municipal); 

Vogal – Domingos Bragança Salgado (Vereador da Câmara Municipal)”. 

Verificando-se empate na primeira votação, repetiu-se votação, tendo sido 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE O PONTO 1. 

Submetido o PONTO 2 a votação, por escrutínio secreto, e como se 

verificou empate (cinco votos a favor e cinco contra), repetiu-se a votação, 

tendo resultado na APROVAÇÃO DA PROPOSTA, POR MAIORIA, 

COM SEIS VOTOS A FAVOR E QUATRO CONTRA. ----------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ACESSO AO PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA – CONTA FINAL – Presente a seguinte informação 
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dos Serviços do Departamento de Obras Municipais: “1 – Por deliberação 

da Câmara Municipal de Guimarães, datada de 25 de Outubro de 2007, foi 

a empreitada em título adjudicada à empresa 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. 2 - O valor final dos trabalhos é de €1.461.105,38 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e um mil cento e cinco euros e trinta e oito 

cêntimos) + IVA. 3 - Na presente empreitada houve trabalhos que não se 

realizaram totalizando €130.164,30 (cento e trinta mil cento e sessenta e 

quatro euros e trinta cêntimos) + IVA o que representa 8,18% 

relativamente ao valor da adjudicação. Estes trabalhos referem-se a: a) 

Passagem inferior. No projecto estava previsto um cruzamento 

desnivelado para trânsito automóvel. Por decisão do projectista, não foi 

realizada esta passagem desnivelada, devido à impossibilidade de lá 

passarem ambulâncias ou carros de bombeiros; b) Caminhos de servidão. 

Não se fazendo o cruzamento desnivelado, não foi necessário efectuar os 

caminhos de servidão, aos quais estava ligado. c) Por informação da secção 

do património, o limite de intervenção da empreitada foi encurtado junto à 

parcela 12 do processo de expropriação. Desta decisão, alguns trabalhos 

não foram executados, nomeadamente referentes às Terraplenagens, 

Drenagem de águas pluviais, Plantações, Pavimentações, Pinturas no 

pavimento e Electricidade; d) Houve também trabalhos a menos por não 

terem sido esgotadas as quantidades previstas em projecto, nomeadamente 

rede de águas pluviais, pavimentação, lancis e railes. 4 - Assim, fica à 

consideração superior a aprovação desta conta final no valor de 

€1.461.105,38 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil cento e cinco 

euros e trinta e oito cêntimos) + IVA e do Auto final no valor de 

€42.511,07 (quarenta e dois mil quinhentos e onze euros e sete cêntimos) 
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+ IVA. 5 - Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a presente 

empreitada estão contratualizados. 6 - 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. 7 - Neste momento 

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

publicados os índices definitivos. O valor da Revisão de Preços com 

índices provisórios é de €99.658,21 (noventa e nove mil seiscentos e 

cinquenta e oito euros e vinte e um cêntimos) + IVA. 8 - Encontra-se 

pendente um pedido de compensação financeira por parte do 

adjudicatário, encontrando-se neste momento em fase de apreciação. 9 - 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do art.. 220º do Decreto-Lei 

59/99 de 2 de Março foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele 

estabelecido. 10 - De acordo com o nº1 do art. 222º 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 UNANIMIDADE. -------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 

MUNICIPAL 583 ENTRE A ROTUNDA DE PONTE S. JOÃO E 

A ROTUNDA DE SOUTO S. SALVADOR – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente, para 

aprovação, o Relatório Final respeitante à empreitada em epígrafe, bem 

como a correspondente minuta do contrato. O Relatório Final propõe que 

a referida empreitada seja adjudicada ao concorrente “M. Couto Alves, 

SA”, pelo preço total de €855.766,21 (oitocentos e cinquenta e cinco mil 

setecentos e sessenta e seis euros e vinte e um cêntimos) + IVA, sendo o 

prazo de execução de 120 dias. O Relatório e a minuta do contrato dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A OBRA 

DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE GUARDIZELA – Presente 

a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “No âmbito 

da reestruturação escolar em curso a nível nacional, o Município de 

Guimarães está a criar os denominados Centros Escolares, a fim de 

proporcionar melhores condições a todos os utentes, sendo necessário, 

para o efeito, proceder à ampliação da escola EB1 de Guardizela. Nos 

termos da alínea f), nº. 2, do art. 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da 

competência da Câmara Municipal, criar, construir e gerir instalações e 

equipamentos, integrados no património municipal ou colocados, por lei 

sob a administração municipal. A ampliação da Escola EB1 de Guardizela 

insere-se nestas competências, pelo que a Câmara Municipal notificou a 

empresa “Terrara – Gestão de Bens Móveis e Imóveis, S.A.”, com sede na 

Rua de Camões, 497, Porto, proprietária do terreno necessário à 

concretização da referida obra, nos termos do nº. 1, do art. 11º do Código 

das Expropriações, a fim de tentar negociar amigavelmente a mencionada 

parcela de terreno, sem que, no entanto, tal se tenha conseguido em 

virtude da não apresentação de contraproposta no prazo previsto no n.º 5 

do mesmo art. A parcela de terreno em causa tem a área de 810,00m2, será 

a desanexar do prédio descrito na 2ª. Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob o nº 00136/Guardizela e do inscrito na respectiva matriz 

urbana sob artigo 811 e está classificada no Plano Director Municipal, 

como zona de construção dominante – Tipo II. Os encargos previstos 

com a expropriação desta parcela de terreno são de €26.227,80 em 

conformidade com a avaliação efectuada por perito da lista oficial. Nestes 

termos, deverá ser superiormente decidido deliberar, ao abrigo da alínea f), 
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nº 2, do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da alínea 

c), nº 7, do art. 64º do mesmo diploma, requerer ao membro do Governo 

competente a Declaração de Utilidade Pública, para efeitos de 

expropriação, da identificada parcela de terreno e respectiva autorização de 

posse administrativa. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM 

FERMENTÕES – PARCELA 23 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Julho de 2008, que 

autorizou o depósito do valor de €3.522,38 (três mil quinhentos e vinte e 

dois euros e trinta e oito cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de 

Guimarães, devido pela expropriação da parcela nº 23, com a área de 

1.002,00 m2, necessária à Construção da Via de Ligação 

Azurém/Fermentões. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO – REFORMULAÇÃO DO 

TRAÇADO DA EN 309 E ENVOLVENTE DA IGREJA DE 

RENDUFE – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “Decorrente da necessidade de execução da obra de 

reformulação do traçado da EN 309 e envolvente da Igreja de Rendufe, a 

Câmara Municipal deliberou, em 24 de Maio de 2007, a permuta de 

imóveis entre a Autarquia e o Sr. António Victor Costa Neves Silva, bem 

como a possibilidade de o Município ficar responsável por indemnizar 

aquele interessado por todos os prejuízos que viesse a sofrer com a 

permuta dos imóveis e a consequente alteração de implantação da casa que 

pretendia construir. Ora, já no decurso da obra de construção, o 
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proprietário do prédio vizinho intentou uma acção judicial contra o Sr. 

