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ACTA 

Aos nove dias do mês de Outubro 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, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins 

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

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Vasconcelos, 

Vítor Manuel da Silva Ferreira e Ana Amélia Mota Guimarães. --------------- 

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

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

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

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

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

em acta: “O edifício dos Antigos Paços do Concelho, que hoje acolhe o 

Museu de Arte Primitiva Moderna, é um espaço físico nobre situado no 

coração do nosso património classificado, merece, do meu ponto de vista, 

uma função que esteja à altura do seu significado histórico e da sua 

privilegiada localização no coração da Cidade. Este edifício mandado 

construir por D. João I alberga parte significativa da nossa história cívica e 

política tendo sido durante séculos a chamada Casa da Câmara e 

Audiências, mais tarde albergou o Arquivo Municipal sob a direcção do 

Dr. Alfredo Pimenta, chegou a ser Biblioteca Gulbenkian até que, há 

década e meia, cumpre as funções actuais. Alfredo Guimarães refere as 

importantes intervenções de que o edifício foi alvo nos séc. XVI e XVII, 

sendo esta última intervenção uma intervenção de fundo sob a orientação 

do Arquitecto João Lopes Amorim. O Eng. Gomes Alves refere, ainda, 

outras intervenções nos dois séculos subsequentes àqueles. Esta casa foi 
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então, ao longo de cerca de seis séculos, um edifício que acolheu a vida 

política e cultural da história de Guimarães. Parece-me ter chegado a altura 

de dar um passo que contribua para dinamizar aquele espaço e integrá-lo 

nos desafios que temos pela frente e nas ambições que, todos, partilhamos. 

Não é meu propósito, nesta intervenção, ter todas as certezas quanto à 

funcionalidade ideal para aquele espaço. Em primeiro lugar porque seria 

porventura presunçoso ter a solução ideal, mas também porque entendo 

que a decisão de revitalizar e tornar mais útil aquele espaço merece 

reflexão, análise e discussão. Naturalmente sustentadas mas, o quanto 

possível, breves. Diria apenas que me parece que aquele espaço tem toda a 

dignidade para ser o centro físico das comemorações dos 900 anos de D. 

Afonso Henriques ou mesmo para, num futuro próximo, ser um ponto 

dinâmico de divulgação da cidade e do concelho, nomeadamente um 

Centro de Interpretação Histórico que desse uma visão integrada da nossa 

Cidade e do nosso património concelhio, numa perspectiva abrangente da 

nossa cultura comum. 2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Disse 

que os acessos à Cidade Desportiva, através da Rua das Eiras, são 

insuficientes para o elevado volume de trânsito ali registado, tendo-se 

agravado a situação com a abertura de novos equipamentos naquela zona. 

Referiu que a intervenção recentemente realizada naquela artéria de acesso 

às Piscinas Municipais, Pista de Atletismo, Colégio Nossa Senhora da 

Conceição e futuro Hospital Privado de Guimarães não deixou espaço 

para os peões, provocando descontinuidade nos caminhos e passeios. Por 

último, considerou pouco adequadas as estruturas colocadas para proteger 

os peões da proximidade das linhas de água que atravessa a via; 3 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Pediu esclarecimentos sobre 

declarações feitas na última sessão da Assembleia de Freguesia de Caldelas 

relativamente aos arranjos exteriores no Centro Pastoral da Vila, que são 
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aparentemente contraditórias, visto que um membro eleito pelo Partido 

Socialista terá dito que havia conseguido desbloquear a realização da 

referida obra numa reunião realizada com o Vereador Júlio Mendes, 

quando a Junta de Freguesia, em contacto com o Vereador Domingos 

Bragança, tinha sido informada que a Autarquia não tinha condições para 

avançar brevemente com a intervenção. Assim, perguntou se os arranjos 

exteriores ao Centro Pastoral vão ou não ser assumidos pela Autarquia. 4 – 

Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Defendeu a construção de 

passeios nas estradas que servem as freguesias, dando o exemplo da Rua 

24 de Junho, na Vila de Ponte; b) – Quis saber o motivo pelo qual o site 

da Vimágua refere o IVA à taxa de 21%; c) – Referiu inundações ocorridas 

na cidade no passado dia 6 de Outubro, designadamente na zona da 

Mumadona, Campeão Português e na Vila de Selho S. Jorge. 5 – Vereador 

César Machado – a) – Informou sobre a presença da Autarquia em 

Dijon (França), nos passados dias 17, 18 e 19 de Setembro, dando 

conhecimento de aspectos importantes da cidade, designadamente a 

comunidade portuguesa ali existente, com cerca de 10.000 cidadãos, e um 

laço histórico único com Guimarães porquanto o Conde D. Henrique, pai 

de D. Afonso Henriques, era originário desta região e dali partiu para o 

que viria mais tarde a ser o Condado Portucalense. Nesta conformidade, 

foi equacionada a possibilidade de se estreitar os laços entre as duas 

cidades através, designadamente, do estabelecimento de um protocolo de 

colaboração ou mesmo de geminação entre as duas cidades; b) – Quanto à 

fiscalização dos estabelecimentos de restauração e bebidas, disse que a 

Autarquia está a desenvolver um intenso trabalho tendo em vista o 

cumprimento dos horários e da legislação sobre o ruído, de forma a 

proteger o direito ao sossego e ao repouso, apontando como exemplo a 

fiscalização em estabelecimentos situados nas freguesias de Caldelas, Selho 
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S. Jorge e Guardizela. 6 – Vereador Júlio Mendes – a) – Relativamente 

