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ACTA 

Aos dezoito dias do mês de Dezembro 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, José Manuel Fernandes 

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva 

Ferreira, Luísa Maria Alves de Oliveira e Ana Amélia Mota Guimarães. ---- 

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

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

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

1 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Pediu esclarecimentos sobre a 

reprovação, por parte dos técnicos do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), dos projectos de renovação / 

requalificação propostos para o Largo do Toural e antigo Mercado 

Municipal. Acrescentou que todos os Vereadores deveriam ter sido 

informados previamente do assunto. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

a) – Sugeriu que as entidades em que o Município detém participação 

designadamente as empresas municipais e as cooperativas, fizessem 

constar das suas páginas de Internet os respectivos Relatórios e Contas. 3 

– Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Sugeriu a requalificação da 

Rua dos Cutileiros, bem como da Rua de S. Miguel. 4 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre os 

Relatórios e Contas disse não ver qualquer inconveniente na sua 

publicação na página da Internet; b) – Sobre a Rua dos Cutileiros disse que 

se encontra elaborado o projecto para a respectiva requalificação, 

prevendo-se a execução da obra para o próximo ano; c) - Relativamente à 



 

 

 
 

ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

intervenção do Vereador José Manuel Antunes referiu que o IGESPAR 

ainda não emitiu qualquer parecer oficial, mas antes uma opinião oficiosa. 

Prestou, ainda, alguns esclarecimentos sobre o ponto de situação dos 

restantes projectos propostos para Guimarães. ---------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a 

seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO S. 

SALVADOR – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “A Junta de Freguesia de Souto S. Salvador, solicitou a esta 

Câmara Municipal um apoio financeiro para fazer face às despesas com a 

construção da Capela Mortuária, sendo o seu custo total de €125.000,00. 

Dado o interesse da obra para a Comunidade Local bem como o seu 

contributo para a qualificação do espaço que constitui o Centro Cívico da 

Freguesia, proponho a atribuição à Junta de Freguesia de Souto S. 

Salvador, de um subsídio no valor de €25.000,00 por forma a proceder ao 

pagamento do montante ainda em divida e, correspondente a 25% do 

valor da medição apresentada pelo Departamento de Obras Municipais. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD consideram que as transferências para 

as Juntas de Freguesia, que são objecto de protocolos de delegação de 

competências, devem ser auditadas pela Câmara Municipal de acordo com 

o seguinte procedimento: 1 - Auditoria financeira, pela análise dos autos de 

medição e respectivas facturas, correspondentes à empreitada objecto da 

delegação de competências. 2 - Medição elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais (DOM) com o objectivo de controlo dos autos de 
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medição e definição do valor máximo a transferir, de acordo com os 

preços correntes aceites pelo departamento. Entendemos por isso que, 

finda a auditoria, o valor a transferir deverá ser sempre o menor dos 

valores entre o total das facturas correspondentes à execução da 

empreitada e o valor máximo definido pela medição elaborada pelo DOM. 

Em coerência com estes pressupostos, votamos contra”. ---------------------- 

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

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

implementado um processo de comunicação através de mensagem escrita 

para o telemóvel dos requerentes, informando-os de que as certidões que 

solicitaram foram emitidas e encontram-se prontas a serem levantadas; 2 – 

De uma informação da Associação Cybercentro dando conhecimento que 

o acesso ao serviço de Internet será franqueado depois da entrada em 

vigor da candidatura oportunamente apresentada no âmbito do projecto 

“CampUrbis”; 3 – Da visita da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Reabilitação à empresa “WE ADAPT – Inclusive Design and Engineering 

Solutions Lda”, sita no Spinpark (Centro de Incubação de Base 

Tecnológica – Avepark), resultado de projectos de investigação científica, 

com foco no mercado das pessoas com necessidades especiais; 4 – De um 

requerimento apresentado por uma residente em Vale de Forno, Odivelas, 

solicitando a ocupação de uma parcela de terreno na Horta Pedagógica de 

Guimarães; 5 – Do agradecimento de Sofia Escobar pela Medalha de 

Mérito Artístico em Prata, atribuída no âmbito das comemorações do 24 

de Junho; 6 – De uma informação do Governo Civil de Braga relativa à 

“Iniciativa Segurança Idade Maior” e “Complemento Solidário para 

Idosos”; 7 – Da deliberação do Conselho de Administração da Associação 

de Municípios do Vale do Ave que adjudicou a obra designada por 

“Construção do Ecocentro em Ponte” à empresa “ASC – António Silva 
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Campos, SA”, pelo valor de €348.958,05 + IVA, sendo o prazo de 

execução de 6 meses. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

1 - Do ofício da Cooperativa Fraterna – Centro Comunitário de 

Solidariedade e Integração Social remetendo, para conhecimento, o Plano 

de Actividades e Orçamento para o Ano de 2009, que se encontra 

disponível na Secretaria-Geral para consulta; 2 – Do ofício da Vimágua – 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. 

remetendo, para conhecimento, informação sobre a actividade e respectivo 

Plano Previsional e Tarifário, nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas; 3 - Do ofício do Fiscal Único da VIMÁGUA – Empresa 

de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A., remetendo 

parecer sobre a informação financeira correspondente ao primeiro 

semestre de 2008, nos termos do art. 14º, alínea e) da Lei nº 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO 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. ------------------------- 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O ANO DE 2009 – Presente a seguinte 

informação da Directora do Departamento de Administração Geral: “Nos 

termos do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Considerações 
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Técnicas 2.9.10.1.11) e do nº 4 do art. 12º do Regulamento Interno da 

