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ATA 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, 

compareceram os Excelentíssimos Senhores: Vice - Presidente da 

Câmara – Amadeu Artur Matos Portilha - e Vereadores Adelina 

Paula Mendes Pinto, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Ricardo 

Jorge Castro Ribeiro da Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, 

André Guimarães Coelho Lima, António Monteiro de Castro e José 

Manuel Torcato Ribeiro. ------------------------------------------------ 

Não compareceram o Presidente da Câmara – Domingos Bragança 

Salgado – e os Vereadores Maria Helena Teixeira de Bragança 

Borges Soeiro e Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo, 

cujas faltas foram consideradas justificadas. ------------------------- 

Secretariou a Diretora do Departamento de Administração Geral, 

Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier. --------------------------- 

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

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

O Vice-Presidente da Câmara informou que o Presidente da Câmara 

se encontrava a acompanhar uma visita da Secretária de Estado 

Adjunta e da Justiça às instâncias judiciais da cidade de Guimarães. 

De seguida disse que esta reunião iria abrir com a intervenção do 

Diretor Executivo da Escola Secundária de Caldas das Taipas, Dr. 

José Augusto Araújo, a quem deu a palavra. O Dr. José Augusto 

Araújo deu conhecimento de um conjunto de projetos que a Escola 

está a desenvolver, concretamente o “Erasmus Plus” da União 

Europeia, que tem como objetivo principal criar redes de trabalho 

colaborativo entre as escolas europeias, através do 

desenvolvimento de projetos comuns, com recurso à internet e às 

tecnologias de informação e comunicação. Deu a conhecer as ações 

de internacionalização que aquela instituição de ensino está a 
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desenvolver em parceria com outras escolas estrangeiras. Disse, 

ainda, que o plano estratégico de desenvolvimento da Escola 

confere grande relevo às ações de internacionalização, 

proporcionando aos alunos e aos docentes a participação em 

experiências de ensino, formação contínua e aprendizagem em 

países europeus. Por fim, enalteceu a colaboração prestada por 

diferentes empresas de Guimarães no acolhimento de estagiários 

estrangeiros em diversas áreas, aproveitando a ocasião para 

partilhar com a vereação a dificuldade sentida ao nível do 

alojamento temporário, que considera escasso e inflacionado. ------ 

O Vereador André Coelho Lima cumprimentou o Dr. José 

Augusto Araújo e felicitou-o pelo trabalho que está a ser 

desenvolvido na Escola Secundária de Caldas das Taipas, referindo 

a importância dos projetos desta natureza, de âmbito europeu, que 

ali estão a ser desenvolvidos. ----------------------------------------- 

O Vereador José Torcato Ribeiro - Cumprimentou o Dr. José 

Augusto Araújo e disse congratular-se com o trabalho desenvolvido 

na comunidade escolar das Taipas, realçando a importância do 

intercâmbio. ------------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente da Câmara manifestou a disponibilidade da 

Autarquia para colaborar com esta iniciativa da Escola Secundária 

de Caldas das Taipas, referindo, também, que a Câmara Municipal 

tem sinalizado o problema da dificuldade de alojamento temporário 

em Guimarães, dando a conhecer que estão a ser estudadas 

medidas mitigadoras deste problema através do programa 

“Guimarães Acolhe”, atualmente direcionado para o acolhimento de 

refugiados mas que poderá vir a ser alargado a outros fins, assim 

como através do “Welcome Center”, que em breve abrirá na nossa 

cidade, e que se poderá constituir um repositório da oferta local de 

alojamento temporário. ------------------------------------------------ 
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-----------------------------INTERVENÇÕES--------------------------- 

1 – Vereador José Torcato Ribeiro – a) – Saudou e louvou a 

decisão do Presidente da Câmara tornada pública de publicitar a 

composição dos quadros de recursos humanos das entidades onde 

a Câmara Municipal participa nos seus órgãos sociais, 

designadamente cooperativas, empresas municipais e associações 

com participação dominante por parte do Município de Guimarães 

ou em partes iguais com outros associados; b) – Disse ter sido 

com agrado que verificou que a Câmara Municipal de Guimarães 

continua empenhada em garantir o direito de isenção do 

pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os 

prédios situados em zona classificada como Património Mundial; c) 