António Victor Costa Neves Silva, no sentido de ver reconhecida uma 

servidão de passagem sobre este seu novo prédio. Na sequência do 

deliberado em reunião de Câmara, o Sr. António Victor remeteu uma 

carta, no passado dia 6 de Junho, na qual informa que apurou as despesas 

havidas até à presente data, incluindo despesas com o mencionado 

processo judicial, que atingiram já o valor de €3.405,49 (três mil 

quatrocentos e cinco euros e quarenta e nove cêntimos). Atento o teor da 

mencionada deliberação camarária, apurou-se que a diferença do valor a 

pagar pelo Sr. António Victor, no que respeita às taxas comparadas dos 

dois processos de obras, era de €563,58 (quinhentos e sessenta e três euros 

e cinquenta e oito cêntimos). Assim, em face do valor apresentado pelo 

requerente e o que ele devia pagar, apurou-se que apenas será de €2.841,91 

(dois mil oitocentos e quarenta e um euros e noventa e um cêntimos), até 

ao presente momento. Perante o exposto, e tendo em conta o despacho do 

Sr. Vereador Eng.º Júlio Mendes, datado do passado dia 11 de Julho, do 

corrente ano, deverá o assunto ser submetido à Câmara para que esta 

delibere indemnizar o Sr. António Victor Costa Neves Silva, no valor de 

€2.841,91 (dois mil oitocentos e quarenta e um euros e noventa e um 

cêntimos), correspondente aos custos apurados até esta data, não se 

excluindo a possibilidade de futuros ressarcimentos, considerando que a 

acção judicial principal ainda vai decorrer os seus trâmites legais. À 

consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES – 

PROPOSTA PARA REALOJAMENTO DE 3 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 
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ARRENDAMENTO E FALECIMENTO – Presente um ofício da 

CASFIG remetendo, para aprovação, uma proposta de realojamento de 3 

habitações vagas por rescisão de contrato de arrendamento e falecimento, 

aprovada em reunião extraordinária do Conselho de Administração, 

realizada no passado dia 18 de Julho. A referida proposta dá-se aqui por 

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

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

CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES – 

APROVAÇÃO DE REGULAMENTO PARA REALOJAMENTO 

EM RESIDÊNCIA PARTILHADA E RESPECTIVO 

REALOJAMENTO DE 2 FAMÍLIAS – Presente um ofício da 

CASFIG remetendo, para aprovação, uma proposta de Regulamento para 

Realojamento em Residência Partilhada e Respectivo Realojamento de 2 

famílias, aprovada em reunião extraordinária do Conselho de 

Administração, realizada no passado dia 18 de Julho. A referida proposta 

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

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

PROTOCOLOS – DIRECÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS 

CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS PARA 

CRIAÇÃO DO GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE – 

Presente a seguinte proposta: “A Direcção Geral dos Assuntos Consulares 

e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) enviou um ofício à Câmara 

Municipal de Guimarães propondo a celebração de um Acordo de 

Cooperação entre estas duas entidades, com vista à criação de um 

Gabinete de Apoio ao Emigrante. Em anexo foi remetida uma minuta do 

Acordo a celebrar e um documento onde constam os objectivos desta 

parceria. Da minuta do Acordo constam as obrigações que esta Câmara 
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Municipal assumiria com a assinatura do presente acordo, que seriam: 1 - 

instalações físicas para a criação e manutenção de uma estrutura de apoio 

que denominada Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE). 2 - Afectar um 