Contabilidade e, ainda, do art. 2º do Regulamento de Controlo Interno dos 

Fundos de Maneio, submete-se à consideração superior a constituição dos 

fundos de maneio abaixo indicados para ocorrer, com oportunidade, a 

despesas diversas, durante o ano de 2009. Conforme é habitual, foram 

consultados todos os serviços municipais, verifica-se, relativamente ao ano 

de 2008, que a finalidade dos fundos de maneio se mantém, na 

generalidade. Foram introduzidas pequenas alterações quanto aos fundos 

de maneio da Divisão de Trânsito e Transportes, cuja finalidade passou a 

incluir, também, as despesas com estacionamento das viaturas municipais 

quando em serviço externo. Por outro lado, foi reduzido o fundo de 

maneio da mesma unidade orgânica, de €400,00 para €300,00, destinado a 

custear as despesas com renovação de licenças de veículos municipais, 

conforme legislação em vigor, que tinha sido aprovado em reunião de 

Câmara de 25 de Novembro passado. Foi, ainda, eliminado o fundo de 

maneio da Divisão de Biblioteca para as despesas com aquisição de livros à 

cobrança, e aumentado o fundo de maneio da Divisão de Património 

Municipal para €1.500,00. Por fim, foi substituída a finalidade do fundo de 

maneio da Divisão de Acção Social, conformando-a com a aplicação do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, entretanto aprovado, e que irá entrar em vigor no ano de 

2009, aumentando-se o seu valor para €750,00. Propõe-se, ainda, a 

designação de substitutos dos titulares nas suas faltas e impedimentos: 1 – 

Vítor Manuel de Abreu Fernandes, Director do Departamento de 

Projectos e Planeamento Urbanístico (DPPU) – €250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) para despesas com emissão de pareceres das entidades 

externas sobre projectos municipais, cujo pagamento é obrigatoriamente 

antecipado – rubrica 10/020225. Para substituir o titular nas suas faltas e 
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impedimentos, propõe-se a designação de José Filipe Tavares Fontes, 

Chefe da Divisão de Estudos e Projectos. 2 – Silvana Leite Torres 

Peixoto, Chefe da Secção do Departamento de Obras Municipais 

(DOM) – €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para despesas com 

pequenas reparações – rubrica 03/020203. Para substituir a titular nas suas 

faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Ilda Maria Carneiro 

Almeida Fontão, Assistente Administrativa Especialista. 3 - Silvana 

Leite Torres Peixoto, Chefe da Secção do Departamento de Obras 

Municipais (DOM) – €125,00 (cento e vinte e cinco euros) para despesas 

com expediente de secretaria – rubrica 03/020108. Para substituir a titular 

nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Ilda Maria 

Carneiro Almeida Fontão, Assistente Administrativa Especialista. 4 

– Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e 

Transportes (DTT) – €300,00 (trezentos euros) para despesas com 

portagens e com estacionamento das viaturas municipais quando em 

serviço externo – rubrica 05/020210. Para substituir o titular nas suas 

faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Eva Oliveira Sampaio 

Carvalho, Chefe da Secção do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente. 5 - Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito 

e Transportes (DTT) – €400,00 (quatrocentos euros) para despesas com 

combustível – correspondendo €200,00 (duzentos euros) a gasolina 

(rubrica 05/02010201) e €200,00 (duzentos euros) a gasóleo – (rubrica 

05/02010202). Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Eva Oliveira Sampaio Carvalho, Chefe da 

Secção do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente. 6 - Rui 

Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes 

(DTT) – €300,00 (trezentos euros) para despesas com renovação de 

licenças de veículos municipais, conforme legislação em vigor – rubrica 
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05/020225. Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, 

propõe-se a designação de Eva Oliveira Sampaio Carvalho, Chefe da 

Secção do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente. 7 – 

Baltazar Francisco Campos Oliveira Vilela, Coordenador dos 

Serviços das Oficinas Auto (DTT) – €1.500,00 (mil e quinhentos euros) 

para despesas com reparações urgentes de viaturas – rubrica 05/020203. 

Para substituir o titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a 

designação de Rui Miguel Lino Castro, Chefe da Divisão de Trânsito 

e Transportes. 8 - Domingos José Ferreira Nobre, Director do 

Departamento de Acção Social e Cultural (DASC) – €500,00 

(quinhentos euros) para despesas com a organização de actividades 

culturais e desportivas – rubrica 0701/06020305. Para substituir o titular 

nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Helena Maria 

Teixeira Soares Leheman Cruz Pinto, Chefe da Divisão de Cultura e 

Desporto. 9 - Isabel Maria Ferreira Miranda, Chefe da Divisão de 

Acção Social (DAS) – €750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a 

acorrer, com oportunidade, ao pagamento, com carácter de urgência, de 

apoios a conceder no âmbito da alínea a) do art. 2º do Regulamento 

Municipal Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos – 

rubrica 0702/040802. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Paulo César Ribeiro 

Fernandes, Técnico Superior de Gestão de Recursos Humanos. 10 – 

Ivone Carmo Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação (DB) – €150,00 (cento e cinquenta euros) para despesas 

com aquisição de material diverso destinado às actividades promovidas 

pela Biblioteca – rubrica 0801/06020305. Para substituir a titular nas suas 

faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Julieta Sameiro Costa 

Esteves, Assistente Administrativa Especialista. 11 – Maria Joana 
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Rangel da Gama Lobo Xavier, Directora do Departamento de 

Administração Geral (DAG) – €250,00 (duzentos e cinquenta euros) 

para despesas com expediente de secretaria – rubrica 02/020108. Para 

substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação 

de Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão 

Administrativa (DA). 12 – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes 

Moreira Lima, Directora do Departamento Financeiro (DF) – 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros) para despesas com expediente de 

secretaria – rubrica 11/020108. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Marisa Manuela Freitas 

Neto, Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria. 13 – Maria 

Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, Chefe da Divisão de Gestão 

Recursos Humanos (DGRH) – €750,00 (setecentos e cinquenta euros) 

para despesas com adiantamento de ajudas de custos – rubrica 02/010204. 

