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ACTA 

Aos onze dias do mês de Setembro 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 – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

da Costa e Silva, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de Castro 

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

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

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

Não compareceu a Vereadora Francisca Maria da Costa Abreu, 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 – a) – Sugeriu que a Câmara Municipal, 

organizasse, em 2009, um evento comemorativo dos 900 anos do 

nascimento de D. Afonso Henriques, acrescentado que, com a 

colaboração de entidades competentes, a promoção de um conjunto de 

comemorações atractivas (fortes pelo menos ao nível nacional) poderiam 

fazer de 2009 um ano importante para Guimarães, com destaque para a 

dinamização da actividade turística. 2 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – Pediu esclarecimentos sobre os resultados da visita 

efectuada pelos inspectores da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar 

e Económica) ao novo Mercado Municipal. Considerou que algumas 

observações deixadas pela ASAE precisam de resposta, nomeadamente 

sobre o transporte das carnes para os talhos e a requalificação do Ribeiro 

de Couros. 3 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Sobre a intervenção do Vereador Rui Vítor Costa, disse 
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que, através dos Serviços da Cultura da Câmara Municipal, tal sugestão 

poderia ser ponderada se, após dialogo e em parceria com quem esteja 

habilitado a promover um evento comemorativo compatível com a figura 

de D. Afonso Henriques, for possível desenvolver um programa credível e 

sustentável do ponto de vista histórico; b) – Sobre o Ribeiro de Couros, 

explicou que se tratava de um problema de grande complexidade, estando 

a ser elaborado um projecto de reabilitação difícil de implementar. Realçou 

que a requalificação do curso de água estava contemplada pelo 

CampUrbis. 4 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Relativamente à 

visita dos inspectores da ASAE ao novo Mercado Municipal, referiu a 

esfera de responsabilidade do Município e dos comerciantes. Recordou a 

formação que o Município disponibilizou aos comerciantes para os 

preparar para a utilização dos seus espaços no Mercado. Por último, disse 

que os Inspectores ficaram bem impressionados com o Mercado. ----------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De uma 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa à 

“Defesa da Floresta contra Incêndios 2008”; 2 – De uma informação da 

Zona de Turismo de Guimarães relativa ao mês de Agosto de 2008; 3 – 

Confirmou a transferência da Guarda Nacional Republicana para as 

instalações onde funcionou a Escola Agrícola, na freguesia de S. Torcato. - 

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

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

1 - Dos ofícios da Assembleia Municipal números 172 a 178, comunicando 

a aprovação, em sessão extraordinária realizada no passado dia 28 de Julho, 

das seguintes propostas: a) – “Aquisição do Imóvel denominado “Fábrica 

da Ramada” – Zona de Couros – S. Sebastião”; b) – “Criação de uma 

Associação de Municípios do Ave, de Fins Múltiplos – Comunidade 
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Intermunicipal para o Território da NUTS III AVE”; c) – “Proposta de 

Reorganização do Departamento de Administração Geral – Criação do 

Departamento de Recursos Humanos e Sistemas de Informação”; d) – 

“Doação de Dois Edifícios ao Centro Social da Paróquia de Polvoreira”; 

e) – “Parceria Público-Privada para a Construção de Equipamentos de 

Interesse Municipal”; f) – “Constituição do Direito de Superfície sobre a 

Praça existente na Cobertura da Estação Central de Camionagem”; g) – 

“Alteração de Trânsito na Freguesia de Moreira de Cónegos”. --------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 24 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. ------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO NA EN 

310/SERZEDELO E EXECUÇÃO DE REDE DE 

SANEAMENTO NAS RUAS DE CASTRO E VARZIELA EM 

SERZEDELO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS, 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

– 1 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “No Plano de 

Actividades para o ano de 2008 consta a execução da obra em título, onde 

foi inscrita a verba de €2.000.000,00 (dois milhões de euros), destinada a 

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

empreitada à empresa “M. Couto Alves, S.A.”, conforme proposto pela 

Comissão de Análise de Propostas, em 14 de Julho de 2008, pelo preço de 

€921.231,69 (novecentos e vinte e um mil duzentos e trinta e um euros e 

sessenta e nove cêntimos) + IVA, e atento o plano de pagamentos da 
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respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2008 

= €497.465,00 (quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e sessenta 

e cinco euros) + IVA = €522.338,25 (quinhentos e vinte e dois mil 

trezentos e trinta e oito euros e vinte e cinco cêntimos); Ano de 2009 = 

€423.766,69 (quatrocentos e vinte e três mil setecentos e sessenta e seis 

euros e sessenta e nove cêntimos) + IVA = €444.955,02 (quatrocentos e 

quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco euros e dois 

cêntimos)”. 2 - 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 €921.231,69 

(novecentos e vinte um mil duzentos e trinta e um euros e sessenta e nove 

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

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

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

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS TERMOS DOS NRS. 1 B) E 6 

DO ART. 22º DO DEC. - LEI Nº 197/99, DE 8 DE JUNHO. --------- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA EM 579 – 2 E EM 579 

ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – 1 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a 

seguinte informação dos Serviços do Departamento de Obras Municipais: 

“No Plano de Actividades para o ano de 2008 consta a execução da obra 

em título onde foi inscrita a verba de €2.000.000,00 (dois milhões de 

euros), destinada a suportar a despesa com a rubrica 09.01.03. Com vista a 

ser adjudicada a empreitada à empresa “M. Couto Alves, SA”, conforme 
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proposto pela Comissão de Análise de Propostas em 6 de Agosto de 2008, 

pelo preço de €1.054.792,37 (um milhão cinquenta e quatro mil setecentos 

e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos) + IVA, e atento o plano de 

pagamentos da respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de 

encargos: Ano de 2008 = €550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil euros) 

+ IVA = €577.500,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos euros); 

Ano de 2009 = €504.792,37 (quinhentos e quatro mil setecentos e noventa 

e dois euros e trinta e sete cêntimos) + IVA = €530.031,99 (quinhentos e 

trinta mil trinta e um euros e noventa e nove cêntimos)”. 2 - 

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 valor de €1.054.792,37 (um milhão cinquenta e 

quatro mil setecentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos) + 

IVA, sendo o prazo de execução de 120 dias. O Relatório Final e a minuta 

do contrato dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, NOS TERMOS DOS NRS. 1 B) E 6 DO ART. 22º 

DO DECRETO-LEI Nº 197/99, DE 8 DE JUNHO. --------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – VIA DE ACESSO À FEIRA DE S. 

TORCATO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS, ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – 1 – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente uma informação dos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais onde consta que no Plano 

de Actividades para o ano de 2008 prevê-se a execução da obra em título, 

onde foi inscrita a verba de €1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil 
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euros), destinada a suportar a despesa com a rubrica 09.01.02. Com vista a 

ser adjudicada a empreitada à empresa “Cândido José Rodrigues, S.A.” 

conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas pelo preço de 

€700.441,67 (setecentos mil quatrocentos e quarenta e um euros e sessenta 

e sete cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos da respectiva 

proposta, propõe-se a seguinte repartição de encargos: Ano de 2008 – 

€352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil euros) + IVA = €369.600,00 

(trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos euros); Ano de 2009 – 

€348.441,67 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e um 

euros e sessenta e sete cêntimos) + IVA = €365.863,75 (trezentos e 

sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta e três euros e setenta e cinco 

cêntimos). 2 – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente o Relatório Final que propõe adjudicar 

empreitada em epígrafe ao concorrente “Cândido José Rodrigues, S.A.”, 

pelo valor de €700.441,67 (setecentos mil quatrocentos e quarenta e um 

euros e sessenta e sete cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução da 

obra de 180 dias. Propõe-se, ainda, a aprovação da correspondente minuta 

do contrato. O Relatório Final e a minuta do contrato 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, NOS TERMOS 