funcionário com competências de Técnico Superior para coordenação do 

GAE. 3 - Afectar um funcionário ao GAE, para prestar os esclarecimentos 

aos utentes do serviço, que terá formação adequada, prestada pela 

DGACCP. 4 - Garantir que todas as situações que cheguem ao GAE terão 

o devido tratamento/encaminhamento técnico, a partir de um sistema de 

gestão processual assente na óptica de “gestão de cliente” e de uma 

postura pró-activa e co-responsável, com vista à integral resolução das 

mesmas. 5 - Divulgar e promover, através de suportes comunicacionais 

vários, a existência e competências do GAE. 6. Prestar toda a colaboração 

solicitada pelos funcionários da DGACCP; Por seu lado, à Direcção Geral 

dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas competirá: 1 - 

Dar formação profissional inicial, e sempre que possível e justificável, 

contínua aos funcionários destacados pela CMG para o GAE. 2 - Prestar 

apoio técnico continuado a estes funcionários. 3 - Fazer deslocar um 

técnico sempre que as circunstâncias o aconselhem. 4 - Disponibilizar toda 

a documentação pertinente a estas questões. 5 - Dar resposta a todo o 

expediente encaminhado pela Câmara. 6 - Apoiar a Câmara como interface 

para o enquadramento de respostas/solicitações que se prendam com as 

problemáticas colocadas por outros cidadãos migrantes, no âmbito das 

competências da DGACCP. 7 - Manter uma disponibilidade permanente 

com a Câmara, mediante a criação de sistemas de comunicação próprios. 8 

- Divulgar a existência dos GAE junto das Comunidades Portuguesas, 

através da estrutura diplomática, consular, associativa e imprensa 

especializada. Prevê-se, ainda, que este Protocolo tenha a duração inicial de 

três anos, podendo ser renovado por igual período. O concelho de 
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Guimarães sempre teve uma forte incidência migratória, e agora que 

muitos dos portugueses estão de regresso, ou em vias de regresso (numa 

faixa etária que é motivo de preocupação e acompanhamento quanto à 

defesa dos seus direitos sociais adquiridos), é necessário criar mecanismos 

de apoio e atendimento personalizados, que respondam às questões 

inerentes ao seu regresso e reinserção em todas as suas vertentes: social, 

jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, etc. Assim, 

proponho que, ao abrigo da alínea h) do nº 2 do art. 64º da Lei nº 169/99, 

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

Janeiro, a Câmara Municipal de Guimarães aprove o texto do Acordo de 

Cooperação a celebrar entre esta autarquia e a Direcção Geral dos 

Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, para instalação, na 

cidade de Guimarães, de um Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), 

conforme minuta que se anexa como “Anexo A”. A minuta do Acordo de 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A 

Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “A CDU vota favoravelmente a proposta, contudo não pode deixar 

de referir que novamente milhares de portugueses emigram à procura de 

trabalho e melhores condições de vida. Assistimos ao crescimento de 

novos fluxos emigratórios onde predominam a contratação de 

trabalhadores na situação de grande precariedade. Actualmente vivem no 

estrangeiro cerca de 5 milhões de portugueses. Portugal é um país de 

emigrantes que tem cerca de cinco milhões dos seus membros espalhados 

por todos os continentes. São números oficiais que reflectem só por si a 

importância da emigração para Portugal. O PS sempre teve um discurso 

demagógico de valorização das comunidades portuguesas, mas na prática, 

quando no governo, despreza-as. Aquilo a que assistimos, com este 
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governo, é o ataque à rede consular, através do encerramento de 

consulados, acenando com os “consulados virtuais” como solução 

alternativa quando a certeza é que as distâncias (reais, não virtuais) a 

percorrer serão cada vez maiores. A obsessiva política de redução do 

défice deste governo, reflecte-se, também, num violento ataque às 

comunidades portuguesas no estrangeiro e aos seus direitos, e que se 

expressa bem na dita reestruturação consular que deixa emigrantes 

portugueses mais isolados e mais distantes, num momento em que a nova 

vaga de emigração aconselharia, pelas características que apresenta – mais 

precarizada e mais desenraizada –, a fazer exactamente o contrário em 

defesa de intervenção mais próxima e célere junto das comunidades. No 

OE para 2008, ao mesmo tempo que foram anunciados cortes nos 

projectos de apoio às comunidades, o Governo previu aumentar a receita 

dos emolumentos consulares em 5,8 milhões de euros. A mesma política 

reflecte-se no ensino do português no estrangeiro, cada vez mais longe de 

corresponder ao estipulado na Constituição da República, que obriga o 

Estado a desenvolver o ensino da Língua e Cultura portuguesas junto dos 

filhos dos emigrantes, e que se revela também na desvalorização do 

Conselho das Comunidades com a redução do número de conselheiros. 