Para substituir a titular nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a 

designação de Aida Maria Oliveira Mota Vieira, Assistente 

Administrativa Especialista. 14 - Maria Irene Malheiro dos Santos 

Alves Pinto, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

(DGRH) – €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para despesas de 

representação municipal – rubrica 0103/020211. Para substituir a titular 

nas suas faltas e impedimentos, propõe-se a designação de Aida Maria 

Oliveira Mota Vieira, Assistente Administrativa Especialista. 15 – 

Maria Emília Fernandes Leite da Silva, Chefe da Secção do 

Património Municipal – €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para 

despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, 

Conservatórias de Registo Civil, Predial e Comercial, Tribunais e Serviços 

de Finanças – rubrica 11/020225. Para substituir a titular nas suas faltas e 

impedimentos, propõe-se a designação de Emília Elisabete Silva 
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Gomes, Técnica Superior e Coordenadora dos serviços técnicos do 

Património Municipal. Estes fundos de maneio serão reconstituídos 

mensalmente, contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, 

e a sua reposição será feita até 31 de Dezembro do respectivo exercício 

económico”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA – REFORÇO DE 

VERBA – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: 

“A Junta de Freguesia de Creixomil efectuou a obra de “Construção da 

Casa Mortuária”, a qual foi objecto do protocolo de delegação de 

competências celebrado em 5 de Junho de 2008. O custo da obra de 

acordo com a medição elaborada pelo Departamento de Obras Municipais 

foi de €125.870,06 + IVA, o qual ultrapassou o valor do protocolo de 

€42.765,24. Atendendo à importância desta obra, que excede o âmbito da 

própria Freguesia e à qualidade da solução encontrada, proponho a 

atribuição a esta Autarquia de uma verba de €80.000,00 (oitenta mil euros) 

para a liquidação do valor em dívida”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD consideram que as transferências para 

as Juntas de Freguesia, que são objecto de protocolos de delegação de 

competências, devem ser auditadas pela Câmara Municipal de acordo com 

o seguinte procedimento: 1 - Auditoria financeira, pela análise dos autos de 

medição e respectivas facturas, correspondentes à empreitada objecto da 

delegação de competências. 2 - Medição elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais (DOM) com o objectivo de controlo dos autos de 
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medição e definição do valor máximo a transferir, de acordo com os 

preços correntes aceites pelo departamento. Entendemos por isso que, 

finda a auditoria, o valor a transferir deverá ser sempre o menor dos 

valores entre o total das facturas correspondentes à execução da 

empreitada e o valor máximo definido pela medição elaborada pelo DOM. 

Em coerência com estes pressupostos, votamos contra”. ---------------------- 

PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE 

DOMÍNIO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE 

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A CELEBRAR 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES (CMG) E A 

SONAESIERRA – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio 

Mendes: “No âmbito do contrato de constituição de direito de superfície 

celebrado entre a Câmara Municipal de Guimarães (CMG) e a 

SONAESIERRA, a mesma CMG deverá promover a alteração ao alvará 

de loteamento85/93 que enquadrará a futura construção a realizar. No 

desenvolvimento do respectivo projecto de alteração ao alvará de 

loteamento 85/93, verificou-se que a área de construção fixada no referido 

contrato de constituição de direito de superfície excede os limites do lote 3 

do mesmo alvará, incorporando uma área de 107.00 m2 de domínio 

público a qual não será afectada nem na sua funcionalidade nem área, dir-

se-á, real já que a mesma situar-se-á sobre a cobertura da central de 

camionagem e arruamento público existente, não gerando (deste ponto de 

vista) nenhuma situação nova nem colidindo com a circulação automóvel e 

dimensionamento do mesmo arruamento. Na prática, trata-se de uma 

pequena ocupação do “espaço público” aéreo que, do ponto de vista 

urbanístico, foi já objecto de parecer técnico favorável (no âmbito do 

referido contrato) e que, do ponto de vista do seu impacto e/ou 

consequência na situação actual se afigura nulo. A presente proposta 
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apenas tem como objectivo a formalização e conclusão de todo o processo 

em causa com vista à obtenção da melhor solução urbanística e 

cumprimento integral do estabelecido em contrato já objecto de análise e 

votação em anterior reunião de câmara. Assim, proponho a desafectação 

do domínio público da área (107.00 m2) assinalada na planta anexa 

(DOC.1) de forma a potenciar a construção no mesmo espaço e 

possibilitar a concretização do acordado no contrato de constituição de 

direito de superfície atrás mencionado”. A presente proposta não necessita 

de ulterior aprovação da Assembleia Municipal, uma vez que este órgão 

deliberativo, em sua sessão de 28 de Julho de 2008, deliberou delegar na 

Câmara Municipal as competências para promover eventuais ajustamentos 

nas formalidades a encetar com vista à concretização das várias operações 

implicadas neste processo. A referida planta dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votou contra a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães que apresentou a seguinte declaração de voto: “As 