DOS NRS. 1 B) E 6 DO ART. 22º DO DECRETO-LEI Nº 197/99, 

DE 8 DE JUNHO. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1545-1 E CM 

1545 DESDE O CENTRO CÍVICO DE BARCO ATÉ À PONTE E 

RUA 25 DE ABRIL (PRAZINS SANTA EUFÉMIA), E.N. 309 E 

E.M. 583-3 (ENTRE A ROTUNDA DE SELHO S. LOURENÇO E 

O CRUZAMENTO DA IGREJA EM PRAZINS SANTO TIRSO) – 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 15   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS, ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – 1 – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente uma informação dos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais onde consta que no Plano 

de Actividades para o ano de 2008 prevê-se a execução da obra em título, 

onde foi inscrita a verba de €2.000.000,00 (dois milhões de euros), 

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

adjudicada a empreitada à empresa “Alexandre Barbosa Borges, S.A.” 

conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas pelo preço de 

€695.485,23 (seiscentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e 

cinco euros e vinte e três cêntimos) + IVA e atento o plano de 

pagamentos da respectiva proposta, propõe-se a seguinte repartição de 

encargos: Ano de 2008 – €274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil 

euros) + IVA = €287.700,00 (duzentos e oitenta e sete mil e setecentos 

euros) + IVA = €287.700,00 (duzentos e oitenta e sete mil e setecentos 

euros); Ano de 2009 – €421.485,23 (quatrocentos e vinte e um mil 

quatrocentos e oitenta e cinco euros e vinte e três cêntimos) + IVA = 

€442.559,49 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e 

nove mil e quarenta e nove cêntimos). 2 - ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente o 

Relatório Final que propõe adjudicar a empreitada em epígrafe ao 

concorrente “Alexandre Barbosa Borges, S.A.”, pelo valor de €695.485,23 

(seiscentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e 

vinte e três cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução da obra de 120 

dias. Propõe-se, ainda a aprovação da correspondente minuta do contrato. 

O Relatório Final e a minuta do contrato dão-se aqui por reproduzidos e 

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

POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO 
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DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS TERMOS DOS NRS. 1 B) 

E 6 DO ART. 22º DO DEC. - LEI Nº 197/99, DE 8 DE JUNHO. ---- 

OBRAS PÚBLICAS – EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

LOTEAMENTO EM SANDE VILA NOVA – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – Presente para ratificação o despacho do Vice-Presidente 

da Câmara, datado de 27 de Agosto de 2008, que aprovou a Repartição de 

Encargos da obra em epígrafe, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais: “No Plano de 

Actividades para o ano de 2008 consta a execução da obra em título, onde 

foi inscrita a verba de €1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil euros), 

destinada a suportar a despesa, com a rubrica 05.01.02. Tendo sido 

adjudicada a empreitada em assunto à empresa “Higino Pinheiro & Irmão, 

Lda.” pelo preço de €170.779,83 (cento e setenta mil setecentos e setenta e 

nove euros e oitenta e três cêntimos) + IVA, a mesma não ficará concluída 

no ano em curso pelo que, atento ao plano de pagamentos da respectiva 

proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2008 – 

€108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos euros) + IVA = €113.925,00 

(cento e treze mil novecentos e vinte e cinco euros); Ano de 2009 – 

€62.279,83 (sessenta e dois mil duzentos e setenta e nove euros e oitenta e 

três cêntimos) + IVA = €65.393,82 (sessenta e cinco mil trezentos e 

noventa e três euros e oitenta e dois cêntimos)”. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – ESCOLA EB1 DE VERMIL – USUCAPIÃO – 

Presente a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “O 

Município de Guimarães é proprietário do prédio urbano situado na Rua 

das Almas (antigo lugar de Moura), freguesia de Vermil, inscrito na 

respectiva matriz predial urbana sob o artigo 559º, com a área coberta de 

316,00 m2 e logradouro com 1.410 m2, destinado a escola primária da 
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referida freguesia. Apesar da inexistência de documento legal que 

comprove a propriedade do mencionado prédio, desde tempos imemoriais 

aquele tem sido refutado por toda a gente como pertencente ao Município 

de Guimarães, que, através dos seus órgãos representativos, há mais de 30 

anos tem estado na sua posse, com conhecimento e à vista de todos, sem 

qualquer oposição e ininterruptamente, agindo por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo, como tal, o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos. Deste modo, caso seja 

aceite superiormente, deverá o Município proceder à aquisição do 

identificado imóvel por usucapião, devido à impossibilidade de comprovar 

o seu direito de propriedade pelos meios normais, não dispondo de título 

formal que lhe permita efectuar os respectivos registos na competente 

Conservatória do Registo Predial. À consideração superior”. 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO DO DIREITO AO 

ARRENDAMENTO DE PARTE DO PRÉDIO SITUADO NA 

PRAÇA DE S. TIAGO, Nº 34, E RUA GRAVADOR MOLARINHO 

– FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente a seguinte informação da 

Divisão de Património Municipal: “Em reunião de 20 de Março do 

corrente ano a Câmara Municipal deliberou adquirir o prédio situado na 

Praça de S. Tiago, n. 34, freguesia de Oliveira, o qual também possui 

acesso pela Rua Gravador Molarinho. Este antigo edifício, onde funcionou 

o Centro de Saúde, era ocupado parcialmente por um outro inquilino, Sr. 

Manuel Augusto Marinho da Silva, cujo contrato de arrendamento 

remonta a 24 de Outubro de 1972. A edilidade notificou aquele inquilino, 

para negociação da cessação do direito ao arrendamento pela via do direito 

privado, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 11º do Código 

das Expropriações e procurou, consequentemente, chegar a um consenso 
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quanto ao valor indemnizatório autónomo que lhe cabe nos termos do 

artigo 30º do mesmo diploma. Após consulta efectuada ao perito da lista 

oficial, no que concerne ao valor da contraproposta final apresentada por 

aquele interessado, verificou-se a possibilidade de indemnizar o mesmo de 

forma amigável. No entanto, veio a Sr.ª D. Lucinda Teixeira Mendes, ex-

mulher do interessado, informar a Autarquia de que era parte interessada 

no processo e que nessa qualidade teria de ser interveniente activa, 

devendo ser contactada para toda e qualquer decisão que fosse tomada 

sobre a indemnização. Nesses termos, a mesma reclamante também foi 

notificada nos termos e para os fins previstos no referido artigo 11º, tendo 

manifestado a sua disponibilidade para aceitar o valor que o seu ex-cônjuge 

aceitara. Todavia, o legal representante do inquilino, veio contrapor a não 

existência de qualquer direito à indemnização por parte da Sr.ª D. Lucinda 

Teixeira Mendes, pelo que o valor a pagar não poderia ser repartido por 

qualquer outro interessado que não o seu constituinte. Face à dificuldade 

em conciliar as posições dos interessados e porque o Município não pode 

permanecer indefinidamente neste impasse, uma vez que não foi possível 

chegar a consenso com as partes quanto à repartição da indemnização, 

sugere-se que, tendo em conta a finalidade do imóvel (criação de uma 

extensão do Museu Alberto Sampaio) e de o mesmo se situar na área 

crítica de recuperação e reconversão, a Câmara Municipal delibere no 

sentido de dar início à tramitação do processo expropriativo do Direito ao 

Arrendamento de parte do prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº 00.762/Oliveira e inscrito na respectiva 

matriz urbana sob o artigo 486, em que são interessados, Manuel Augusto 

Marinho da Silva, residente na Rua de S. Martinho, nº 4197, freguesia de 

Sande S. Martinho, concelho de Guimarães, casado à data de celebração do 

contrato de arrendamento atrás mencionado com Lucinda Teixeira 
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Mendes, residente actualmente na Rua dos Mártires, nº 19, Monte Largo, 

freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, conforme previsto na alínea 

a), nº 2 do art. 41º do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de Novembro e no 

Decreto nº 3/98, de 26 de Janeiro. Prevê-se que os encargos com a 

indemnização autónoma atinjam os €230.592,00 (duzentos e trinta mil 

quinhentos e noventa e dois euros), conforme relatório do perito da lista 

oficial. O imóvel situa-se em zona de protecção a imóveis classificados e 

zona de construção central, de acordo com o Plano Director Municipal em 

vigor”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A OBRA 

DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO TELHADO – 

FREGUESIA DE PENSELO – PARCELA 1 – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “Em reunião de 18 de 

Novembro de 2004 a Câmara Municipal deliberou requerer ao membro do 

Governo competente a declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação e autorização de posse administrativa de uma parcela de 

terreno com a área de 670 m2, a desanexar do prédio descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 403/Penselo e do 

inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 358, necessária à obra de 

ampliação da escola EB1 de Telhado, da freguesia de Penselo. Não tendo 

até à data sido declarada a utilidade pública daquela expropriação, em 

contactos estabelecidos com o proprietário da referida parcela, Sr. Manuel 

António Freitas Matos, aquele mostrou-se disponível para vender a 

totalidade do prédio, o qual constitui o lote nº 7, do Alvará de Loteamento 

nº 10/89, com a área de 770 m2, pelo preço de €33.000,00. Inicialmente o 

Município tinha previsto que a parcela 1 teria apenas a área de 670 m2, o 

que representava a área restritamente necessária à execução da obra. 