Conselho que exige ser valorizado através da atribuição de meios técnicos 

e financeiros adequados ao seu funcionamento, de forma a valorizar e 

garantir o desempenho das suas funções e no respeito da sua plena 

autonomia. Nada escapa a este governo: desde o desrespeito pelo CCP 

(Conselho das Comunidades); ao negar adequar à situação dos emigrantes 

o regime jurídico para contagem do tempo de serviço dos ex-militares para 

efeitos de reforma; à redução do porte pago às publicações de carácter 

regional enviadas para o estrangeiro. É um facto que as remessas dos 

emigrantes sempre tiveram um peso maior na economia portuguesa. Basta 
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lembrar que entre 1986 até 2006 as remessas dos emigrantes foram 59.463 

milhões de euros, enquanto que os fundos comunitários neste mesmo 

período foram 59.395 milhões de euros, esses sim muito valorizados. Em 

2006, o valor total dos depósitos dos emigrantes cifrou-se em 7.276 

milhões de euros, valor que, sendo inferior ao passado, constitui, apesar de 

tudo, uma verba vultuosa, qualquer coisa como cerca de 4,7% do PIB. 

(Fonte: Banco de Portugal). Por tudo isto os emigrantes merecem todo o 

nosso apoio não só cá, mas também nos países onde trabalham ou 

trabalharam”. --------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 2 de Julho de 2008, que disponibilizou, à 

Cooperativa Fraterna, viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a 

famílias carenciadas, durante o passado mês de Julho. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – UNIVERSIDADE DO MINHO – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 10 de Julho de 2008, que disponibilizou, à 

Universidade do Minho, o transporte, em autocarro, dos participantes no 

programa “Verão no Campus”, nos dias 15 e 23 de Julho. 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE SELHO S. LOURENÇO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 11 de Julho de 2008, que 

disponibilizou, à Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola EB1 de Selho S. Lourenço, o transporte, em autocarro, de um 

grupo de crianças ao Parque da Cidade e à Montanha da Penha, nos 
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passados dias 10 e 29 de Julho. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE 

MESÃO FRIO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Julho de 

2008, que disponibilizou, ao Centro Paroquial São Romão de Mesão Frio, 

o transporte, em autocarro, de 28 crianças à “Quinta das Manas”, freguesia 

de Polvoreira, no dia 21 de Julho. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de S. Torcato aprovou a seguinte 

denominação toponímica: 66 – Rua do Souto de Cima – anterior Rua do 

Bouro, com início na Rua do Souto e termina no entroncamento com a 

Rua do Boiro da Freguesia de Selho S. Lourenço; 98 - Travessa do Souto 

de Cima – Arruamento sem saída com início na Rua com o mesmo nome. 

Assim, nos termos da alínea v) do nº 1 do art. 64º da lei nº 169/99, de 18 

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

Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 

proposta de aditamento à Toponímica da Freguesia de S. Torcato”. A 

planta toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE CALVOS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Calvos aprovou as seguintes 
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denominações: 41 – Rua das Pernícias – Tem início na Rua da Pedreira e 

termina no entroncamento com a Rua de Cimo de Eiriz. Assim, nos 

termos da alínea v) do n.º 1 do art. 64º da lei nº 169/99, de 18 de 

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

propõe-se a aprovação, pelo executiva camarário, da presente proposta de 

aditamento à Toponímica da Freguesia de Calvos”. A planta toponímica 

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE CASTELÕES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Castelões aprovou a seguinte 

denominação toponímica: 38 – Travessa das Escolas – Arruamento sem 

saída com início na Rua como o mesmo nome; 39 – Travessa do Outeiro – 

Tem início na Rua do Outeiro e termina no entroncamento com as Ruas 

de Águas de Sande, Devesa do Outeiro e Travessa do Quinchoso. Assim, 

nos termos da alínea v) do n.º 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

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

propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de 

aditamento à Toponímica da Freguesia de Castelões”. A planta toponímica 

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Souto S. 

Salvador aprovou a seguinte denominação: 37 – Rua do Marco – Tem 

início no entroncamento com a Rua 24 de Junho e termina no limite de 
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freguesia com Gominhães. Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art. 