ao arranjo exterior do Centro Pastoral de Caldelas esclareceu que apenas 

poderia ter informado do ponto de vista urbanístico, visto que não há, a 

esse nível, qualquer entrave à requalificação do espaço; b) – Relativamente 

à Rua 24 de Junho, Vila de Ponte, disse que já existe um projecto 

elaborado para a execução de passeios. 7 – Vereador Domingos 

Bragança – a) – Ainda sobre a requalificação do espaço envolvente ao 

Centro Pastoral de Caldelas, esclareceu ter reunido com os responsáveis 

daquela Instituição, assumindo o compromisso de tal intervenção vir a ser 

apoiada, assim como já se verificou anteriormente com a atribuição de 

subsídios para o respectivo projecto social. 8 – Presidente da Câmara – 

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

do Vereador Rui Vítor Costa, disse que, na sequência da adesão de 

Guimarães à nova entidade “Turismo do Porto e Norte de Portugal” a 

delegação de Guimarães deverá ficar sedeada no edifício dos antigos Paços 

do Concelho, no Largo da Oliveira, onde funciona actualmente o Museu 

de Arte Primitiva Moderna. Acrescentou que o edifício está em processo 

de reabilitação, nomeadamente ao nível de pinturas do tecto; b) – 

Concordou que a Rua das Eiras não tem capacidade para suportar a 

afluência de trânsito que nela se regista, referindo que a Autarquia tenciona 

construir uma ligação directa à zona da rotunda de Silvares para melhorar a 

acessibilidade do espaço onde foram instalados os equipamentos da 

Cidade Desportiva. Acrescentou, a propósito do modo de execução das 

obras, que sempre que é executada uma intervenção destinada à 

beneficiação do pavimento de uma artéria, a Autarquia informa todas as 

entidades externas que, pela natureza dos serviços que prestam, poderão 

ter interesse na intervenção (EDP, VIMÁGUA, PORTGÁS, etc.); c) – 

Sobre as inundações registadas na passada Segunda-feira disse que a este 
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nível Guimarães era quase uma cidade modelar, muito embora com alguns 

problemas pontuais. Recordou, uma vez mais, a acção do homem sobre a 

natureza que dá origem a reacções por parte desta, provocando situações 

de anormalidade. Por último, disse que a situação mais grave acontece na 

Zona de Couros. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE - 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARQUEÓLOGO MÁRIO 

CARDOSO - ESCOLA EB 2,3 ARQ. MÁRIO CARDOSO – 

“ESPAÇO H” – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Presente a 

seguinte proposta: “Tal como referido nas propostas aprovadas pela 

Câmara Municipal em 27 de Maio de 2007 e 12 de Junho de 2008, com o 

objectivo de habilitar com a escolaridade básica jovens do concelho em 

situação de abandono escolar e exploração de trabalho infantil, encontra-se 

a decorrer na Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso um Programa 

Integrado de Educação e Formação (PIEF), no âmbito do Programa para 

a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), do 

qual a Câmara Municipal de Guimarães é parceira para os PIEF em curso 

no Município. No quadro das actividades de orientação vocacional, e na 

sequência daquela deliberação, foi concluído com a colaboração de 

professores, alunos e um técnico da Câmara Municipal de Guimarães um 

projecto de reabilitação e revitalização de um espaço exterior da Escola, 

denominado “Espaço H”. Quantificados os trabalhos, orçados em 

€12.000,00, perante o empenho de todos os intervenientes no projecto e a 

forma como este contribuiu para a motivação e o sucesso destes jovens, e 

considerando o interesse em reabilitar um espaço comum destinado à 
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fruição de toda a comunidade escolar, proponho, ao abrigo do disposto na 

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

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a delegação, na Junta de 

Freguesia de S. João de Ponte, da obra “Execução do Espaço H”, em 

conformidade com o projecto entretanto aprovado, pelo valor de 

€12.000,00 (doze mil euros), acrescido de IVA à taxa de 5%. O pagamento 

far-se-á mediante autos de medição a elaborar pelo Departamento de 

Obras Municipais. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE 

FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. - 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – Presente a 

seguinte proposta: “A Irmandade de S. Torcato tem em construção um 

edifício para Lar de Idosos e Centro de Dia, com apoio do Ministério do 

Trabalho e Segurança Social no âmbito do programa Pares. Para o 

acompanhamento dessa construção, solicitou à Câmara que apoiasse a 

fiscalização da obra, o que de acordo com informação do Departamento 

de Obras Municipais, é possível através de uma comparticipação financeira 

estimada em €6.000,00 (seis mil euros). Considerando o interesse social da 

obra em referência, proponho que seja concedido à Irmandade de S. 

Torcato um subsídio de €6.000,00 (seis mil euros) para pagamento da 

fiscalização da construção do seu edifício para Lar de Idosos e Centro de 

dia, 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. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente este ponto da agenda desta 

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

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO 

SUSPENSÃO DE MANDATO DO VEREADOR RUI VÍTOR 

COSTA – Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador 

Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 

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

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho solicitar a suspensão do 

meu mandato de Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo 

período de 90 dias. Fundamentação: motivos de ordem profissional e 

académica relacionados com a conclusão da parte curricular do Mestrado 

em Ciências da Educação, Especialização em Informática Educacional, da 

Universidade Católica Portuguesa. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos termos 

da Lei, este pedido de suspensão seja apreciado nesta reunião do executivo 

camarário, para produzir efeitos a partir do final da referida reunião de 

Câmara”. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E 

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

---------------------------------- INFORMAÇÕES --------------------------------- 
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O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Deu 

conhecimento dos resultados dos contactos com o Primeiro-ministro e o 

Ministro da Cultura relativos ao financiamento do projecto Capital 

Europeia da Cultura em 2012, considerando ter havido pragmatismo nas 

decisões tomadas. Disse, ainda, que já estão agendadas reuniões parcelares 

com os Ministérios do Ambiente, Economia, Finanças e Cultura para 

definir a contratualização do plano orçamental para a Capital Europeia da 

Cultura “Guimarães 2012”. Revelou que já apresentou ao Governo os três 

nomes que vão liderar o projecto, esperando até Novembro uma resposta 

para que seja possível avançar com a criação de uma Sociedade Anónima; 