Todavia o proprietário considera que o terreno sobrante não tem qualquer 
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utilidade, pelo que reivindica a aquisição total do seu prédio. O perito da 

lista oficial considera a pretensão razoável e muito aceitável o valor 

proposto pelo interessado, para a totalidade do terreno. Deste modo, 

submete-se à consideração superior a aquisição do prédio descrito na 1ª. 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 00.403/Penselo e 

inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 358, pelo preço de 

€33.000,00 (trinta e três mil euros). Em caso de aceitação, deverá ser 

revogada a deliberação de 18 de Novembro de 2004, no que concerne ao 

pedido de declaração de utilidade pública e autorização de posse 

administrativa, para efeito de expropriação da referida parcela de terreno.” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade 

económica 07.01.01. DELBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DE DUAS 

PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS À OBRA DA VIA DE 

LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELAS 2 E 2A – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações referentes à aquisição das parcelas 2 e 2A, com as áreas, 

respectivamente, de 1.256 m2 e 1347 m2, propriedade da empresa 

“Imotibães Sociedade Imobiliária, SA”, necessárias à execução da Via de 

Ligação Azurém/Fermentões. O proprietário propôs o valor de 

€29.858,30 para a parcela 2 e de €1.742,08 para a parcela 2A, tendo o 

perito da lista oficial considerado tal pretensão aceitável. Assim, nos 

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

Municipal a aquisição das parcelas de terreno 2 e 2A, necessárias à 

execução da Via de Ligação Azurém/Fermentões, pelos valores, 

respectivamente, de €29.858,30 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e 

oito euros e trinta cêntimos) e de €1.742,08 (mil setecentos e quarenta e 
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dois euros e oito cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

PESSOAL – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO 

QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança Salgado: “Na sequência da última alteração à estrutura orgânica 

da Câmara Municipal de Guimarães e de forma a responder às solicitações 

dos serviços em matéria de recursos humanos, cada vez mais exigentes, 

tornando evidente a necessidade de uma capacidade de resposta mais 

célere e qualificada, revelou-se urgente a necessidade de adequação do 

quadro de pessoal no que diz respeito à densidade das carreiras de 

Especialista de Informática e de Técnico Superior de Geografia. Nesta 

conformidade, apresentamos, em anexo, a correspondente proposta, nos 

termos do nº 2 do art. 11º do Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Abril, com a 

redacção dada pela Lei nº 44/85, de 13 de Setembro: -------------------------- 

Grupo de Pessoal Carreira Categoria 
Número de lugares 

Total Vagos Ocupados 
Informática 

Especialista 
de 

Informática 

Nível 

5 1 

 

 
Esp. Informática 
Grau 3             2 

0 

 1 0 

 
Esp. Informática 
Grau 2             2 

0 

 1 2 

 
Esp. Informática 
Grau 1             3 

0 

 2 2 
 1 0 

Técnico Superior 

Geografia 

Assessor Principal 

5 2 

0 
 Assessor  1 
 Principal 0 
 de 1ª Classe 1 
 de 2ª Classe 1 
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DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a 

Vereadora Ana Amélia Guimarães. ------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROJECTO SOCIAL DE GUIMARÃES – 

ADENDAS RELATIVAS A TRÊS PROJECTOS DE 

INVESTIGAÇÃO/ACÇÃO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL GUIMARÃES 

/UNIVERSIDADE DO MINHO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Presente a seguinte proposta: “De 

acordo com a cláusula 8ª do protocolo supracitado, a execução das 

actividades decorrentes desta colaboração carecem de adendas para 

especificar acções, calendários, recursos e pessoas envolvidas. O Sistema 

de Informação Social de Guimarães encontra-se já previsto no plano de 

acção do PDS 2007-2008 e constitui a Adenda 1. Os dois projectos que lhe 

seguem estão reflectidos nas Adendas 2 e 3 e constituem respostas 

inovadoras de carácter social que o Departamento de Sistemas de 

Informação se propõe construir connosco. Adenda 1: - Sistema de 

Informação Social de Guimarães – SIS.GUI – Objectivo: criar um 

repositório de informação que reflicta a natureza social do concelho, bem 

como da acção social realizada de modo, por um lado, a construir-se um 

diagnóstico mais fundamentado que permita uma actuação planeada das 

actividades de intervenção social e, por outro, que torne acessível a 

informação através da sua disponibilização pela Internet com áreas 

privadas e públicas. Orçamento: 36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e 

sessenta euros). Adenda 2: eMarketplace Social – Objectivo: implementar 

um mercado electrónico de serviços sociais com base numa plataforma 

web. Pretende-se oferecer novas soluções nesta área de serviços, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas (individuais 
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e instituições), dinamizando a economia local e promovendo o 

empreendedorismo social. Orçamento: 20.000,00 (vinte mil euros). 

Adenda 3: Teleserviços de Apoio a Indivíduos com Necessidades 

Especiais – Objectivo: implementar uma infra-estrutura de apoio à 

prestação de serviços on-line a indivíduos com necessidades especiais, 

assegurando uma resposta inovadora e flexível de maior qualidade por 

menor custo, face à situação corrente de manter estes grupos alvo 

internados ou fora do seu contexto familiar e social. Orçamento: 22.500,00 

(vinte e dois mil e quinhentos euros). Total Adendas 1+2+3 – €78.860,00 

(setenta e oito mil oitocentos e sessenta euros). O conjunto destes 

projectos reflectem estudos com conclusões concretas a demonstrar, a 

título experimental, já no início do próximo ano. Por serem adendas ao 

protocolo, carecem de apreciação em Reunião de Câmara”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.02 e na unidade económica 

02.02.20. As adendas ao Protocolo dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE – 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA JOÃO DE MEIRA – 

Presente para ratificação o Acordo de Colaboração celebrado entre o 

Município e a Direcção Regional de Educação do Norte no passado dia 16 

de Julho, tendo por objectivo a requalificação da Escola Básica João de 

Meira. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSFERÊNCIA MENSAL DE VERBAS PARA 

A COOPERATIVA TEMPO LIVRE – PROGRAMA DE 
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GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º 

CEB – DESPACHO 14 460/2008 DE 26 DE MAIO – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte proposta: No âmbito do 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular, destinado aos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico foi aprovado em reunião de executivo, no passado dia 10 de 

Julho, um Acordo de Colaboração com a Cooperativa Tempo Livre, de 

forma a assegurar a leccionação da Actividade Física e Desportiva aos 

alunos dos 15 Agrupamentos de Escolas do concelho. Com base no artigo 

2.º daquele Acordo, compete ao Município a transferência de uma 

comparticipação financeira para pagamento dos encargos decorrentes com 

a contratação dos Professores a termo resolutivo certo a tempo parcial. Nesse sentido, 

cumpre-nos informar que o valor da comparticipação financeira a 

transferir mensalmente para aquela Cooperativa é no valor de €57.260,68 

(cinquenta e sete mil duzentos e sessenta euros e sessenta e oito cêntimos), 

sendo que no final de cada período lectivo (Dezembro de 2008, Março e 

Junho de 2009), serão efectuados os acertos financeiros relativos ao 

pagamento efectivo dos encargos mensais com a contratação de docentes, 

abatido dos valores atribuídos em cada um daqueles períodos”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na económica 

05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO 

2008/2009 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, no âmbito do Programa de 

Generalização de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º 
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CEB, e de acordo com o disposto no art. 3º do Regulamento de Acesso ao 

Financiamento do Programa, é conferido aos Municípios a possibilidade 

de realizar parcerias com Associações de Pais e Encarregados de Educação 

ou Outras Entidades que estejam a assumir a gestão dos refeitórios, 

mediante a celebração de Protocolos. Assim, à semelhança do ano lectivo 

transacto, e a fim de ser preparado o Processo de Candidatura a remeter à 

Direcção Regional de Educação do Norte, junto se anexa: minuta de 

Protocolo a celebrar com as Entidades; relação das Entidades Parceiras”. 