preocupações que o PCP manifestou aquando da construção do 

Guimarães Shopping, nomeadamente quanto ao congestionamento do 

tráfego rodoviário, foram então desvalorizadas pela Câmara. O tempo veio 

mostrar a razão sustentada das nossas preocupações e a leviandade da 

autarquia. De igual forma a contrapartida dada pelo promotor da obra – 

construção da central de camionagem (na prática a contrapartida resulta, 

também, em óptima vantagem para o privado) – resultou numa infra-

estrutura de baixa qualidade e deficiente salubridade, tendo entretanto 

sofrido várias intervenções que a deixaram na mesma. Este histórico 

aconselha, portanto, fundadas reservas e o voto contra a proposta de 

“DESAFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE DOMÍNIO PÚBLICO 

NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO 
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DE SUPERFÍCIE A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUIMARÃES (CMG) E A “SONAESIERRA”, ainda que a Câmara a 

avalize dizendo que área de domínio público não será afectada nem na sua 

funcionalidade nem área, uma vez que “na prática” se trata de “uma 

ocupação do “espaço público” aéreo”. -------------------------------------------- 

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (PROC. N.º 55/97) – PRÉDIO 

SITO NA RUA DE SANTO ANTÓNIO, N.º 82 – FREGUESIA DE 

S. PAIO – REALIZAÇÃO DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO DA 

PROPRIETÁRIA – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 5 de Dezembro de 2008, que determinou a execução 

coerciva das obras no prédio sito na Rua de Santo António, n.º 82, 

freguesia de S. Paio, constantes do auto de vistoria, em substituição da 

proprietária e a expensas desta, tomando-se para o efeito posse 

administrativa daquele imóvel, nos termos do disposto no art. 91º e 

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

Lei nº 60/2007 de 4/09. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Vereador Vítor Ferreira não participou na 

discussão e na votação da proposta. ------------------------------------------- 

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS (PROC. N.º 41/04) – PRÉDIO 

SITO NA RUA DA RAINHA – N.ºS 104, 106, 108 – FREGUESIA 

DE OLIVEIRA DO CASTELO – OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO 

DOS PROPRIETÁRIOS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 5 de Dezembro de 2008, que determinou 

a execução coerciva das obras no prédio sito na Rua da Rainha, n.º 104, 

106, 108, freguesia de Oliveira do Castelo, constantes do auto de vistoria, 

bem como as obras referidas na informação de fls. 51, atendo o seu 

carácter de urgência, em substituição dos proprietários e a expensas destes, 

tomando-se para o efeito posse administrativa daquele imóvel, nos termos 
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do disposto no art.º 91.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007 de 4/09. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Vereador Vítor Ferreira não 

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

APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE FEIRAS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Armindo Costa e Silva: “Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 42/2008, de 10 de Março, foi estabelecido um novo regime jurídico a 

que fica sujeita a actividade de comércio a retalho não sedentária exercida 

por feirantes, bem como o regime aplicável às feiras e aos recintos onde as 

mesmas se realizam. De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 7.º deste 

diploma legal, compete às câmaras municipais autorizar a realização das 

feiras em espaços públicos ou privados e determinar a periodicidade e os 

locais onde as mesmas se realizam, depois de recolhidos os pareceres das 

entidades representativas dos interesses em causa, nomeadamente de 

associações representativas dos feirantes e dos consumidores. E, segundo 

o n.º 2 deste artigo, compete, igualmente, à Câmara Municipal aprovar e 

publicar, até ao início de cada ano civil, o plano anual de feiras e locais, 

públicos ou privados, autorizados a acolher estes eventos. Para 

cumprimento do disposto neste art. 7.º, foi solicitado às entidades 

representativas dos interesses em causa, Federação Nacional das 

Associações de Feirantes e Associação de Feirantes do Distrito do Porto, 

que emitissem parecer sobre o Plano Anual de Feiras do concelho de 

Guimarães, para vigorar no ano de 2009. Das duas entidades apenas 

respondeu a Federação Nacional, dizendo nada ter a opor. Assim, 

proponho que a Câmara Municipal aprove, nos termos n.º 2 do art. 7.º 

Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, o Plano Anual de Feiras do 

Concelho de Guimarães, conforme documento que se junta em anexo e 
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que faz parte integrante da presente proposta”. O Plano Anual de Feriras 

do Concelho de Guimarães dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO NA EN 310 NO 

SENTIDO PEVIDÉM/SERZEDELO – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Domingos Bragança: “O Sr. Francisco Manuel Guimarães 

Coelho Lima, residente na Rua do Monte de Cima, n.º 49, em Gondar, 

deste concelho, vem solicitar à Câmara Municipal de Guimarães, uma 

indemnização no valor de €231,84 Euros, por danos causados na sua 

viatura em consequência de um acidente de viação. Segundo exposição do 

requerente no dia 4 de Dezembro de 2006 quando transitava na E.N. 310 

no sentido Pevidém – Serzedelo em dia chuvoso e de reduzida visibilidade, 

passou com a sua viatura por cima de um buraco de grandes dimensões 

existente na estrada sem estar devidamente sinalizado, o que ocasionou a 

que o seu veículo sofresse danos materiais. O Departamento de Obras 

Municipais confirmou os motivos causados de acidente tendo ainda 

informado que desde 1999 aquela via nunca teve qualquer tipo de 

intervenção por parte da Câmara. Segundo informação da Divisão do 

Património, A Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA, declina a 

responsabilidade de pagamento de qualquer indemnização relativo a 

sinistros provocados por falta de manutenção das vias. Assim, submete-se 

à aprovação do executivo camarário o pagamento ao Sr. Francisco Manuel 

Guimarães Coelho Lima, contribuinte fiscal n.º 505701910, de uma 

indemnização no valor de €231,84 (duzentos e trinta e um euros e oitenta 

e quatro cêntimos), conforme orçamento apresentado. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.08.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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PATRIMÓNIO – CONTRATO DE COMODATO DO ANTIGO 