2 – Dos ofícios da Direcção-Geral das Autarquias Locais dando 

conhecimento que, no âmbito do Concurso Nacional de Boas Práticas na 

Administração Local de 2007/2008, foram atribuídos o Prémio Nacional 

de Boas Práticas na Administração Local ao projecto “Georeferenciação 

dos circuitos de recolha de resíduos urbanos com auxílio de ferramentas de 

gestão de frota” e a menção honrosa ao projecto “Implementação de 

Sistema de Gestão da Qualidade – Certificação de Qualidade”; 3 – Do 

ofício da BPSA 7 – Promoção e Desenvolvimento de Investimentos 

Imobiliários, SA dando conhecimento que, na sequência do contrato de 

urbanização celebrado com esta Câmara Municipal e após aprovação do 

projecto de licenciamento do alargamento e reperfilamento da estrada 

nacional 206 (entre o quilómetro 30 e 41), deram início, no passado dia 1 

de Outubro, aos trabalhos de demarcação da intervenção na EN206; 4 – 

Fez referência às declarações de Manuela Ferreira Leite sobre a realização 

em Guimarães do comício político realizado no Pavilhão Multiusos pelo 

Partido Socialista; 5 - Disse considerar ter havido equidade por parte dos 

responsáveis da Cooperativa Tempo Livre relativamente às notícias 

publicadas no boletim informativo sobre o comício político realizado no 
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Pavilhão Multiusos pelo Partido Socialista e o Congresso realizado pelo 

Partido Social Democrata no passado mês de Junho. --------------------------- 

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

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

1 - Da renúncia ao mandato apresentada por Sérgio Firmino Soares 

Mendes, cidadão eleito pela lista da CDU (Coligação Democrática Unitária 

PCP-PEV), assumindo definitivamente o mandato a cidadã Ana Amélia 

Mota Guimarães. 2 – Do ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito 

Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães remetendo a 

Grelha de Avaliação contendo a pontuação a atribuir aos candidatos ao 

Subsídio Municipal de Apoio ao Arrendamento, tendo em vista seriar o 

total de candidaturas apresentadas, por forma a seleccionar aquelas a 

contemplar, ou seja, as enquadráveis na dotação do orçamento municipal 

para cada ano, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas; 3 – Da seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é de conhecimento superior, por despacho do 

Presidente da Câmara, de 26 de Outubro de 2007, foi para conhecimento 

em Reunião de Câmara de 8 de Novembro de 2007 a transferência de 

verbas para a colocação de Pessoal em Refeitórios e Prolongamento de 

Horário para o ano civil de 2008, ao abrigo do Acordo de Cooperação da 

Educação Pré-Escolar. Dada a indisponibilidade do Agrupamento de 

Escolas Fernando Távora e da Freguesia de Serzedelo em continuar a 

assegurar a colocação de pessoal nos Jardins de Infância de Penselo e 

Eirinha/Serzedelo, cumpre-nos informar que as verbas de €906,11 e 

€1.140,85, respectivamente, passam, a partir de Setembro, inclusive, a ser 

atribuídas à Freguesia de Penselo e ao Agrupamento de Escolas de 

Pevidém, que  se  disponibilizam  para o efeito. Assim, deverá o assunto 

ser  remetido  a  Reunião  de  Câmara  a fim de se dar conhecimento desta 
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alteração. À consideração superior”. ----------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, com abstenção dos Vereadores César 

Machado, Rui Vítor Costa e Carlos Vasconcelos por não terem participado 

na reunião, 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. ------------------------------------------------ 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 3/2008 – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

DO 1.º CICLO E JARDINS-DE-INFÂNCIA – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente, para 

aprovação, o Relatório Final respeitante ao Concurso Público identificado 

em epígrafe, bem como a correspondente minuta do contrato. O Relatório 

Final propõe a adjudicação do Fornecimento de Refeições a Vários 

Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância à 

concorrente “Eurest (Portugal) – Soc. Europeia de Restaurantes, Lda.”, 

pelo preço total de €1.745.647,20 (um milhão, setecentos e quarenta e 

cinco mil seiscentos e quarenta e sete euros e vinte cêntimos), acrescido do 

IVA à taxa legal em vigor (12%). O Relatório Final e a minuta do contrato 

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

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

TURISMO – PROPOSTA DE ADESÃO A ENTIDADE 

REGIONAL DE TURISMO DO NORTE “TURISMO DO 

PORTO E NORTE DE PORTUGAL” – Presente a seguinte proposta: 

“O Decreto-Lei nº. 67/2008, de 10 de Abril, que se anexa à presente 
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proposta (Anexo I), aprova o novo mapa regional de Turismo em Portugal 

e, de acordo com o disposto no seu artigo 1º, estabelece o regime jurídico 

das áreas regionais de turismo de Portugal continental, a sua delimitação e 

características, bem como o regime jurídico da criação, organização e 

funcionamento da respectivas entidades regionais. Determina, ainda, o 

referido Decreto – Lei, que cada Entidade Regional de Turismo em 

Portugal seja dotada de Estatutos, propostos pelas respectivas Comissões 

Instaladoras e aprovados de acordo com a Portaria nº 1039, de 15 de 

Setembro de 2008. Neste contexto, e em conformidade com o referido 

Decreto - Lei, o Governo aprovou os Estatutos da Entidade Regional de 

Turismo do Norte (Anexo II), que adopta a denominação de “Turismo do 

Porto e Norte de Portugal”. De referir que, de acordo com os 

anteriormente mencionados Estatutos, a Turismo do Porto e Norte de 

Portugal fixa a localização da sua Sede em Viana do Castelo e prevê a 

instalação de Delegação, de entre as quais se destaca a responsável pela 

dinamização do Produto Estratégico Touring Cultural Paisagístico e dos 

Patrimónios, a fixar em Guimarães. Guimarães vê assim, e uma vez mais, 

reconhecida a sua importância estratégica na dinamização e consolidação 

do Turismo do Porto e Norte de Portugal e conforme proposto, assume 

um papel determinante neste novo e importante desafio que se coloca ao 

Turismo em Portugal. Na verdade, o Turismo tem vindo a assumir uma 

importância crescente nas dinâmicas de desenvolvimento do município de 

Guimarães, processo esse fortemente impulsionado pela classificação da 

UNESCO de Cidade Património Cultural da Humanidade e consolidado 

pela concretização de uma série de iniciativas de relevância nacional e 

internacional e de um conjunto de intervenções que têm contribuído, 

significativamente, para melhorar e valorizar a Oferta Turística, 

designadamente, o processo de reabilitação urbana e preservação do 
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património, bem como, a criação de novos e importantes equipamentos. 