64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da presente proposta de aditamento à Toponímica da Freguesia 

de Souto S. Salvador”. A planta toponímica dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CORVITE – 

DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 

1.040 M2, SITUADA NO LUGAR DO CAMPO NOVO – Presente a 

seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Corvite solicita a doação de 

uma parcela de terreno com a área de 1040 m2, situada no Lugar de 

Campo Novo, daquela freguesia. Pretende a Junta de Freguesia obter 

património próprio, gerir e cuidar do espaço em causa, e dotar o local de 

condições que propiciem actividades de carácter social, cultural, recreativa 

e outras, servindo, desta forma, toda a comunidade. O terreno em causa 

encontra-se registado na 1ª. Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães, sob o nº 00.047/Corvite, e inscrito na respectiva matriz urbana 

sob o artigo 186, com o valor patrimonial de €27.356,78 e o atribuído de 

€35.000,00, conforme relatório elaborado por perito da lista oficial. Assim, 

se for superiormente entendido, deverá ser submetido a deliberação de 

câmara, nos termos da alínea f), nº. 1 e alínea b), nº 6 do art. 64º da Lei 

nº169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a doação da parcela de terreno supra identificada, para 

criação de zona verde e implantação de equipamento. À consideração 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 



 

 

 
 

ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JULHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE INTERVENÇÃO 

PERMANENTE (EIP) – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Armindo Costa e Silva: “O Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de Junho, 

fixou o regime jurídico aplicável à constituição, organização, 

funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros no território 

continental. O nº 5 do artigo 17º deste diploma estabeleceu a possibilidade 

de os corpos de bombeiros (CB) voluntários ou mistos detidos pelas 

associações humanitárias de bombeiros disporem de equipas de 

intervenção permanente nos municípios em que tal se justifique, dando 

seguimento ao que previa o programa do governo para os municípios de 

maior risco. A Autoridade Nacional de Protecção Civil, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e a Liga dos Bombeiros Portugueses, 

protocolaram a criação de 200 EIP’s até 2009. A implementação e o 

funcionamento das mesmas passa, pois, pela congregação de esforços 

entre a Autoridade Nacional de Protecção Civil, as Câmaras Municipais e 

as Associações Humanitárias de Bombeiros. A Portaria nº 1358/2007 de 

15 de Outubro, estabelece as regras e procedimentos a observar na criação 

destas equipas e a regulamentação dos apoios à sua actividade, 

designadamente, a sua composição e a assumpção das despesas para 

funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente que são 

suportadas em partes iguais pela ANPC e pela Câmara Municipal 

respectiva (ANEXO 1). Considerando o teor do Despacho nº 

15619/2008, de 5 de Junho, designadamente, a possibilidade de nos 

municípios pertencentes aos Distritos de Braga, Coimbra, Guarda, Viana 

do Castelo e Viseu em que exista mais do que um corpo de bombeiros 

poderá ser constituída uma EIP em cada um dos CB existentes e que as 

candidaturas à 1.ª fase terão que ser apresentadas até 31 de Julho de 2008, 

Considerando a deliberação de 20 de Dezembro de 2007 em que a Câmara 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 14   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JULHO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

aprovou celebrar um protocolo visando a criação de uma EIP na 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, 

Proponho que com o objectivo de elevar o nível de prontidão e resposta 

em situações de socorro e emergência às populações, a Câmara delibere 

apoiar e comparticipar financeiramente, nos termos do Anexo 1, a criação 

de uma Equipa de Intervenção Permanente na Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, através do 

estabelecimento de um protocolo de cooperação com a AHBVCT e a 

Autoridade Nacional de Protecção Civil”. A relação com as despesas de 

funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente dá-se aqui por 

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

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TURIPENHA – TAÇA DE 

PORTUGAL DE DOWN HILL E CROSS COUNTY – 

GUIMARÃES 2008 – Presente a seguinte proposta: “Na perspectiva do 

desenvolvimento, promoção e divulgação do Teleférico de Guimarães e do 

Parque de Campismo da Penha, a Turipenha vai organizar nos próximos 

dias 20 e 21 de Setembro, a Taça de Portugal de Down Hill e Cross 

County, modalidades desportivas, “amigas da natureza”, uma vez que 

dispensam veículos motorizados, recorrendo exclusivamente a bicicletas. 