EDIFÍCIO ESCOLAR DE MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente a 

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

Freguesia de Moreira de Cónegos solicitou a cedência da gestão do edifício 

escolar de Moreira de Cónegos – Igreja, entretanto desactivado, com vista 

à instalação de um Centro de Novas Oportunidades, em parceria com a 

Sol do Ave, destinando-se à realização de acções de formação e Cursos de 

Educação e Formação de Adultos, dirigida à população sem ou com baixa 

qualificação profissional e também para a realização de outras acções de 

âmbito social. De acordo com informação prestada pelos Serviços da 

Educação, tendo aquela escola sido encerrada no corrente ano lectivo, e 

considerando a possibilidade de atribuir novas utilizações aos edifícios 

escolares devolutos, deverá aquele espaço ser aproveitado para a instalação 

de valências culturais e sociais, que se traduzam num efectivo 

enriquecimento da oferta de serviços àquela população em questão, pelo 

que se conclui que não há qualquer inconveniência quanto à utilização do 

prédio acima identificado, para os fins pretendidos pela Junta de Freguesia. 

Deste modo, em caso de concordância superior, deverá ser celebrado um 

contrato de comodato, com vista a satisfazer as necessidades da Junta de 

Freguesia de Moreira de Cónegos e demais população, tendo aquela Junta 

pronunciado favoravelmente quanto ao teor da minuta. Assim, deverá ser 

submetida a deliberação camarária, ao abrigo da alínea b), do nº 6 do art. 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a cedência da gestão do antigo edifício 

escolar de Moreira de Cónegos – Igreja, à Junta de Freguesia de Moreira de 

Cónegos mediante a celebração de um contrato de comodato, conforme 

minuta que se anexa, onde ficarão a constar os direitos e obrigações de 

ambas as partes. À consideração superior”. A minuta do contrato de 
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comodato dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

PATRIMÓNIO – USUCAPIÃO – ESCOLA PRIMÁRIA DE 

GÉMEOS – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “O Município é proprietário do prédio destinado a Escola 

Primária de Gémeos, com a área total de 920 m², sito na Rua José Pereira 

da Silva, daquela freguesia, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

244º, não descrito na competente Conservatória de Registo Predial, 

conforme certidão emitida em 27 de Novembro de 2008. Sucede que, 

apesar da inexistência de documento legal que comprove a propriedade do 

identificado edifício, desde tempos imemoriais o referido prédio tem sido 

reputado por toda a gente como pertencente ao Município de Guimarães, 

que, através dos seus órgãos representativos, há mais de 50 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 mencionado 

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 o respectivo registo na competente Conservatória do 

Registo Predial. À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DE UMA PARCELA 

COM A ÁREA DE 4.509 M2 NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DE 

UMA PISCINA MUNICIPAL NA FREGUESIA DE SERZEDELO 

– Presente uma informação da Divisão de Património Municipal 

respeitante às negociações destinadas à aquisição de uma parcela de 
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terreno, com a área de 4.509m², a desanexar do prédio descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 

00.886/Serzedelo e do inscrito na respectiva matriz sob o artigo rústico 

763.º, necessária à construção de uma Piscina Municipal. O proprietário da 

referida parcela, João Martins Coelho e outros, considerou aceitável o 

valor de €23.672,25, conforme avaliação efectuada pelo perito da lista 

oficial. Assim, nos termos do art.º 11º do Código das Expropriações, 

submete-se à Câmara Municipal a aquisição da identificada parcela de 

terreno, pelo valor de €23.672,25 (vinte e três mil seiscentos e setenta e 

dois euros e vinte e cinco cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLOS COM ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA 

ALIMENTAÇÃO E/OU GESTÃO DE REFEITÓRIOS 

ESCOLARES – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é de conhecimento superior, foi aprovada, em Reunião 

de Câmara de 4 de Dezembro último, a proposta de atribuição de verbas 

às Entidades (Centros Sociais, Freguesias, Agrupamentos de Escolas, etc), 

que têm sob a sua responsabilidade a alimentação e gestão em refeitórios 

escolares, para o ano civil de 2009. Assim, e a exemplo do ano transacto, 

propõe-se que sejam formalizadas em protocolo as parcerias estabelecidas 

com essas Instituições, que asseguram: a colocação de pessoal para 

vigilância e acompanhamento de alunos em refeitórios escolares ou 

cantinas escolares, que não dispõem de condições para confecção própria, 

e/ou no transporte para almoço; a alimentação e gestão em refeitórios, em 

funcionamento em estabelecimentos de educação pré-escolar. Para 

apreciação superior, e posterior deliberação em Reunião de Câmara, junto 

se anexa listagem nominal das entidades e respectivas minutas dos 



 

 

 
 

ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

Protocolos. A lista de entidades e respectivas minutas dos protocolos dão-

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

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

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS DESTINADAS À CONTRATAÇÃO DE TAREFEIRAS 

PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Em resultado da 

celebração do Contrato de Execução entre o Município de Guimarães e o 

Ministério da Educação, no âmbito do novo quadro de transferência de 

atribuições e competências, ao nível da Gestão do Pessoal não Docente 

previsto no Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho, foi apresentada, em 

devido tempo, uma proposta para o recrutamento de Auxiliares de Acção 

Educativa destinadas aos 13 Agrupamentos de Escolas do concelho. 