Hoje, como sempre, Guimarães está preparada para integrar e participar 

activamente neste novo processo de desenvolvimento do Turismo em 

Portugal, com a convicção de estarmos a agir, também, em prol daqueles 

que são os interesses do nosso Município. No contexto de globalização 

que actualmente vivemos, urge organizar, planear, promover e consolidar 

o Turismo no Norte de Portugal, numa perspectiva de reforçar o 

posicionamento de Portugal a nível mundial. Estamos certos que, neste 

novo enquadramento, em que a parceria e responsabilização institucional 

constitui a base de actuação, Guimarães verá, também reforçada a sua 

notoriedade e a sua importância enquanto destino que tem vindo, ao longo 

das últimas décadas, a implementar um projecto estruturante, tendo por 

base o objectivo da Excelência. É pois, neste enquadramento e em 

conformidade com o Decreto - Lei referido em epígrafe, designadamente, 

no disposto no seu artigo nº. 7, que se submete para apreciação e 

deliberação, a presente proposta de adesão do Município de Guimarães à 

Entidade Regional de Turismo do Norte, a “ Turismo do Porto e Norte de 

Portugal”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (PROC. N.º 48/02) – PRÉDIO 

SITO NA RUA DA LIBERDADE N.º 110 – FREGUESIA DE 

CREIXOMIL – POSSE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO 

DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO – Presente 

a seguinte proposta do Vereador César Machado: “No âmbito do processo 

de vistoria administrativa nº 48/02, respeitante ao prédio sito na Rua da 

Liberdade, nº 110, Creixomil, e na sequência de vistoria realizada e 

posterior informação técnica (cfr. fls. 34, 35 e 70 do referido processo, que 

aqui se consideram reproduzidas), verificou-se a necessidade de execução 
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de obras atendendo ao estado de degradação do prédio. Assim sendo, 

determinei, por despacho de 10/12/2007 (fls, 72 a 75 que igualmente se 

considera aqui reproduzido), a realização das obras indicadas no auto de 

vistoria, fixando para o efeito o prazo de 180 dias o qual expirou em 

18/09/2008, bem como a execução de uma obra urgente, de remoção do 

reboco, para cuja execução se concedeu o prazo de 15 dias. Dado que esta 

última não foi executada pelo proprietário, e em face da urgência da 

situação, foi tal obra já realizada pela Câmara Municipal em substituição 

dos proprietários. Relativamente às restantes obras, porque não foram 

realizadas voluntariamente no prazo fixado para o efeito, e tratando-se de 

uma situação que igualmente urge resolver conforme resulta do auto de 

vistoria e das informações técnicas de fls. 70 e 115, proponho que a 

Câmara Municipal tome posse administrativa do identificado imóvel para 

realizar a sua execução imediata e coerciva, em substituição dos 

proprietários, ao abrigo do disposto no art. 91º do Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16/12, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007 de 4/09. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador 

Vítor Ferreira não participou na discussão e na votação da proposta. 

As folhas números 34, 35, 70, 72 a 75 e 115 do Processo n.º 48/02 dão-se 

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

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (PROC. N.º 50/05) – PRÉDIO 

SITO NA RUA DO TARRIO, N.º 659 – FREGUESIA DE ABAÇÃO 

– DESPEJO ADMINISTRATIVO – DEMOLIÇÃO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador César Machado: “No dia 20 de Maio de 

2008, foi efectuada vistoria administrativa (cujo auto, a fls. 68 a 73, se 

considera aqui integralmente reproduzido), à construção sita na Rua do 

Tarrio, nº 659, freguesia de Abação, deste Concelho, pertencente a Manuel 

Mário de Castro Oliveira, senhorio e proprietário e habitada por Aurora 
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Dias, arrendatária. Notificado do auto de vistoria, o proprietário, Manuel 

Mário de Castro Oliveira, apresentou exposição escrita, em 23 de Junho de 

2008, na qual alegou, designadamente: Que grande parte dos factos 

descritos no auto de vistoria lhe são alheios. Que, na verdade, aquele seu 

prédio, por se situar nas imediações da A7, sofreu severamente com a 

construção desta e, assim, as deficiências que apresenta na 

impermeabilização do telhado, responsáveis pela humidade e fungos nas 

paredes e tectos da habitação, bem como o facto de os esgotos correrem a 

céu aberto, só ficam a dever-se à falta de cuidado que se verificou na 

construção daquela A7. Que a falta de estruturas que o prédio apresenta é 

patente desde o momento da sua construção, que aconteceu há cerca de 20 

anos. Que se trata, porém, de um anexo de rés-do-chão, com paredes de 

reduzidas dimensões nos diversos alçados e que assenta em solo granítico 

ou equiparável. Que não são observáveis quaisquer indícios de 

instabilidade ou, até, de ameaça de queda iminente, como sejam inclinação 

nas suas paredes ou fissuras pronunciadas. Que não está no horizonte que, 

nos tempos imediatos, se proceda no local a trabalhos semelhantes aos da 

construção da indicada auto-estrada ou qualquer outra solicitação 

extraordinária. Que, não obstante tal situação, ao proprietário tem sido 

imposta a proibição, por estes serviços camarários, de proceder a quaisquer 

obras de conservação ou melhoramento do prédio. Que, além disso, é 

manifesta a falta de colaboração da parte da arrendatária, quando recorre a 

todos os meios para obstar a que o proprietário faça quaisquer reparações 

no mesmo prédio. Que, no exercício do direito que lhe assiste, o 

proprietário interpôs contra as empresas construtoras da auto-estrada A7 

uma acção, que foi distribuída à 1ª Vara Mista de Guimarães, e a que coube 

o nº 593/07.11.1TCGMR, na qual exige ser ressarcido dos danos causados 

naquele seu prédio, processo esse que não chegou ainda a fase de 
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produção de prova, tornando-se, por isso, absolutamente indispensável 