A minuta do Protocolo e a relação das entidades dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A 56 ALUNOS DA EB1/JI 

VALINHA/POLVOREIRA E A 14 ALUNOS DAS EB1S DE 

URGEZES – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento 

superior, por determinação do Ministério da Educação os 

Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo têm obrigatoriamente de 

funcionar em regime normal, o que implica por parte da Autarquia 

assegurar o almoço. Nesse sentido, a solução encontrada para garantir o 

fornecimento de refeições aos alunos da EB1/JI de Valinha/Polvoreira em 

anos lectivos transactos e dado que este estabelecimento de ensino não 

dispunha de condições para o efeito, foi a de transportar os alunos para o 

Refeitório do Centro Social da Paróquia de Polvoreira. Assim, e atendendo 

a que continua a não ser possível o funcionamento de um refeitório com 

confecção própria e que as condições existentes na EB1/JI permitem 

apenas a implantação de um serviço de refeições transportadas destinado 
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aos alunos do pré-escolar, propõe-se, para o ano lectivo 2008/2009, a 

renovação do Protocolo com aquela Instituição para fornecimento de 

refeições a 56 alunos do 1º CEB da EB1/JI de Valinha/Polvoreira, bem 

como a 14 alunos das EB1s de Urgezes que têm vindo a ser apoiados por 

aquele Centro. Mais se informa que o custo da refeição por aluno é de 

€1,68, implicando à Autarquia um custo mensal previsível de €2.352,00 

(dois mil trezentos e cinquenta e dois euros), aos quais serão deduzidas as 

comparticipações dos Encarregados de Educação. Para deliberação em 

reunião de Câmara, junto se anexa dois exemplares do Protocolo, a 

celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. A minuta do Protocolo a 

celebrar com o Centro Social da Paróquia de Polvoreira dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE 

PROTOCOLOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A 

130 ALUNOS DA EB1 DE OLIVEIRA DO CASTELO – ANO 

LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, a Autarquia tem vindo a 

celebrar Protocolos com diversas entidades que se disponibilizam a 

fornecer refeições a alunos, cujos estabelecimentos de ensino não dispõem 

de condições para a confecção própria ou para a implantação de um 

serviço de refeições transportadas, tal como acontece com a EB1 de 

Oliveira do Castelo. Assim, e de modo a assegurar o fornecimento de 

refeições aos 130 alunos, conforme previsão apontada pelo Agrupamento 

de Escolas João de Meira que, no próximo ano lectivo, vão frequentar 

aquele estabelecimento de ensino em regime normal e necessitar de 

almoço, propõe-se: - a renovação de Protocolo com o Infantário Nuno 
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Simões (instituição com a qual temos vindo a protocolar o fornecimento 

de refeições a alunos daquele estabelecimento de ensino) para 

fornecimento de refeições a 60 alunos; - a celebração de um Protocolo 

com o Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior (Patronato da 

Oliveira), para fornecimento de refeições a 70 alunos, dado que o 

Infantário Nuno Simões não tem capacidade para assegurar a totalidade 

das refeições necessárias no próximo ano lectivo; a atribuição, de 

Setembro a Dezembro de 2008, de uma verba no valor de €400,00 

mensais, destinada a custear os encargos com as funcionárias 

disponibilizadas pelo Centro Pastoral para assegurarem o 

acompanhamento e vigilância dos alunos durante o transporte e hora de 

almoço, dando assim cumprimento ao disposto no artigo 8º da Lei nº 

13/2006, de 17 de Abril de 2006, que regulamenta o transporte colectivo 

de crianças até aos 16 anos, e que obriga à presença de acompanhantes. 

Mais se informa que o custo da refeição por aluno é de: €1,68 para os 

alunos que se deslocam para almoço ao Infantário Nuno Simões, 

conforme o determinado no despacho de Acção Social Escolar para o ano 

lectivo 2008/2009; €1,80 para os alunos que se deslocam para almoço ao 

Centro Pastoral, dado que, tratando-se de um refeitório adjudicado a uma 

empresa de restauração, o valor a pagar pela Autarquia corresponde ao 

preço da adjudicação, acrescido de IVA à taxa em vigor, podendo, ao 

longo do ano lectivo, sofrer alteração. Acresce, ainda, que o fornecimento 

de refeições aos 130 alunos deste estabelecimento de ensino implica à 

Autarquia um custo mensal previsível de €4.536,00 (quatro mil quinhentos 

e trinta e seis euros), aos quais serão deduzidas as comparticipações dos 

Encarregados de Educação. Para deliberação em reunião de Câmara junto 

se anexa dois exemplares dos Protocolos a celebrar entre as entidades”. As 

minutas dos Protocolos a celebrar com o Infantário Nuno Simões e o 
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Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior (Patronato da Oliveira) 

dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

COLOCAÇÃO DE PESSOAL PARA ACOMPANHAMENTO NO 

TRANSPORTE PARA ALMOÇO – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, e dado 

que as EB1s de Urgezes não dispõem de condições para o funcionamento 

de um refeitório, os alunos são transportados para almoço para a Sede do 

Grupo Desportivo e Recreativo Os Amigos de Urgezes, que 

disponibilizam as suas instalações para o efeito. Até à data, a colocação de 

pessoal para acompanhamento dos alunos durante o transporte e hora de 

almoço tem vindo a ser assegurado por aquela Instituição, dado que eles 

próprios efectuavam o transporte das crianças, estando englobado no 

custo do transporte os encargos com a contratação de pessoal para 

vigilância. Dado que: - a partir de Setembro este transporte, à semelhança 

de todos os outros, passará a ser efectuado por uma empresa 

transportadora; - conforme o disposto no artigo 8º da Lei nº 13/2006, de 

17 de Abril de 2006, que regulamenta o transporte colectivo de crianças até 

aos 16 anos, é obrigatório a presença de dois acompanhantes; - a 

instituição se disponibiliza a colocar o pessoal necessário ao 

acompanhamento das 55 crianças; propõe-se, de Setembro a Dezembro de 

2008, a atribuição de uma verba mensal no valor de €400,00 (quatrocentos 

euros) ao Grupo Desportivo e Recreativo Os Amigos de Urgezes, para 

fazer face às despesas com a contratação de dois acompanhantes, sendo 

que a partir de Janeiro esta irá constar na proposta de atribuição de verbas 

para alimentação, gestão e colocação de pessoal para acompanhamento no 

transporte e hora de almoço, referente a todos os estabelecimentos de 
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ensino que irão beneficiar deste tipo de apoio e a vigorar no ano civil de 

2009”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA COLOCAÇÃO DE VIGILANTES – ANO CIVIL 

2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como 

é do conhecimento superior, foi aprovado em reunião de Câmara de 20 de 

Dezembro de 2007 a atribuição de verbas a diversas entidades que se 

disponibilizaram a proceder à colocação de pessoal para vigilância e 

acompanhamento de alunos no transporte escolar, par o ano civil de 2008. 

Nesse sentido, a Autarquia tem vindo a atribuir mensalmente, à Associação 

de Pais e Encarregados de Educação de Mosteiro/S. Torcato, uma verba 

mensal no valor de €400,00, destinada a custear os encargos com 

contratação de pessoal para acompanhamento dos alunos das EB1 de 

Cerca/Gominhães e Corredoura/S. Torcato que, em resultado do 

reordenamento da rede escolar, foram integrados em outros 

estabelecimentos de ensino. Dado que a partir de Setembro o 

acompanhamento dos alunos da extinta EB1 Cerca será assegurado pela 

auxiliar daquele estabelecimento de ensino, e que o seu horário será 

ajustado para o efeito, propõe-se que se proceda à rectificação da 

deliberação de Câmara de 20 de Dezembro de 2007 passando, a partir de 

Setembro, inclusive, o valor da verba a atribuir àquela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, a ser de €200,00 (duzentos euros). 