Considerando que: a legislação que define o novo regime de recrutamento 

dos funcionários na Administração Pública carece ainda de diplomas 

regulamentares, pelo que processo de recrutamento dos Auxiliares de 

Acção Educativa se afigura moroso; o número de efectivos em exercício 

de funções nos estabelecimentos de ensino é manifestamente insuficiente, 

pelo que o não preenchimento das vagas dos tarefeiros, a partir de Janeiro 

de 2009, e ainda que de uma forma temporária, só irá agravar os 

constrangimentos já sentidos ao nível de trabalhos de limpeza, arrumação 

e acompanhamento em geral do funcionamento dos estabelecimentos de 

educação e de ensino; o ponto 2 (Situações Especiais), do Anexo 3 do 

Contrato de Execução supra mencionado prevê a transferência de uma 

verba destinada a fazer face aos encargos assumidos com pessoas 

singulares nos termos do artigo 43º, do Decreto-Lei 184/2004, de 29 de 

Julho; propõe-se a celebração de um protocolo com os Agrupamentos de 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Escolas para a atribuição de uma verba global no valor de €263.521.39, 

destinada ao pagamento dos respectivos encargos com a remuneração dos 

tarefeiros, a ser processada em três tranches, conforme Anexo 1. Pelo 

Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos 

termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho, declara-se: Que no orçamento do ano 2009 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €263.521,39 

(duzentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e um euros e trinta e 

nove cêntimos) na rubrica orçamental 07.01 – 01.01.06, e será cabimentada 

em Janeiro de 2009”. Os documentos acima referidos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de voto: “A 

“celebração de protocolo com os agrupamentos de escolas para atribuição 

de verbas destinadas à contratação de tarefeiras para estabelecimentos de 

ensino básico” como forma transitória de resolver os problemas das 

necessidades das escolas, uma vez que não está regulamentado o novo 

regime de recrutamento dos funcionários da Administração Pública, só 

merece a nossa aceitação entendida como medida transitória, e 

sublinhamos, apenas transitória. Recusamos o uso de tarefeiros para 

assegurar as necessidades permanentes das escolas, estas deverão ser 

asseguradas por funcionários do quadro. Sublinhamos, também, que o 

número de tarefeiros para a situação transitória não assegura, de forma 

cabal, as necessidades dos agrupamentos de escolas”. -------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de 

Novembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. 
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Afonso Henriques, o transporte, em autocarro, de 27 alunos ao Centro 

Cultural Vila Flor, no passado dia 26 de Novembro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de 

Novembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques, o transporte, em autocarro, dos alunos da EB1 de 

Candoso S. Tiago à Sede do Agrupamento, no passado dia 28 de 

Novembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

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

Novembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques, o transporte, em autocarro, dos alunos da EB1/JI Alto 

da Bandeira à Biblioteca Municipal Raul Brandão, no passado dia 10 de 

Dezembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de 

Dezembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques, o transporte, em autocarro, dos alunos da EB1 

Candoso S. Tiago ao Museu Alberto Sampaio, no passado dia 9 de 

Dezembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 28 de Novembro de 2008, que 

concordou com uma informação dos serviços do Departamento de 
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Serviços Urbanos e Ambiente relativa à cedência de viaturas à Cooperativa 

Fraterna, no passado mês de Novembro, para apoio à valência do banco 

social. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 28 de Novembro de 2008, que 

disponibilizou, à Cooperativa Fraterna, o transporte, em autocarro, de 23 

alunos do jardim-de-infância à Quinta das Manas, freguesia de Polvoreira, 

no passado dia 3 de Dezembro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. ------------------------------------------- 

TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 5 de Dezembro de 2008, que disponibilizou, à Fraterna 

– Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, o transporte, 

em autocarro, de 23 crianças residentes no Bairro da Emboladoura, em 

Gondar, nos dias 13 e 16 de Dezembro. DELIBERADO RATIFICAR 

POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. ------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de 

Dezembro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas 

Santos Simões, o transporte, em autocarro, de 23 alunos ao Paço dos 

Duques de Bragança, no passado dia 16 de Dezembro. DELIBERADO  
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RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 

TRANSPORTES – “CORTEJO DAS MAÇÃZINHAS” - 

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Presente a 

seguinte proposta: “A Câmara Municipal aprovou, em reunião realizada no 

passado dia 20 de Novembro, um conjunto de apoios às Festas Nicolinas. 

Nessa proposta foi contemplada a cedência de carros para integrarem o 

“Cortejo das Maçãzinhas”, que decorreu no passado dia 6 de Dezembro. 