que o prédio se mantenha de pé até essa fase processual. Que, nestes 

termos, e atenta a factualidade exposta, deve a demolição ser suspensa. A 

ocupante da construção, Aurora Dias, apesar de também notificada do 

auto para se pronunciar, nada alegou. Relativamente ao proprietário, e 

sendo certo que nada sustenta validamente a sua alegação relativa às causas 

de degradação, constata-se que sua a avaliação é totalmente contraditada 

pelos técnicos que realizaram a vistoria e elaboraram o respectivo auto – 

inclusivamente pelo próprio perito por si designado –, os quais referem 

com clareza a falta absoluta de segurança do prédio e quais as várias causas 

das deficiências detectadas. Assim sendo, terão que ser tomadas medidas 

em função das conclusões que constam do auto de vistoria, que referem 

claramente “…não haver um mínimo de condições de segurança para os utilizadores 

da habitação”. Por outro lado, resulta daquele auto que a construção foi 

edificada sem respeitar “as regras mínimas” que garantem a estabilidade 

duma construção, “as fundações são precárias, em argamassa de cimento pobre sem 

armaduras. Não existem pilares de betão armado nos cunhais. A laje de piso descarrega 

directamente na parede de blocos, não existindo viga de betão armado para apoio. Na 

laje de piso existem buracos por deterioração da lâmina de compressão da mesma. A 

cobertura apoia directamente na parede de blocos, não existindo cinta de travamento”. 

Para além do exposto, aquela construção foi executada sem licença e não é 

passível de legalização, nos termos do parecer técnico e respectivo 

despacho homologatório a fls. 43 dos autos, que aqui se considera 

reproduzido. Ora, a Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou 

parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a 

saúde pública e para a segurança das pessoas, nos termos do nº2 e nº3, do 

artigo 89º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pela Lei 60/2007 de 04/09. Por outro lado, a Câmara pode, também, 
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sempre que necessário, ordenar o despejo sumário dos prédios ou parte de 

prédios nos quais haja de realizar-se as obras referidas nos nºs 2 e 3 do 

referido artº 89º, podendo, tal despejo ser executado imediatamente 

quando houver risco de desmoronamento ou grave perigo para a saúde 

pública, nos termos dos nºs 1 e 4 do artº 92º daquele diploma. Face ao 

exposto, proponho, tal como se sugere no auto de vistoria, que se 

determine: a) O despejo imediato, por razões de segurança, da construção 

habitada por Aurora Dias; b) A demolição da parte daquela construção que 

é ilegal, constituída por uma área de 17,60 m2, melhor identificado a 

vermelho nas plantas de fls. 70 e 81; c) Se conceda o prazo de 10 dias para 

se desocupar a construção; d) Se conceda o prazo de 5 dias, após a 

desocupação, para se proceder à demolição”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador Vítor Ferreira não 

apresentou na discussão e na votação da proposta. As folhas números 

68 a 73 dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao 

livro de actas. --------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSFERÊNCIA MENSAL DE VERBAS PARA 

A COOPERATIVA TEMPO LIVRE – PROGRAMA DE 

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: “Em reunião de 11 

de Setembro último, a Câmara Municipal aprovou a transferência mensal 

para a Cooperativa Tempo Livre de uma verba no valor de €57.260,68, 

correspondente à comparticipação financeira para pagamento dos encargos 

decorrentes com a contratação dos docentes a termo resolutivo certo a 

tempo parcial para a leccionação da Actividade Física e Desportiva aos 

alunos do 1.º CEB matriculados nos 15 Agrupamentos do nosso concelho. 
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Face ao aumento do número de inscritos nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular verificada no Agrupamento de Abação 

resultante de novos pedidos de matrícula e de transferência de alunos, o 

Conselho Executivo daquele Agrupamento, para responder às 

necessidades de integração daqueles alunos, teve de criar mais 3 horários 

para a Actividade Física e Desportiva. Neste sentido, propomos que à 

verba anteriormente aprovada seja acrescido de €1.482,33, passando 

mensalmente a ser transferido para aquela Cooperativa um valor de 

€58.743,01 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e três euros e um 

cêntimo). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO 

DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DO AVE – DOCENTES DE MÚSICA – PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º 

CEB – DESPACHO N.º 14 460/2008 DE 26 DE MAIO – Presente a 

seguinte proposta: “Como é do conhecimento superior, a EB1 de 

Monte/Arosa é o único estabelecimento de ensino do concelho de 

Guimarães que está integrado num Agrupamento de Escolas Inter 

Municipal, sedeado na EB 2,3 de Taíde, na Póvoa de Lanhoso. No 

corrente ano lectivo, a EB1 de Monte/Arosa é frequentada por 23 alunos, 

agrupados numa única turma, a funcionar em regime normal. Aquando da 

elaboração dos horários para as Actividades de Enriquecimento Curricular 

neste estabelecimento de ensino, o Conselho Executivo do Agrupamento 

do Ave, no cumprimento do estipulado no artigo 17.º, do Despacho 14 

460/2008, de 26 de Maio, constituiu 2 turmas de AEC para a leccionação 
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da Música, uma integrando alunos do 1.º e 2.º e outra o 3.º e 4.º anos, 

tendo resultado um horário com 5 tempos lectivos semanais. 