– Referiu uma intervenção na EB 1 de Gondar, já inaugurada, 

perguntando se não irá ali ser instalado um parque infantil; d) – 

Deu conhecimento que, na sequência da deslocação da Secretária 

de Estado da Cultura a Guimarães, a Deputada Carla Cruz, do PCP, 

colocou as seguintes questões ao Governo, em sede de Assembleia 

da República: “Reconhece o Governo a importância do valor 

desempenhado pela Plataforma das Artes na dinamização e fruição 

cultural?; Pondera o Governo atribuir verbas do Orçamento de 

Estado para este equipamento e outros existentes no concelho de 

Guimarães?”. De seguida, leu, em voz alta, as respostas àquelas 

questões, que a seguir se transcrevem: “Em resposta ao ofício n.º 

526, de 10 de fevereiro de 2016, que transmite a pergunta 

subscrita pela Sr.ª Deputada Carla Cruz do Grupo Parlamentar do 

PCP, encarrega-me o Sr. Ministro de Cultura de transmitir a 

seguinte resposta: 1 – A infraestruturação cultural de âmbito 

municipal que tem vindo a desenvolver-se por todo o território 

nacional merece uma sinalização muito positiva por parte do 

Governo e em particular deste Ministério. Neste contexto, a 
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experiência de Guimarães é modelar, quer no percurso de 

patrimonialização do território, que percebeu a sua elevação a 

estatuto de Património da Humanidade, quer na singular 

capacidade de pensar o mesmo território no campo das artes 

performativas e das artes plásticas em geral. A importância da 

Plataforma das Artes resulta desta visão integrada da paisagem 

humana, não só do território urbano e autárquico, mas também da 

região em que se insere. 2 – Nesse sentido, resulta óbvia a 

importância que o Ministro da Cultura reconhece à Plataforma das 

Artes e da Criatividade do Município de Guimarães. Considera, 

ainda, o Ministro da Cultura que a referida Plataforma é um 

equipamento fundamental para a promoção da criação artística 

local, regional e nacional, para a dinamização cultural do concelho 

e em particular para o acesso à cultura por parte da população. 3 – 

O Governo ponderará a atribuição de verbas a equipamentos 

culturais do concelho de Guimarães no contexto dos apoios às 

artes e mediante os mecanismos e procedimentos existentes para 

o efeito. Mais considera o Ministro da Cultura que nada impede que 

apoios específicos sejam concedidos à Plataforma das Artes e da 

Criatividade de Guimarães ainda que de momento tal se não 

verifique. No contexto do início do mandato que se pretende de 

proximidade com as regiões e com as Autarquias, tanto o Ministro 

da Cultura como a Secretária de Estado da Cultura têm visitado 

espaços como a Plataforma das Artes e da Criatividade de 

Guimarães. Estas visitas têm o propósito de melhor conhecer a 

situação específica no terreno e assim também melhor informar as 

decisões tomadas e a tomar pelo Ministério da Cultura.” ------------ 

2 – Vereador António Monteiro de Castro – Fez uma 

intervenção sobre a situação dos moradores de Serzedelo na 

sequência da obra da VIM (Via Intermunicipal), lendo, em voz alta, 
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um documento solicitando que o seu teor, que a seguir se 

transcreve, ficasse registado em ata: “Intervim na reunião de 

câmara no passado dia quatro fevereiro acerca da preocupação que 

apoquenta os moradores da freguesia de Serzedelo, relacionada 

com as obras de reabilitação da Via intermunicipal em curso. 

Referia na altura que: 1. Sendo certo que não podemos ignorar a 

função de uma via como a VIM, que pretende constituir uma 

ligação rápida de importantes polos urbanos e industriais de três 

concelhos densamente povoados e industrializados como 

Famalicão, Guimarães e Vizela; 2. Também não é menos certo que 

tal função não deva pôr em causa o atual equilíbrio funcional e 

relacional das populações que serve, assim como trazer 

transformações na circulação local, fortemente lesivas no domínio 

ambiental, obrigando a novos e longos percursos de trânsito 

pesado, invasores do centro da vila. Assim, e sem pôr em causa 

importantes aspetos tais como: Velocidade do traçado; Segurança 

das pessoas. Entendemos que poder-se-ia encontrar uma a solução 

para a obra em curso capaz, de sem prejudicar os aspetos 

referidos, fosse ao encontro de algumas das reivindicações das 

populações. Refiro por exemplo: A interseção da Rua S. 

Bartolomeu com a VIM, que com a localização de uma rotunda 

resolveria o acesso de uma importante unidade industrial lá 

localizada; Interseção da rua João da Costa Abreu com a VIM, que 

na solução atual obriga a um percurso de quase 1,5 Km para quem 

pretende aceder à rua Eça de Queiroz;  E a interseção da estrada 

nacional 310 junto à qual existem duas importantes empresas 

sendo uma delas de transportes e ambas com intenso tráfego 

pesado.” ---------------------------------------------------------------- 

3 – Vereador André Coelho Lima – Cumprimentou todos os 

presentes e particularmente o Vice-Presidente da Câmara pela 
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circunstância de presidir à presente reunião. De seguida, fez uma 

intervenção relativa à Casa da Memória referindo o novo adiamento 

da inauguração deste equipamento. Recordou declarações 

proferidas pelo Presidente da Câmara acerca das sucessivas datas 

que estavam previstas para a inauguração da Casa da Memória. 