Considerando que não foi explicitado naquela proposta que o apoio 

concedido com a cedência de viaturas incluía, também, o pagamento das 

horas extraordinárias aos motoristas, proponho que a Câmara Municipal 

delibere assumir, também, essa despesa como apoio à realização das Festas 

Nicolinas, 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. ---- 

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DE SERZEDO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia 

de Serzedo aprovou a denominação toponímica para os seguintes 

arruamentos: 36 – Travessa Vila Alexandre – Tem início na Rua com o 

mesmo nome e termina no entroncamento com a Rua de Oleiros; 37 – 

Travessa do Património (A) – Arruamento sem saída com início na Rua 

com o mesmo nome; 38 – Travessa do Património (C) – Arruamento sem 

saída com início na Rua com o mesmo nome. Assim, nos termos da alínea 

v), do n.º 1, do art. 64.º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, 

pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento à toponímia 

da freguesia de Serzedo”. A planta toponímica dá-se aqui por reproduzida 

e   fica   arquivada   em  pasta  anexa  ao  livro  de actas. DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

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

Tiago aprovou a denominação toponímica para o seguinte arruamento: 33 

– Travessa do Assento – Arruamento sem saída, com início na rua com o 

mesmo nome. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art. 64.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, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de 

Candoso S. Tiago”. A planta toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE S. FAUSTINO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de S. Faustino aprovou a 

denominação toponímica para os seguintes arruamentos: 28 – Travessa 25 

de Abril – Arruamento sem saída, com início na rua com o mesmo nome. 

Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art. 64.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, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 

proposta de aditamento à toponímia da freguesia de S. Faustino”. A planta 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – OBRAS NA SEDE DA JUNTA – APOIO 
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FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “A Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos realizou obras no 

seu edifício sede, no que respeita a trabalhos executados no telhado, para 

sanar o problema de infiltrações de humidade e para melhorar a 

funcionalidade dos seus serviços, tendo em conta a utilização do espaço 

para apoio social e de formação. O custo das obras realizadas, de acordo 

com o orçamento apresentado pela Junta de Freguesia, foi de €9.175,25 + 

IVA. Considerando a necessidade destas obras, proponho que seja 

concedido àquela Autarquia a atribuição de um subsídio no valor de 

€9.000,00 (nove mil euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que 

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

listas do PSD consideram que as transferências para as Juntas de Freguesia, 

que são objecto de protocolos de delegação de competências, devem ser 

auditadas pela Câmara Municipal de acordo com o seguinte procedimento: 

1 - Auditoria financeira, pela análise dos autos de medição e respectivas 

facturas, correspondentes à empreitada objecto da delegação de 

competências. 2 - Medição elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais (DOM) com o objectivo de controlo dos autos de medição e 

definição do valor máximo a transferir, de acordo com os preços correntes 

aceites pelo departamento. Entendemos por isso que, finda a auditoria, o 

valor a transferir deverá ser sempre o menor dos valores entre o total das 

facturas correspondentes à execução da empreitada e o valor máximo 

definido pela medição elaborada pelo DOM. Em coerência com estes 

pressupostos, votamos contra”. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS –  ACTUALIZAÇÃO DE  SUBSÍDIOS  ATRIBUÍDOS 
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ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES E DE CALDAS DAS TAIPAS – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “1 - Na 

reunião de 21 de Abril de 2005, a Câmara Municipal deliberou celebrar 

Protocolos de Colaboração com as Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das Taipas, tendo como 

objectivo principal estabelecer o regime de comparticipação financeira da 

Câmara Municipal para apoiar as despesas correntes das duas Associações 

Humanitárias, no valor de €100.000,000 anuais, a atribuir da seguinte 

forma: a) 40% do valor total a conceder de forma igual pelas duas 

Associações, o que perfaz a quantia de €20.000,00 para cada uma; b) 60% 

do valor total a ser concedido em proporção ao número de habitantes 

servidos por cada corporação, o que corresponde a €47.250,00 à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de 

€12.750,00 à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas das Taipas; As comparticipações de €67.250,00 à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de €32.750,00 à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, 

têm como contrapartida a colaboração destas Associações Humanitárias 

com o Município e o seu Serviço Municipal de Protecção Civil, 

designadamente no âmbito das seguintes situações: a) Prevenção e socorro 

em situações de inundações urbanas; b) Remoção de ramos e árvores 

caídas sobre a via pública em consequência de intempéries; c) Verificação 

sistemática da funcionalidade das bocas e marcos de incêndio; d) Vigilância 

das florestas no contexto de prevenção de fogos florestais; e) 

Comunicação à Câmara Municipal de eventuais anomalias detectadas no 

domínio público, designadamente no pavimento das vias e sinalização de 

trânsito, de danos em mobiliário urbano e funcionamento das instalações 
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semafóricas; f) Abastecimento público de água potável em eventuais 

situações de emergência e de ruptura, através da cedência de autotanques; 

g) Cedência de auto-escada para situações em que sejam necessárias 

intervenções em altura, designadamente na manutenção dos báculos dos 

semáforos e na conservação das árvores ornamentais. 2. A 25 de Janeiro de 

2007, foi deliberado em Reunião de Câmara um aditamento ao Protocolo 

de Colaboração celebrado entre o Município de Guimarães e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães onde se 

estabeleceu a atribuição de um subsídio complementar anual de €90.000,00 

(€7.500,00/mês) a esta Associação de forma a comparticipar 

financeiramente nas despesas com a manutenção dos grupos de 

intervenção permanente de socorro e emergência. A 20 de Dezembro de 

2007 a Câmara aprovou celebrar um protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil – ANPC, visando a criação de uma Equipa de 

Intervenção Permanente - EIP, sendo que a comparticipação do 

Município já se encontrava assegurada e atribuída pela deliberação atrás 

referida. 3. A 24 de Julho de 2008 a Câmara aprovou celebrar um 

protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas das Taipas e com a ANPC, visando a criação de uma EIP, sendo 

que a comparticipação anual do Município seria de cerca de €24.366,00. 