Considerando que: nenhum dos Docentes de Música contactados o 

aceitou, dada a reduzida carga horária, e localização do estabelecimento de 

ensino; o Despacho prevê a possibilidade dos Agrupamentos 

disponibilizarem recursos humanos, se existirem, para fazer face a este tipo 

de situações; o Agrupamento de Escolas do Ave tem possibilidade de 

disponibilizar 2 Professores de Música, propomos: de acordo com o n.º 7, 

do artigo 3.º, do Despacho acima mencionado, a celebração de um 

protocolo com o Agrupamento do Ave, para transferência mensal das 

verbas necessárias ao pagamento de encargos decorrentes da leccionação 

da Música; Em anexo dois exemplares do Protocolo a celebrar entre as 

entidades. À Consideração Superior”. A minuta do Acordo de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM A EB 2,3 DE PEVIDÉM PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 PEVIDÉM/SELHO S. 

JORGE – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte proposta: 

“Como é de conhecimento superior, a solução encontrada para garantir o 

fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de Pevidém/Selho S. Jorge, 

dado que esta não dispõe de condições para a confecção de refeições ou 

para a implantação de um serviço de refeições transportadas, tem sido a 

celebração de um protocolo com a EB 2,3 de Pevidém, sendo assegurado 

diariamente pela Autarquia o transporte dos alunos no horário de almoço 

para aquela EB 2,3. Dado que há necessidade de continuar a assegurar o 

fornecimento de refeições aos alunos daquela EB1, propõe-se a renovação 
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do protocolo com a EB 2,3 de Pevidém para fornecimento de refeições a 

92 alunos da EB1 de Pevidém/Selho S. Jorge, a vigorar no ano lectivo de 

2008/09. Mais se informa que o custo da refeição por aluno é de €1,46, o 

que implica à Autarquia um custo anual previsível de €23.908,96 (vinte e 

três mil novecentos e oito euros e noventa e seis cêntimos), aos quais serão 

deduzidas as comparticipações dos Encarregados de Educação, repartido 

da seguinte forma: Setembro a Dezembro de 2008 – €9.402,40 (nove mil 

quatrocentos e dois euros e quarenta cêntimos); Janeiro a Junho de 2009 – 

€14.506,56 (catorze mil quinhentos e seis euros e cinquenta e seis 

cêntimos). Junto se anexa dois exemplares do Protocolo a celebrar entre as 

entidades. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

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

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ADENDA 

AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA E O 

INFANTÁRIO NUNO SIMÕES PARA FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A MAIS 17 ALUNOS DA EB1 DE OLIVEIRA DO 

CASTELO – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a seguinte 

proposta: “Como é de conhecimento superior, em Reunião de Câmara 

realizada em 11 de Setembro de 2008 foi deliberado celebrar um protocolo 

com o Centro Pastoral D. António Martins Júnior e renovar o protocolo 

com o Infantário Nuno Simões, de modo a assegurar o fornecimento de 

refeições a 130 alunos que, no corrente ano lectivo, frequentam a EB1 de 

Oliveira do Castelo em regime normal e necessitam de almoço. 

Recentemente, o Agrupamento de Escolas de João de Meira deu 

conhecimento à Autarquia de que se verificou um aumento no número de 

crianças a necessitar de almoço, num total de 17. Nesse sentido, os 
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Serviços contactam com aquelas duas Instituições, tendo o Infantário 

Nuno Simões se disponibilizado a assegurar o fornecimento de refeições a 

esses alunos. Face ao exposto, propõe-se: a celebração uma adenda ao 

Protocolo firmado entre a Autarquia e o Infantário, para fornecimento de 

refeições a mais 17 alunos da EB1 de Oliveira do Castelo, a vigorar no ano 

lectivo de 2008/09 (Setembro de 2008 a Junho de 2009); 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 Infantário 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 de refeição por aluno é de €1,68, o que implica à Autarquia um custo 

mensal previsível de €571,20 (quinhentos e setenta e um euros e vinte 

cêntimos), aos quais serão deduzidas as comparticipações dos 

Encarregados de Educação. Junto se anexa dois exemplares da Adenda ao 

Protocolo. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. A minuta da 

adenda ao Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O 

CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE 

ANCIDE/MOREIRA DE CÓNEGOS – ANO LECTIVO 

2008/2009 – Presente a seguinte proposta: “Como é de conhecimento 

superior, anualmente é celebrado com o Centro Paroquial de Moreira de 
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Cónegos um protocolo para fornecimento de refeições aos alunos da EB1 

de Ancide. Assim, e de modo a dar continuidade ao apoio que tem vindo a 

ser prestado a este estabelecimento de ensino, propõe-se a renovação do 

Protocolo com aquela Instituição para fornecimento de refeições a 35 

alunos, que, de acordo com informações do Agrupamento de Escolas de 

Moreira de Cónegos, irão usufruir de almoço no ano lectivo 2008/2009. 

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

Autarquia um custo anual previsível de €4.619,10, repartido da seguinte 

forma: Setembro a Dezembro de 2008 (70 dias lectivos): €1.816,50 (mil 

oitocentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos); Janeiro a Junho de 

2009 (108 dias lectivos): €2.802,60 (dois mil oitocentos e dois euros e 

sessenta cêntimos). Para deliberação em Reunião de Câmara, junto se 

anexa dois exemplares do Protocolo, a celebrar entre as entidades. À 

consideração superior. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. A minuta do Protocolo dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 

MOTELO/FERMENTÕES – ANO LECTIVO 2008/2009 – 

Presente a seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, a 

Autarquia tem vindo a celebrar anualmente um protocolo com a Casa do 

Povo de Fermentões para o fornecimento de refeições aos alunos da EB1 

Motelo/Fermentões. Neste sentido, e à semelhança do ano lectivo 

transacto, solicita-nos o Agrupamento de Escolas Fernando Távora a 

renovação do referido protocolo, estimando-se que 155 alunos beneficiem 

do serviço de refeições. Perante o exposto, propõe-se, para o ano lectivo 

de 2008/2009, a renovação do protocolo com a Casa do Povo de 
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Fermentões, para fornecimento de refeições a 155 alunos da EB1 de 

Motelo. Mais se informa que o fornecimento de refeições a estes alunos 

implica à Autarquia um custo anual previsível de €29.459,00 (vinte e nove 

mil quatrocentos e cinquenta e nove euros), repartido da seguinte forma: 

Setembro a Dezembro de 2008 (70 dias lectivos): €11.585,00 (onze mil 

quinhentos e oitenta e cinco euros); Janeiro a Junho de 2009 (108 dias 

lectivos): €17.874,00 (dezassete mil oitocentos e setenta e quatro euros). 