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 – ATRIBUIÇÃO DE 
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VERBAS PARA ALIMENTAÇÃO E GESTÃO EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – ANO CIVIL DE 2008 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Tendo sido deliberado 

em reunião de Câmara de 20 de Dezembro de 2007 aprovar, para o ano 

civil de 2008, a atribuição de verbas a diversas entidades que asseguram a 

alimentação e gestão em Refeitórios Escolares torna-se necessário 

proceder a alterações nos casos em que se verificou: - indisponibilidade da 

entidade em continuar a assegurar a gestão dos refeitórios ou alteração da 

entidade; suspensão de Estabelecimentos de Ensino; - alteração do 

número de alunos a beneficiar de transporte ou de almoço. Assim, propõe-

se que se proceda à rectificação da deliberação de Câmara, conforme 

discriminado no mapa em anexo”. O referido mapa dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR – Presente uma informação dos 

Serviços de Educação propondo a concessão de transporte escolar em 

carreira pública à aluna Sílvia Castro Abreu, residente na freguesia de 

Lordelo e a frequentar um Curso de Educação e Formação na área de 

Assistente Administrativo na Escola Secundária Tomaz Pelayo, em Santo 

Tirso, implicando um custo mensal previsível de €40,00 (quarenta euros). 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 7 de Agosto de 2008, que concedeu 

transporte escolar em carreira pública a um grupo de 15 alunos residentes 

em várias freguesias de Guimarães e a frequentar Cursos de Educação e 

Formação Nível II (com equivalência ao 9.º ano) e Cursos Profissionais 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 15   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

(com equivalência ao 12.º ano) na EB 2,3/S de Vizela – Infias, implicando 

à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €700,00 (setecentos 

euros). DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – CONCESSÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 7 de Agosto de 2008, que concedeu 

transporte escolar em carreira pública a 4 alunos residentes no concelho de 

Guimarães e a frequentar Cursos de Educação e Formação Nível II na 

Escola Secundária de Vizela, implicando à Autarquia um custo mensal 

previsível no valor de €200,00 (duzentos euros). DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ACORDO DE 

COLABORAÇÃO – PIEF – PROGRAMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidenta da Câmara, datado de 22 de Julho de 2008, que celebrou um 

Acordo de Colaboração com o PETI (Programa para a Prevenção e 

Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil), tendo por objecto a 

atribuição de um passe escolar a um grupo de 16 jovens que irão 

frequentar o Programa Integrado de Educação e Formação – Certificação 

de 3º Ciclo do Ensino Básico, na EB 2, 3 de Abação, sita no Lugar de 

Cortinhas – Abação. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – PROJECTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PIEF (PROGRAMA INTEGRADO DE 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO) “UMA OPORTUNIDADE” – 

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

11 de Agosto de 2008, que celebrou um Acordo de Colaboração para a 
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concessão de transporte escolar em carreira pública a um grupo de 17 

alunos que vão integrar um PIEF (Programa Integrado de Educação e 

Formação) a funcionar no próximo ano lectivo na Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais, em parceria com o PETI, EB 

2, 3 João de Meira e CASFIG. O Acordo de Colaboração dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ADENDA AO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO – CERCIGUI – Presente para 

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

2008, que aprovou uma adenda ao Acordo de Colaboração celebrado no 

ano lectivo anterior com a CERCIGUI destinado a assegurar o transporte 

especial em ambulância da jovem Vânia Raquel Cardoso Pereira, residente 

na Vila de S. Torcato e a frequentar um Curso de Informática/Secretariado 

no Centro de Reabilitação e Formação Profissional da CERCIGUI, 

comprometendo-se o Município a comparticipar mensalmente nas 

despesas do transporte no valor de €50,93, correspondente a 12,5% do 

valor do Indexante dos Apoios Sociais, em vigor no início do ano lectivo. 

A adenda ao Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RENOVAÇÃO 

DO ACORDO CAMARÁRIO COM O EXTERNATO DELFIM 

FERREIRA – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Agosto de 2008, que 

renovou, para o ano lectivo 2008/2009, o acordo camarário com o 

Externato Delfim Ferreira, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, a Autarquia 
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tem vindo anualmente a renovar o Acordo Camarário com o Externato 

Delfim Ferreira para efectuar o transporte, em autocarros próprios, dos 

alunos das freguesias de Guardizela e de Serzedelo, matriculados naquele 

Estabelecimento de Ensino, com base no custo do passe escolar. O valor 

máximo do passe escolar para os alunos de Guardizela e de Serzedelo é de 

€23,00 e €32,80, respectivamente, tabelas fixadas anualmente por despacho 

normativo da Direcção Geral de Transportes Terrestres e é debitado 

mensalmente pelo Externato, tal como as Empresas Transportadoras 

Interurbanas, com base no número limitado de viagens (duas viagens por 

dia) e apenas nos dias lectivos, e como desconto de 50% para os alunos 

menores (crianças até aos 12 anos, inclusive). Tal significa que o custo do 

passe varia mensalmente em função do número de dias lectivos, não 

podendo ultrapassar o valor máximo do estipulado para cada uma das 

freguesias. A entrada em vigor da Lei nº 13/2006 de 17 de Abril, que 

define o regime jurídico do transporte colectivo de crianças e jovens até 

aos 16 anos de e para os estabelecimentos de educação e ensino, implicou 

custos acrescidos ao Externato, nomeadamente a aquisição de dois novos 

autocarros e a adaptação das viaturas que dispunham às novas exigências 

daquele diploma (aplicação de cintos de segurança, entre outros). Por 

outro lado, a exigência de um lugar sentado para cada criança, obriga a um 

aumento do número de viagens para efectuar o transporte do mesmo 

número de alunos, uma vez que a legislação anterior permitia que as 

crianças até aos 12 anos de idade pudessem viajar três em cada assento de 

dois lugares. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – RENOVAÇÃO 

DO ACORDO CAMARÁRIO COM A DIDÁXIS – SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE ENSINO, C.R.L. – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Agosto de 2008, que 



 

 
 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2008 
 

 

 

26 
Mod. 228/SQ 0 

concordou com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “À 

semelhança de anos transactos, a Didáxis – Sociedade Cooperativa de 

Ensino C.R.L. vai levar a efeito, no próximo ano lectivo, Cursos de 

Educação e Formação Nível II (com equivalência ao 9º ano) e Cursos 

Profissionais Nível III (com equivalência ao 12.º ano), pelo que vem 

solicitar a concessão de transporte escolar para 95 alunos, residentes em 

várias freguesias do concelho, dos quais 45 a ser transportados em carreira 

pública e os restantes 50 em autocarros próprios. Atendendo a que: - os 

Cursos de Educação Formação se destinam preferencialmente a jovens 

com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou 

que já abandonaram antes da conclusão da escolaridade; os Cursos 

Profissionais têm por objectivo a qualificação escolar e profissional dos 

jovens através da aquisição de competências escolares, que lhes permitem 

o acesso a desempenhos profissionais mais qualificados; propõe-se a sua 

concessão e que a Autarquia assuma a totalidade do passe escolar para os 

alunos que vão integrar os CEF’S e 50% do valor do passe escolar para os 

alunos dos cursos profissionais. Mais se informa que o transporte vai 

implicar à Autarquia o custo mensal previsível de €3.500,00 (três mil e 

quinhentos euros), estando esta despesa cabimentada na proposta nº 4799 

do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2008/2009, 

aprovado em reunião de Câmara de 29 de Maio de 2008”. 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM 

A DIDÁXIS – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Com base no artigo 4º da Portaria 

nº 959/87 de 26 de Dezembro, a Didáxis – Cooperativa de Ensino C.R.L. 

solicita, para o ano lectivo 2008/2009, a renovação do acordo camarário 

para efectuar o transporte, em autocarros próprios, dos alunos 
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matriculados naquele Estabelecimento de Ensino e residentes nas 

freguesias de Guardizela e Serzedelo. Esta Cooperativa propõe-se a 

efectuar o transporte dos alunos pelo valor do passe, conforme tabelas em 

vigor para os transportes públicos, fixadas pela Direcção Geral de 

Transportes Terrestres. Assim, dadas as vantagens da celebração deste 

acordo, propõe-se a renovação do acordo camarário a vigorar no ano 

lectivo 2008/2009. Mais se informa que a despesa com estes transportes 

está cabimentada na proposta nº 4799 do Plano de Transportes Escolares 

para o ano lectivo 2008/2009, aprovado em reunião de Câmara de 29 de 

Maio de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.  