Esta prova que terá a sua 4ª edição, tem tido a participação de atletas de 

todo o País e de Espanha, proporcionando uma cobertura televisiva com 

algum impacto, o que tem consolidado a Penha como um local 

privilegiado para a prática destas modalidades, sendo o Teleférico utilizado 

pelos seus praticantes nas deslocações de subida. Para a sua realização, este 

ano, a Turipenha solicitou os seguintes apoios, a exemplo dos anos 

anteriores: - Preparação pelo DOM da pista de Down-hill, a partir da 

segunda quinzena de Agosto. - Apoio ao seu pedido para a presença de 
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Bombeiros e da Polícia de Segurança Pública. - Presença de agentes da 

Polícia Municipal no dia 20, durante a realização de treinos, e no dia 21, no 

decorrer das provas. - Disponibilização de três viaturas de caixa aberta, 

para auxílio nos dias 20 e 21, para transporte de bicicletas desde o Largo 

das Hortas até à Penha. - Autorização para a utilização nos dias 20 e 21 da 

Praça da Estação do Teleférico e Largo, onde se realiza as corridas de 

touros e outros eventos, para a instalação do paddock. - Condicionamento 

do trânsito nas adjacentes à Rua Rei do Pegú, Rua Aristides Sousa Mendes, 

Rua Dr. Raul Alves da Cunha e Rua do Vilar, da freguesia da Costa. - 

Disponibilização de 80 grades metálicas (30 para a prova de Cross e 50 

para a prova de Down-hill) nos dias 20 e 21. - Disponibilização de 

contentores para o lixo (dois para a Penha e dois para o largo onde será 

instalado o paddock. - Apoio dos Serviços do Turismo na divulgação do 

evento. Solicitou ainda um subsídio igual ao dos anos anteriores, para 

ajudar aos custos da organização, pelo que, atendendo ao interesse de 

divulgação da Montanha da Penha e do Teleférico que a serve, proponho 

que sejam pelos Serviços Municipais dados todos os apoios solicitados, e 

que seja atribuído à Turipenha um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros) 

ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 

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

Janeiro”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 21 a 23 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 
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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 – ESCOLA EB 2,3 FERNANDO TÁVORA – APOIO 

À CRIAÇÃO DE UMA SALA PRÁTICA DO CURSO DE 

COZINHA – Presente a seguinte proposta: “O Conselho Executivo do 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora pretende levar a efeito um 

projecto de remodelação de uma sala de aula para nela ser instalada uma 

sala para prática simulada de cozinha e empregado de mesa, com o 

objectivo de habilitar com a escolaridade básica jovens em situação de 

abandono escolar, possibilitando aos alunos a obtenção não só do 

certificado do 9º ano como o acesso a uma qualificação profissional de 

nível 2. Como justificação, a escola aponta três motivos: a) A procura 

registada no centro de emprego no último semestre para aquelas 

actividades profissionais. b) A confirmação dessas necessidades junto do 

ramo da restauração local. c) A taxa de abandono escolar naquela escola. 

Esta situação, mais do que um problema de educação escolar, configura 

um problema social, expresso em taxas de desemprego que é necessário 

combater, e de pessoas desempregadas sem qualificações que lhe permitam 

procurar empregos. A Câmara Municipal tem competência para apoiar ou 
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comparticipar actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra. A actividade que a Escola 

pretende levar a efeito pode ser considerada uma actividade de natureza 

social de interesse municipal, ajudar a combater o insucesso e o abandono 

escolar através do apoio a novas oportunidades aos alunos que, com o 

completar do 9º ano, obtêm uma qualificação profissional de nível 2 na 

área da restauração. Pelas razões expostas, proponho a atribuição de um 

subsídio de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de 

escolas Fernando Távora, 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. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 21 a 23 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  
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sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO JUVENIL FAIR PLAY – 