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 dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 

CAMPELOS/PONTE – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a 

seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, a Autarquia tem 

vindo a celebrar anualmente um protocolo com o Centro Social, 

Recreativo e Cultural de Campelos, de modo a assegurar o fornecimento 

de refeições aos alunos da EB1 de Campelos/Ponte, dado que o 

estabelecimento de ensino não dispõe de condições para o efeito. Assim e 

a exemplo de anos anteriores, propõe-se a renovação do protocolo com 

aquele Centro Social, para fornecimento de refeições a 35 alunos da EB1 

de Campelos/Ponte, a vigorar no ano lectivo 2008/2009 (Setembro a 

Dezembro de 2008 e Janeiro a Junho de 2009). Mais se informa que o 

fornecimento de refeições a estes alunos implica à Autarquia um custo 

anual previsível de €4.489,16 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove 

euros e dezasseis cêntimos), repartido da seguinte forma: Setembro a 
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Dezembro de 2008 (70 dias lectivos) – €1.765,40 (mil setecentos e sessenta 

e cinco euros e quarenta cêntimos); Janeiro a Junho de 2009 (108 dias 

lectivos) – €2.723,76 (dois mil setecentos e vinte e três euros e setenta e 

seis cêntimos). Para deliberação em Reunião de Câmara, junto se anexa 

dois exemplares do protocolo, a celebrar entre as entidades. À 

consideração superior. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. A minuta do Protocolo dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007 – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ALIMENTAÇÃO E GESTÃO EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – ANO CIVIL 2008 – Presente a 

seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, o Agrupamento de 

Escolas Fernando Távora tem vindo a assegurar a colocação de pessoal no 

acompanhamento dos alunos da EB1 de Motelo/Fermentões, na hora de 

almoço, e a gestão do refeitório escolar da EB1/JI de Telhado/Penselo. 

Dado que o Agrupamento manifestou, recentemente, conforme oficio em 

anexo, impossibilidade em continuar a assegurar a colocação de pessoal e a 

gestão do refeitório daqueles estabelecimentos de ensino, os Serviços 

entenderam contactar com a Casa do Povo de Fermentões e a Freguesia de 

Penselo que se disponibilizam para o efeito. Perante o exposto, propõe-se 

que se proceda à rectificação da Deliberação de Câmara de 20 de 

Dezembro de 2007, passando, a partir de Setembro, inclusive, as verbas a 

ser atribuídas às entidades, conforme mapa em anexo. À consideração 

superior”. O referido mapa dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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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 15 de Setembro de 2008, que disponibilizou, à Oficina 

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

autocarro, de artistas, programadores e produtores culturais pelos locais de 

maior interesse turístico e cultural do concelho, no passado dia 20 de 

Setembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A 

Vereadora Francisca Abreu não participou na discussão e na votação 

da proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – EB 2,3 ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de Setembro de 2008, que disponibilizou, à EB 2,3 

Abel Salazar o transporte, em autocarro, de uma delegação composta por 8 

pessoas que se deslocaram a Torres Vedras para participar na cerimónia de 

entrega do Galardão Eco-Escola 2007/2008, no passado dia 26 de 

Setembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – CASFIG – PLANO PARA ELIMINAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL (PETI) – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 24 de Setembro de 2008, que disponibilizou à CASFIG o 

transporte, em autocarro, dos jovens residentes nas habitações sociais e a 

frequentar o Plano para Eliminação do Trabalho Infantil na Associação 

para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, durante o ano lectivo 

2008/2009. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL 

VICENTE – FESTAS NICOLINAS 2008 – CEDÊNCIA DE UMA 

VIATURA PARA AS “MAÇÃZINHAS” – Presente a seguinte 
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proposta: “A fim de participar activamente nas Festas Nicolinas 2008 e 

poder incorporar o desfile das Maçãzinhas, o Agrupamento de Escolas de 

Gil Vicente solicitou a colaboração do Município através da cedência de 

uma viatura de caixa aberta par os dias 5 e 6 de Dezembro. Considerando 

a competência dos órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes 

culturais não profissionais e o apoio concedido em anos anteriores, 

propomos à aprovação do executivo camarário a cedência da carrinha de 

caixa aberta, de matrícula 78-65-SD, conduzida por funcionário da 

autarquia habilitado com carta de condução válida para a categoria da 

mesma, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM – 

CEDÊNCIA DE MATERIAIS – Presente a seguinte proposta: “A Junta 

de Freguesia de Azurém solicitou a cedência de dez mil cubos para 

proceder ao calcetamento de uma parte, ainda em falta, do Largo da Madre 

Deus. Segundo informação do Departamento de Obras Municipais existe 

em estaleiro material na quantidade pretendida. Considerando o interesse 

na obra a executar, proponho a cedência do material solicitado ao abrigo 

do disposto na alínea a) do n.º 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro”. O 

valor do material foi estimado em €1.200,00 (mil e duzentos euros), pelo 

Departamento de Obras Municipais. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CENTRO 

MÉDICO DE APOIO AO DESPORTO – Presente a seguinte 

proposta: “No âmbito da Cooperativa “Tempo Livre”, tem vindo a 

funcionar o Centro Médico de Apoio ao Desporto, nos termos do Acordo 

de Parceria aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 28 de Julho 
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de 2005. O CMAD completou no passado mês de Agosto o seu 6º 

semestre de funcionamento, e registou crescimentos de frequência: 23% 

em número de exames médicos, 48% em assistências médicas, da época 

2006/2007 para 2007/2008, com um consequente défice financeiro. 