CULTURA – SALÃO INTERNACIONAL DE PINTURA NAÏF – 

PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta: “Desde há vários anos a esta parte que a Câmara 

Municipal aceitou patrocinar anualmente o Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães para a melhor obra patente no Salão Internacional de Pintura 

Naïf, que decorre anualmente na Galeria de Arte do Casino Estoril. Trata-

se de um prémio que, ao longo destes anos, adquiriu assinalável prestígio e 

cuja atribuição, refere o responsável daquela Galeria, muito tem 

concorrido para o êxito do certame. Refira-se, por outro lado, que os 

trabalhos premiados revertem para o Município, passando a integrar o 

espólio do Museu de Arte Primitiva Moderna. Deste modo, proponho a 

ratificação da autorização para pagamento do prémio, no valor de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), à vencedora da edição de 2008 do 

referido Salão Internacional, a pintora Maria Fernanda Dias Rebelo 

Martins Mourão”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES  –  COOPERATIVA FRATERNA  –  CEDÊNCIA 
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DE VIATURAS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna 

foi cedido, durante o mês de Julho, o transporte em viaturas da Câmara 

para apoio à valência do banco social – 168 Km. Assim, submete-se à 

aprovação do executivo camarário a ratificação do transporte concedido”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação da proposta. ---- 

TRANSPORTES – CENTRO ANTÓNIO CÂNDIDO – LAR DE 

INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA CRIANÇAS E JOVENS EM 

RISCO E LAR DE APOIO A SURDOS – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 22 de Julho de 2008, que disponibilizou ao Centro António 

Cândido – Lar de Infância e Juventude para Crianças e Jovens em Risco e 

Lar de Apoio a Surdos, o transporte, em autocarro, de 27 crianças 

portadoras de deficiência, da Estação da CP ao Teleférico, no passado dia 

24 de Julho. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES DE GUIMARÃES, C.I.P.R.L. – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 29 de Julho de 2008, que disponibilizou à Oficina – 

Centro de Artes e Mesteres de Guimarães, C.I.P.R.L. o transporte, em 

autocarro, da Fanfarra do Grupo Cultural e Recreativo de Barco à Cidade 

a fim de participar na “Batalha das Flores”, no passado dia 2 de Agosto. 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DA MARCHA 

GUALTERIANA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Julho de 

2008, que disponibilizou, à Associação Artística da Marcha Gualteriana, 
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viaturas destinadas aos desfiles da “Marcha Gualteriana” e da “Batalha de 

Flores”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------- 

TRANSPORTES – CASFIG, EMPRESA MUNICIPAL – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 5 de Agosto de 2008, que disponibilizou à 

CASFIG, Empresa Municipal o transporte, em autocarro, dos jovens 

residentes no parque habitacional à Praia, nos passados dias 5, 6 e 7 de 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE URGEZES – ADITAMENTO À 

TOPONÍMIA – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a 

Assembleia de Freguesia de Urgezes aprovou a seguinte alteração na 

toponímia existente: Rua 4 de Outubro – Tem início na Rua Nossa 

Senhora dos Remédios e termina com a Rua de Vila Chã. Aprovou, 

também, a mesma Assembleia de Freguesia a denominação toponímia para 

os seguintes arruamentos: 79 – Avenida de Santo Estêvão – Tem início na 

Rotunda da Rodovia de Covas e termina na Rotunda localizada a Norte da 

Rua Nossa Senhora dos Remédios; 80 – Rua Nossa Senhora dos Remédios 

– Tem início na Rua António da Costa Guimarães e termina no 

entroncamento com a Rotunda localizada a Nascente da Avenida de Santo 

Estêvão; 81 – Rua do Pinheiro Manso – Tem início na Rotunda localizada 

a Poente da Avenida da Igreja e termina na Rotunda localizada a Norte da 

Rua de Covas de Cima; 82 – Rua de Covas de Cima – Tem início na 

Avenida de Santo Estêvão e termina na Rotunda localizada a Poente da 

Rua do Pinheiro Manso; 83 – Rua da Barroca – Tem início na Rua da 

Maina e termina no entroncamento com a Rua Nossa Senhora de Fátima. 

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

proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Urgezes”. A planta 

com a localização das referidas ruas dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE DONIM – ADITAMENTO À 

TOPONÍMIA – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a 

Assembleia de Freguesia de Donim aprovou a seguinte denominação 

toponímica: 43 – Rua da Lage Longa – Arruamento sem saída com início 

na Rua Alto da Pedreira. 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 toponímia da freguesia de 

Donim”. A planta com a localização das referidas ruas dá-se aqui por 

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

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO GERAL DA HORTA 

PEDAGÓGICA E SOCIAL DE GUIMARÃES – Presente uma 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente respeitante 

às alterações propostas ao Regulamento em epígrafe, em resultado do 

Inquérito Público. O Regulamento Geral da Horta Pedagógica e Social de 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

APÓS REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. -------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS 
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PLUVIAIS NA RUA DOS RIBEIRAIS – Presente a seguinte proposta: 

“A Junta de Freguesia de Selho S. Jorge executou uma obra de captação e 

canalização de águas pluviais na Rua dos Ribeirais na Vila de Pevidém, a 

fim de resolver o problema de constantes inundações nas casas situadas à 

cota mais baixa da rua. A obra foi acompanhada pelo Departamento de 

Obras Municipais. Considerando a necessidade de resolução do problema 

em causa, proponho que seja concedido à Junta de Freguesia de Selho S. 

Jorge um subsídio de €4.997,69 (quatro mil novecentos e noventa e sete 

euros e sessenta e nove cêntimos) para pagamento dos trabalhos 

realizados, de acordo com auto de medição elaborado, ao abrigo do 

disposto na alínea a) 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”. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – 

OBRAS NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a 

seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Selho S. Jorge realizou obras 

no seu edifício sede para melhor funcionalidade dos seus serviços, 

nomeadamente a instalação de Gabinetes de Apoio Social necessários às 

funções que aí passaram a estar sedeadas no âmbito da Rede Social do 

Concelho de Guimarães. As obras foram acompanhadas pelo 

Departamento de Obras Municipais. Considerando a necessidade da 

remodelação efectuada, exigida pelos novos gabinetes instalados, 

proponho que seja concedida à Junta de Freguesia de Selho S. Jorge um 

subsídio de €21.103,87 (vinte e um mil cento e três euros e oitenta e sete 

cêntimos) para pagamento dos trabalhos efectuados, de acordo com autos 

de medição elaborados, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 do art. 

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

A/2002, de 11 de Janeiro”. Esta despesa está cabimentada na unidade 
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orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DA FÁBRICA DA PARÓQUIA DE S. 