Considerando a necessidade de garantir a qualidade dos serviços prestados 

aos cidadãos e de incrementar o nível de prontidão e resposta em situações 

de socorro e emergência, face ao acréscimo das despesas correntes das 

duas Corporações de Bombeiros, proponho a actualização da 

comparticipação do Município, prevista na Cláusula 3.ª dos Protocolos de 

Colaboração estabelecidos com as Associações Humanitárias dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das Taipas, em 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 22   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

€5.000,00 (cinco mil euros) anuais a cada uma, a pagar em duodécimos”. 

Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos 

termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

Junho declara-se: Que no orçamento do ano 2009 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €10.000,00 na rubrica 

orçamental 07.01 – 04.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2009”. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – 

Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício do Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores do Município de Guimarães solicitando, nos 

termos das alíneas o) e p) do n.º 1 do art. 64.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, um 

subsídio destinado a comparticipar nos custos de realização das diversas 

actividades culturais, recreativas e desportiva que promovem ao longo do 

ano. Deste modo, proponho, com o citado enquadramento legal, a 

atribuição, ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 

Município de Guimarães, de um subsídio de €30.900,00 (trinta mil e 

novecentos euros). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 28 e 30 a 33 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 
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CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – 

CEDÊNCIA DE MATERIAL – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 10 de Dezembro de 2008, que 

concedeu à Sociedade Martins Sarmento 40 m3 de brita fina destinada aos 

trabalhos de requalificação do Jardim do Claustro de S. Domingos. Os 

serviços do Departamento de Obras Municipais quantificaram o valor do 

material cedido, estimado em €518,94 (quinhentos e dezoito euros e 

noventa e quatro cêntimos). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 

GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – Presente a seguinte proposta: 

“O Estabelecimento Prisional de Guimarães vai realizar, a exemplo dos 

anos anteriores, a sua Festa de Natal. Considerando o propósito de 

proporcionar com essa festa alguns momentos de animação e convívio, 

seguindo a prática anterior, proponho que seja concedido um subsídio de 

€250 (duzentos e cinquenta euros) para ajuda às despesas da sua 

organização, 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 
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UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 28 e 30 a 33 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES - APOIO PARA 

REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS – Presente a seguinte proposta: 

“A Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães solicitou a esta 

Câmara Municipal um apoio para a reprodução de fotocópias nos serviços 

de Reprografia da Câmara. Os serviços da Reprografia da Câmara 

Municipal não podem servir o público em geral, nem as entidades que o 

solicitem, porque são um serviço interno da autarquia, que se destina a 

reprodução documentação para os serviços camarários e, 

excepcionalmente, para os utentes desses serviços, quando necessitem de 

cópias para instruir os seus requerimentos. Como tal, o apoio aqui 
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solicitado só pode ser concedido na forma de subsídio. Assim, 

considerando o interesse social da actividade daquela Associação, 

proponho a atribuição de um subsídio no valor de €60,00 (sessenta euros), 

para ajudar a comparticipar nos custos de reprodução de documentos que 

a Associação necessite, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 

64.º 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 28 e 30 a 33 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE 

BARCO – Presente um ofício do Grupo Cultural e Recreativo de Barco 

solicitando a atribuição de um subsídio no valor de €3.500,00 destinado a 

custear as despesas com a ampliação do palco do salão de espectáculos, 
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revestimento de madeira em toda a sua extensão, bem como reformulação 

do sistema de som. Os serviços do Departamento de Obras Municipais 

quantificaram os trabalhos a realizar, no valor de €2.400,00. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de €1.200,00 (mil e duzentos euros). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

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

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 28 e 30 a 33 da 

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

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

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

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

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

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – ARQUIDIOCESE DE BRAGA – 

INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO DAS IGREJAS DO 

CONCELHO – Presente a seguinte proposta: “A Arquidiocese de Braga, 

através do Instituto de História e Arte Cristãs, está a realizar a 

inventariação do património das Igrejas da sua Diocese. No Concelho de 

Guimarães foram já inventariadas as Igrejas de N. S. Oliveira, Santos 
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Passos, e S. Domingos. Esse levantamento está documentado em 

publicações editadas e através de acesso Web. Propõe-se agora continuar, 

com a inventariação das Igrejas de N. S. Penha, S. Marinha da Costa, e S. 

Sebastião, tendo para esse efeito apresentado uma candidatura ao QREN. 

Solicitou também à Câmara apoio na proporcionalidade do património a 

inventariar nos limites do concelho. Considerando o grande interesse na 

inclusão desse património na divulgação turística do concelho e a 

importância da sua preservação, proponho a atribuição de um subsídio de 

€8 000 (oito mil euros) para a execução do levantamento pretendido, bem 

como a concessão de um estágio profissional de uma inventariante, a 

realizar sob a orientação técnica do Museu Alberto Sampaio, nos serviços 

da Câmara, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 28 e 30 a 33 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 
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reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS 

SARMENTO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 3 de Dezembro de 2008, que concedeu à Escola 

Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento 55 medalhas e 2 troféus, destinados 

à realização do torneio inter-turmas de voleibol e futebol. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – FESTA DE SÃO ROMÃO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 9 de Dezembro de 2008, que concedeu à Junta de 

Freguesia de Briteiros S. salvador um subsídio no valor de €71,81, 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pela 

ornamentações das Festas de S. Romão, 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

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

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

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

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 
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não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem sido transferidos 

3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as 

Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará 

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – FESTA EM HONRA DO DIVINO SALVADOR – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 

de Dezembro de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Briteiros S. 

Salvador um subsídio no valor de €71,81, correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações da Festa em 

Honra do Divino Salvador, realizada entre os passados dias 4 e 6 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 José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 31 a 39 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”. ---------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