Considerando a importância da salvaguarda de uma prática desportiva cada 

vez mais segura no nosso concelho, e nos termos do Acordo de Parceria 

estabelecido, proponho a atribuição de um subsídio extraordinário de 

€12.125,49 (doze mil cento e vinte e cinco euros e quarenta e nove 

cêntimos) à Cooperativa Tempo Livre para fazer face ao défice referido, 

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. O Presidente 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES – 

HOMENAGEM AO PROFESSOR APOSENTADO – Presente a 

seguinte proposta: “A Associação Nacional de Professores, delegação de 

Guimarães, vai prestar, no próximo dia 17 de Outubro, uma homenagem 

aos professores que se aposentaram no ano lectivo 2007/2008. Este 

momento de confraternização, que vem sendo realizado desde há vários 

anos, tem sempre recebido o apoio da Câmara Municipal, em 

reconhecimento de um serviço público prestado por esses docentes ao fim 

de uma vida de trabalho. Considerando que se mantêm as razões que 

levaram a esse apoio, proponho a atribuição de um subsídio de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros) à Associação Nacional de Professores como 

apoio à realização dessa festa de confraternização 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. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 21 a 23 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO RECREATIVO CULTURAL E 

DESPORTIVO DE CANDOSO S. TIAGO – GRANDE PRÉMIO 

DE ATLETISMO – Presente a seguinte proposta: “O Grande Prémio de 

Atletismo de Candoso S. Tiago é uma das provas mais antigas da 

modalidade no Concelho, este ano será a sua 28ª edição, sempre com 

muito boa organização e com a participação de grande número de atletas 

em todos os escalões etários. O Atletismo é uma modalidade onde tem 

vindo a diminuir o número de atletas, o que não sucede na prova de 

Candoso S. Tiago, que tem registado todos os anos um aumento de 

inscrições, estando previsto cerca de 500 participantes este ano. O Grupo 

Organizador solicitou apoio à Câmara para as despesas da organização e 
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para as ofertas aos atletas presentes. Considerando que se mantêm as 

razões que levaram a esse apoio em anos anteriores, dado o interesse para 

a promoção desportiva do concelho, proponho a atribuição de um 

subsídio de €1.000,00 (mil euros) ao Grupo Recreativo Cultural e 

Desportivo de Candoso S. Tiago, como apoio à realização do seu Grande 

Prémio de Atletismo, 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, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 21 a 23 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas 

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DO DISTRITO DE 

BRAGA – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Xadrez do 

Distrito de Braga é uma Associação filiada na Federação Portuguesa de 
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Xadrez, de âmbito distrital, com sede em Guimarães. O concelho de 

Guimarães é o concelho com mais clubes (sete) filiados do distrito. Esta 

Associação pretende criar um Centro de Formação para o qual vai adquirir 

equipamento (quadros magnéticos, jogos, tabuleiros, relógios digitais, 

relógios analógicos, projector multimédia, Videoprojector) no valor global 

de €5.000,00 (cinco mil euros). O equipamento destina-se à promoção de 

acções de formação em localidades com mais de 5 000 habitantes do 

distrito, incluindo as nove Vilas do concelho de Guimarães, bem como à 

organização do Campeonato Nacional de Semi Rápidas (competição de 

dois dias) marcada para Guimarães em 2009. Considerando o interesse da 

localização da sua sede distrital em Guimarães, e a actividade de promoção 

da modalidade, proponho a atribuição de um subsídio de €2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros) 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 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 21 a 23 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE OUTUBRO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

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 – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – FESTAS 

DE S. TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Ronfe, solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. 

Tiago, realizadas entre os passados dias 23 e 28 de Julho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €521,98, pelo que se propõe a 

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

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

da Festa de S. Tiago, num máximo de €261,00 (duzentos e sessenta e um 

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

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 26 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-
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cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE VERMIL – FESTA 

EM HONRA DE S. MIGUEL-O-ANJO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 19 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de 

Freguesia de Vermil um apoio no valor de €15,87 (quinze euros e oitenta e 

sete cêntimos), correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa de S. Miguel-o-Anjo, realizada nos 

passados dias 28 e 29 de Setembro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

MAIORIA. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 26 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 SILVARES – FESTA 
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EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Silvares, solicitando um apoio destinado a custear a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de 

Nossa Senhora do Rosário, a realizar nos próximos dias 11 e 12 de 

Outubro. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as 

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €57,47, pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Silvares, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

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

máximo de €28,74 (vinte e oito euros e setenta e quatro cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os 

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

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 24 a 26 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”. ------------------------------------------------------------------ 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

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

Pelas onze horas e dez minutos, no período estabelecido para intervenção 

do público, o Presidente da Câmara deu a palavra à cidadã Maria Emília 

Oliveira, residente no Bairro Municipal de Urgezes, Bloco 3, Casa 6, que 

disse não lhe ter sido dada resposta à sua solicitação para aquisição da 

referida habitação social. O Presidente da Câmara explicou o processo 

para esse efeito, dizendo-lhe que iria ser averiguada a situação, dando-lhe, 

contudo, a informação de que, ao tempo, há mais de 15 anos, foi dada essa 

possibilidade - aquisição do direito de superfície das habitações sociais - 

tendo-se interessado apenas um número muito reduzido de famílias. 

Entretanto, com o desenvolvimento da política de habitação social, 

defende-se hoje que esse património não deve ser alienado mas sim 

utilizado para fazer face às necessidades das populações mais 

desfavorecidas. ------------------------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOSO PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