SALVADOR DE PINHEIRO – Presente a seguinte proposta: “A 

Comissão da Fábrica da Paróquia de S. Salvador de Pinheiro está a realizar 

uma intervenção de salvaguarda da Igreja Paroquial da freguesia, edifício 

secular, que está a ser acompanhada pela Direcção Regional da Cultura do 

Norte. Nessa intervenção foram descobertos frescos de grande valor por 

trás dos altares laterais. Também tem vindo a ser restaurada a capela 

funerária que se integra no edifício da Igreja. Igualmente estão a ser 

beneficiados os arranjos exteriores. O valor total da intervenção é de 

€147.623,07 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e vinte três euros e sete 

cêntimos), segundo orçamento elaborado, e o seu custo tem vindo a ser 

suportado pela população da freguesia. A Comissão da Fábrica solicitou à 

Câmara uma colaboração financeira. Considerando que a intervenção vem 

enriquecer o espólio artístico do concelho, para além do interesse social, 

nomeadamente com a beneficiação da Capela Mortuária, proponho que 

seja concedido, à Comissão da Fábrica da Igreja de S. Salvador de 

Pinheiro, um subsídio no valor de €30.000,00 (trinta mil euros) ao abrigo 

do disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ABEL 

SALAZAR – APOIO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DA ANTIGA ESCOLA EB1 DA ERMIDA – Presente a seguinte 

proposta: “O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar vem 
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solicitar um apoio desta Câmara Municipal para a utilização das instalações 

da antiga EB1 da Ermida, em Ronfe, para nelas continuar o projecto que 

até agora ali têm desenvolvido, o alargamento da oferta formativa e abrir 

um curso de educação e formação de adultos de nível secundário para 

certificação escolar e profissional em regime diurno e para adultos 

desempregados ou inscritos no IEFP. O apoio solicitado traduz-se no 

assumir dos custos inerentes à utilização das instalações – água, luz e 

telefone – e a manutenção do edifício e espaço exterior, bem como a 

reactivação da Internet e a disponibilização de mobiliário adequado ao 

público que frequentará aquela escola, nomeadamente secretárias, cadeiras 

e mesas para adultos. Atendendo à, ainda, considerável taxa de abandono 

escolar, à elevada taxa de jovens e adultos sem a escolaridade básica 

concluída, à sobrelotação das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, 

nomeadamente a EB2/3 de Ronfe, ao objectivo nacional de qualificação 

dos portugueses para vencer os desafios que o presente e o futuro nos 

colocam, à imperiosa urgência de qualificação dos vimaranenses e à 

previsível transferência de competências para as autarquias em matéria de 

educação, nomeadamente no que respeita ás infra-estruturas, proponho, ao 

abrigo da al. b) do n.º 4 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Junho, que a Câmara 

Municipal contribua para que mais jovens concluam, com êxito, a 

escolaridade básica obrigatória, assumindo os custos relativos à utilização 

das referidas instalações, nomeadamente de água, luz, telefone, reactivação 

da Internet, limpeza do espaço exterior e cedência de mobiliário escolar”. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DE 

CRIANÇAS INADAPTADAS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

proposta: “A Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de 
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Guimarães (AICIG) pretende instalar um Projecto de Intervenção Precoce 

num espaço não habitacional na Rua S. Gonçalo, desta cidade, projecto 

que se dirige a crianças que ainda não estão em idade escolar, abrangendo 

60 famílias com crianças portadoras de deficiência até aos 3 anos de idade. 

Aquele espaço é propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana (IHRU) que se dispôs a ceder a sua utilização à AICIG, através da 

celebração de um contrato de arrendamento. O espaço em causa esteve 

sempre abandonado desde a construção do empreendimento habitacional, 

há quase trinta anos. Encontra-se em completa degradação, como depósito 

de lixo, e que exige um investimento com significado para a sua 

recuperação. A Associação não tem receitas que lhe permitam garantir 

verbas para além das que investirá na recuperação do espaço, apesar da 

disponibilidade dos pais associados a maioria com dificuldades materiais de 

vida. O IRHU concordou em celebrar um contrato de arrendamento com 

a AICIG, devendo esta realizar as obras necessárias, e aquele Instituto, 

como contrapartida, concede à Associação uma carência de renda durante 

cinco anos. Quantificados os custos das obras necessárias para a adaptação 

do espaço apurou-se um valor total de €21.607,14 + IVA. A Câmara 

Municipal reconhece o relevante serviço prestado por aquela Associação 

sem fins lucrativos e mostrou-se, em todo o processo, disponível para 

ajudar a associação nessa intervenção. Assim, proponho, ao abrigo da al. a) 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Junho, que a Câmara 

Municipal atribua à AICIG um subsídio no valor de €15.000,00 (quinze 

mil euros), destinado a comparticipar nos custos com a adaptação do 

espaço para instalar o projecto de Intervenção Precoce”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 
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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 46 a 52 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 – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS 

– Presente a seguinte proposta: “O Centro Cultural e Recreativo de 

Moreira de Cónegos pretende realizar obras de ampliação e remodelação 

dos balneários das suas instalações, a inaugurar nas comemorações do seu 

25º aniversário. O orçamento da obra é de €31.400,00, tendo o Centro 

Cultural solicitado à Câmara apoio para a sua realização. Considerando o 

objectivo da iniciativa, e a inserção social da colectividade na Vila de 

Moreira de Cónegos, proponho que seja atribuído um subsídio de 

€10.000,00 (dez mil euros) ao Centro Cultural e Recreativo de Moreira de 

Cónegos, a pagar mediante autos de medição da obra a realizar, ao abrigo 

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

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 46 a 52 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 – MOVIMENTO ARTÍSTICO DAS TAIPAS – 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL – FESTIVAL DE VERÃO “BARCO 

ROCK FEST” – Presente a seguinte proposta: “O Movimento Artístico 

das Taipas – Associação Cultural, em parceria com a Junta de Freguesia de 

Barco, organizou, entre 20 e 23 de Agosto, um Festival de Verão 

denominado “Barco Rock Fest”, junto à Praia Fluvial de Barco, iniciativa 

mobilizadora da juventude daquela zona do Concelho, e participada por 

muitos jovens de outras regiões que a ela se deslocaram. O Festival, que 

teve a sua 3ª edição, tem vindo a afirmar-se no contexto dos festivais 

musicais que nesta época se realizam, com maior investimento na 
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qualidade dos espectáculos, e aproveitando as belas condições do espaço 

em que decorre. Pelo seu interesse na diversificação da oferta cultural do 

concelho, proponho a concessão de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil 

euros) ao Movimento Artístico das Taipas – Associação Cultural, 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”. 

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 46 a 52 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 – ROTARACT CLUB DE GUIMARÃES – EXPO 

IDOSO – Presente a seguinte proposta: “O Rotaract Club de Guimarães 

vai levar a efeito, nos próximos dias 11 e 12 de Outubro, a Expo-Idoso no 

Pavilhão Multiusos. Trata-se de mais uma iniciativa integrada num 

programa de actividades muito amplo, que este ano se iniciou com a 
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primeira Feira do Emprego e Formação, visitada por cerca de 6.000 

pessoas e apoiada pela Câmara Municipal de Guimarães que suportou os 

custos de utilização do Pavilhão Multiusos. A Expo-Idoso tem como 

objectivo a divulgação de um conjunto de actividades, serviços, 

equipamentos de apoio, ocupações viradas para um segmento social com 

uma grande representação na nossa população residente. Pelo interesse 

social deste projecto, proponho a atribuição de um subsídio de €1.837,50 

ao Rotaract Club de Guimarães destinado a suportar os custos da 

utilização do Pavilhão Multiusos de Guimarães para a realização da Expo-

Idoso, 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”. 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 46 a 52 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”. ------- 
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SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – DESLOCAÇÃO À MADEIRA – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém vai 

deslocar-se à Madeira, entre os dias 22 e 25 de Agosto, para participar num 

Festival Internacional. Dadas as elevadas despesas da deslocação solicitou 

à Câmara Municipal uma ajuda para reduzir esses custos. Tem sido 

habitual apoiar situações semelhantes, pelo que, dado o interesse da 

representação do concelho em festivais como este, representativos da 

nossa etnografia regional, proponho a atribuição de um subsídio no valor 

de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) ao Grupo Regional Folclórico e 

Agrícola de Pevidém, 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 46 a 52 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 
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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 – CASA DO POVO DE CREIXOMIL (SECÇÃO DE 