CAMPEONATO DO MUNDO SUB 12 DE FUTEBOL – Presente a 

seguinte proposta: “A Associação Juvenil Fair Play, com sede nas Caldas 

das Taipas, vai representar Portugal e Guimarães no Campeonato do 

Mundo sub 12 em Futebol, a realizar em Paris de 4 a 8 de Setembro 

próximo. O custo da deslocação eleva-se a €4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos euros), pelo que solicitou à Câmara um apoio financeiro para 

ajudar a custear a deslocação. Considerando o trabalho de iniciação 

desportiva realizado pela referida Associação, e a classificação nacional que 

lhe proporcionou a participação numa prova de âmbito mundial, 

proponho a atribuição de um subsídio de €2.000,00 (dois mil euros) à 

Associação Juvenil Fair Play ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do 

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

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor 

Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21 a 

23 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 
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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 ATÃES – FESTA EM 

HONRA DE SANTA MARIA DE ATÃES – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Atães, 

solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa em Honra de Santa Maria de Atães, a 

realizar entre os próximos dias 25 e 27 de Julho. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-

se que a média é de €122,99 (cento e vinte e dois euros e noventa e nove 

cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Atães, 

de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa de S. Mamede, num máximo de 

€61,50 (sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 30 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 
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mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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”. --- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – FESTAS DO PADROEIRO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas do Padroeiro, 

freguesia de Sande S. Lourenço, solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

Festas, a realizar entre os próximos dias 8 e 10 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €129,11 (cento e vinte e nove 

euros e onze cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Sande S. Lourenço, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

do Padroeiro, num máximo de €64,55 (sessenta e quatro euros e cinquenta 

e cinco cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 24 a 30 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 
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não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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”. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – 

FESTIVAL DE FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Longos, solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do Festival de Folclore, a realizar entre os próximos dias 8 

e 10 de Agosto. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €123,03 

(cento e vinte e três euros e três cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Longos, de um subsídio correspondente 

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

do Festival de Folclore, num máximo de €61,51 (sessenta e um euros e 

cinquenta e um cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 24 a 30 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 
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o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a 

circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO S. 

SALVADOR – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento e 

Nossa Senhora do Rosário, solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

Festas, a realizar entre os próximos dias 8 e 12 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €160,00 (cento e sessenta 

euros), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Souto S. 

Salvador, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas do Santíssimo 

Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, num máximo de €80,00 (oitenta 

euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 

30 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 
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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 nesta reunião de 

10 de Janeiro de 2008 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDOMAR – 

FESTAS DA SENHORA DA AJUDA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas da Senhora da 

Ajuda, freguesia de Gondomar, solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

Festas, a realizar entre os próximos dias 8 e 11 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €103,60 (cento e três euros e 

sessenta cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia 

de Gondomar, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas da Senhora 

da Ajuda, num máximo de €51,80 (cinquenta e um euros e oitenta 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 24 a 30 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 
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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 nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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”. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE VERMIL – FESTA 

DE S. MAMEDE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Vermil, solicitando um apoio destinado a 

custear a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas de S. Mamede, a realizar nos próximos dias 16 e 17 de Agosto. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €92,94 (noventa e dois euros e 

noventa e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

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

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa de S. 

Mamede, num máximo de €46,47 (quarenta e seis euros e quarenta e sete 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 24 a 30 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 
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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 nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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”. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Souto Santa Maria, solicitando um apoio destinado a 

custear a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa 

em Honra de Nossa Senhora do Rosário, a realizar nos próximos dias 15 e 

17 de Agosto. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €216,76 

(duzentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Souto Santa Maria, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, num 

máximo de €108,38 (cento e oito euros e trinta e oito cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 30 da 

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

10 de Janeiro de 2008 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”. ------------------------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