PESCA) – PARTICIPAÇÃO DE ATLETA EM CAMPEONATOS 

MUNDIAIS – Presente a seguinte proposta: “Vem a Secção de Pesca 

Desportiva da Casa do Povo de Creixomil solicitar apoio financeiro que 

permita suavizar o investimento realizado com a participação de uma das 

suas atletas no Campeonato Mundial de Pesca Desportiva (Senhoras), 

disputado no pretérito mês de Agosto, na Hungria. Considerando o 

interesse em assegurar a participação da atleta, e em reconhecimento pela 

actividade formativa desenvolvida pela Secção de Pesca da Casa do Povo 

de Creixomil, 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 Casa do Povo de Creixomil, de 

um subsídio €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos 

custos de participação da atleta Branca Passos Campeonato Mundial de 

Pesca Desportiva (Senhoras), disputado na Hungria, de 11 a 18 de Agosto 

passado”. 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 46 a 52 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 
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(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 – APOIO PARA CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

MULTIUSOS À PASTORAL UNIVERSITÁRIA – Presente a 

seguinte proposta: “A Pastoral Universitária de Braga vai promover a 

realização de um Encontro de Tunas representativas de organismos 

académicos de todas as universidades e Institutos Universitários 

localizados no distrito, englobando sete academias. Para a realização deste 

evento, que ocorrerá no próximo dia 16 de Outubro no Pavilhão 

Multiusos de Guimarães, a Pastoral Universitária solicitou à Câmara 

Municipal um apoio para ajudar a custear as despesas do Encontro, 

nomeadamente as taxas relativas à ocupação do Pavilhão. Pelo interesse 

cultural e social do evento proponho, ao abrigo  da al. b) do nº 4 do art. 

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

5-A/2002, de 11 de Junho, a atribuição de um subsídio no valor de 

€1.050,00 (mil e cinquenta euros) à Arquidiocese de Braga, correspondente 

ao custo das taxas devidas pela ocupação do Pavilhão Multiusos com a 

realização do referido Encontro”. 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 46 a 52 da agenda desta 



 

 
 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE SETEMBRO DE 2008 
 

 

 

42 
Mod. 228/SQ 0 

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 – EMBAIXADA DA ORDEM SOBERANA E 

MILITAR DE MALTA EM MOÇAMBIQUE – APOIO A BAILE 

DE BENEFICÊNCIA – Presente a seguinte proposta: “A Embaixada 

da Ordem Soberana e Militar de Malta em Moçambique vai realizar no 

Paço dos Duques de Bragança, no próximo dia 20 de Setembro, um Baile 

de Gala a favor dos refugiados na Missão de Mumemo em Marracuene e, 

também, do Lar de Santo António, em Guimarães. Para este efeito solicita 

à Câmara Municipal diversos apoios, de carácter logístico. Após análise e 

informação dos diversos serviços municipais envolvidos, os apoios 

solicitados e que podem ser concedidos são: 1 - Autorização para 

estacionamento automóvel na zona adjacente ao Paço dos Duques, com 

guarda por um destacamento da Polícia Municipal; 2 - Reforço do quadro 

eléctrico e execução da baixada para iluminação do interior do edifício; 3 - 

Colocação de um estrado para a actuação de uma banda de animação 

musical; 4 - Cedência de cadeiras; Pelo interesse social do evento, e 
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considerando que o objectivo da iniciativa é a angariação de fundos, 

proponho, ao abrigo da al. a) do nº 4 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 

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

que sejam concedidos à Embaixada da Ordem Soberana e Militar de Malta 

em Moçambique os apoios solicitados”. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE 

GUIMARÃES – 12.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Julho de 

2008, que concedeu apoio ao Conquistadores Moto Clube de Guimarães 

para a realização da 13.ª Concentração Motard, no Parque de Lazer das 

Taipas, entre os passados dias 4 e 8 de Setembro, através da autorização 

para instalação de um contador com a potência de 86,25 Kva, bem como 

da requisição de mão-de-obra de dois electricistas para apoiar/colaborar 

no referido evento, no valor estimado de €1.821,60 (mil oitocentos e vinte 

e um euros e sessenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 02.02.25. DELIBERADO 

RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Nos últimos dois anos a 

concentração Motard, organizada pelo Motor Clube de Guimarães, foi 

realizada na Vila das Taipas apesar da oposição devidamente justificada da 

Junta de Freguesia. No ano passado, em reunião de Câmara, consideramos 

ser no mínimo falta de senso protocolar e de elegância democrática que a 

Câmara não tenha tido em consideração as sucessivas posições da Junta de 

Freguesia, nomeadamente o facto de não a questionar ou mesmo a 

informar sobre a realização do evento. Entendemos, o ano passado, depois 

de mais uma vez vincarmos a nossa posição, e pela intervenção do Sr. 
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Presidente da Câmara nessa mesma reunião que, no futuro, seriam 

consideradas outras opções, ou no mínimo seria considerado o mesmo 

local mas em concertação com as opiniões da Junta de Freguesia. Não foi 

o que aconteceu. Este ano, sem a desejável concertação com a Junta de 

Freguesia, e sem sequer uma comunicação protocolar, a concentração foi 

licenciada novamente na Vila das Taipas. Se até aqui considerámos que 

houve falta de bom relacionamento por parte da Câmara, hoje parece-nos 

claro que não houve qualquer vontade em concertar posições e de 

respeitar os representantes políticos da Vila legitimamente eleitos. Daí, 

uma vez mais, o nosso voto e o nosso desagrado por decisões unilaterais 

que, do nosso ponto de vista, não dignificam os elementares princípios 

democráticos de respeito pela vontade das populações”. ---------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDAR – FESTA 

DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Agosto de 

2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Gondar um subsídio até 

€94,10 (noventa e quatro euros e dez cêntimos), destinado a custear as 

despesas com a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa de S. João, realizadas entre os passados dias 20 e 25 de Junho. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 55 a 

61 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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL S. ROMÃO 

DE RENDUFE – DIA DAS COMUNIDADES – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de S. 

Romão de Rendufe solicitando um apoio destinado a custear as despesas 

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

“Dia das Comunidades”, realizada nos passados dias 19 e 20 de Julho. De 

acordo com a factura apresentada, propõe-se a concessão de um apoio no 

valor de €91,13 (noventa e um euros e treze cêntimos), correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

referida Festa. 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 55 a 

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

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

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

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 
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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 INFANTAS – 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 31 de Julho de 2008, que concedeu à 

Junta de Freguesia de Infantas um subsídio até €80,53 (oitenta euros e 

cinquenta e três cêntimos), destinado a custear as despesas com a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora de Fátima, realizadas entre os passados dias 18 e 26 de 

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

económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 55 a 61 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

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

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

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

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

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

de 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 
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um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que 

continuará a ser integralmente suportado pela CM”. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – FESTA 

EM HONRA DE SANTA CRISTINA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 30 de Julho de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia 

de Longos um subsídio até €64,60 (sessenta e quatro euros e sessenta 

cêntimos), destinado a custear as despesas com a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de Santa 

Cristina, realizadas entre os passados dias 18 e 26 de Julho. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR 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 55 a 

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

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

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

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de 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 BARCO  –  FESTAS 
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DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

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

6 de Agosto de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Barco um 

subsídio até €37,19 (trinta e sete euros e dezanove cêntimos), destinado a 

custear as despesas com a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas do Santíssimo Sacramento, realizadas entre os 

passados dias 7 e 11 de Agosto. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

RATIFICAR 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 55 a 61 da agenda desta reunião pelas 

seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) 

aos consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as 

freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda 

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

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

circunstância de 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 RENDUFE – FESTA 

EM HONRA DE N.ª S.ª DE FÁTIMA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 31 de Julho de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia 

de Rendufe um subsídio até €55,00 (cinquenta e cinco euros), destinado a 
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custear as despesas com a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima, realizadas 

entre os passados dias 8 e 16 de Agosto. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO RATIFICAR 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 55 a 61 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de 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 VILA NOVA 

– FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 31 de Julho de 2008, que concedeu à 

Junta de Freguesia de Sande Vila Nova um subsídio até €126,41 (cento e 

vinte e seis euros e quarenta e um cêntimos), destinado a custear as 

despesas com a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção, realizadas entre os 
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passados dias 13 e 15 de Agosto. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO RATIFICAR 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 55 a 61 da 

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

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

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

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de 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. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