Disse que lhe parecia que estas declarações acabam por causar 

uma má impressão, revelando alguma desorganização, embora 

compreenda que muitas vezes nem tudo corre bem de forma a 

permitir cumprir calendários anunciados. Continuou, referindo a 

importância da sustentabilidade da Casa da Memória, perguntando 

se havia informação sobre os custos que se estima estarem 

envolvidos no seu funcionamento, bem como as receitas a auferir, 

designadamente pelo número de visitantes esperados. -------------- 

4 – Vereadora Adelina Paula Pinto – Informou que a Câmara 

Municipal de Guimarães vai comemorar o 150º aniversário do 

escritor Raul Brandão, com a realização de um vasto programa de 

eventos que terá início a 12 de março de 2016, tendo o seu ponto 

alto a 12 de março de 2017, altura em que se assinala o século e 

meio de nascimento do prestigiado dramaturgo. Disse, ainda, que o 

programa de iniciativas, que decorrerá ao longo de um ano, será 

apresentado em conferência de imprensa no próximo dia 12 de 

março (sábado), pelas 15:00 horas, no auditório da Biblioteca 

Municipal Raul Brandão, cujas instalações completam 25 anos no 

dia 7 de março de 2017, coincidindo com a passagem do 150º 

aniversário da data de nascimento do seu patrono. Por último, 

informou que o programa comemorativo compreenderá três 

vertentes, a escolar, a social e a académica. ------------------------- 

5 – Vice-Presidente da Câmara – Sobre as declarações, 

esclareceu: a) – Disse que a informação sobre a composição dos 

quadros de recursos humanos das entidades onde a Câmara 
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Municipal participa nos seus órgãos sociais está a ser compilada 

por forma a ser divulgada de acordo com os limites e parâmetros 

legais que essa informação inevitavelmente encerra; b) – Sobre a 

questão da isenção do pagamento do IMI para os prédios situados 

em zona classificada como Património Mundial, disse que também 

se congratulava por o Governo ter aclarado a interpretação da 

legislação em vigor, isentando os proprietários do Centro Histórico 

do pagamento daquele imposto; c) – Relativamente à Escola de 

Gondar, disse ter a ideia de que está a decorrer o procedimento 

para aquisição desse equipamento, devendo, assim, ser instalado 

brevemente; d) - Sobre os apoios governamentais aos 

empreendimentos culturais, agradeceu ao Vereador José Torcato 

Ribeiro ter partilhado a resposta, que esclarece suficientemente a 

posição do Ministério da Cultura relativamente a Guimarães. 

Acrescentou que Guimarães merece um olhar especial por parte da 

tutela no que diz respeito aos custos de funcionamento de 

infraestruturas de grande impacto local, regional e nacional como é 

a Plataforma das Artes, ficando, assim, totalmente esclarecida a 

posição do Ministério da Cultura; e) - Sobre a VIM disse que o 

projeto está a ser bem trabalhado e que a via reúne agora boas 

condições de segurança; f) - Sobre o adiamento da abertura da 

Casa da Memória, de 19 de março para 25 de abril, disse que tem 

que ver com vicissitudes próprias do processo, designadamente ao 

nível da contratação pública. Por último, disse que a infraestrutura 

abrirá de acordo com as expectativas existentes e criará um 

impacto muito positivo na comunidade. ------------------------------ 

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

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

1. Do ofício da Cooperativa Turipenha remetendo, para 

conhecimento, o Balanço e Relatório e Contas de 2015. ------------- 
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2. Do ofício da Cooperativa Fraterna remetendo, para 

conhecimento, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 

2016. -------------------------------------------------------------------- 

3. Da lista dos subsídios atribuídos no ano de 2015 a pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e económica que se 

enquadravam nas situações previstas nos artigos 2.º e 30.º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais 

Desfavorecidos. --------------------------------------------------------- 

4. Da lista das instituições apoiadas no ano de 2015, em 

cumprimento dos artigos 8.º e 22.º do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social. ---------------------------------- 

5. Do despacho do Vereador Ricardo Costa, datado de 5 de 

fevereiro de 2016, que adjudicou a SF – Gestão de Resíduos 

Unipessoal, Lda. e SBL – Comércio de Componentes Auto, Lda. os 

bens colocados em hasta pública no dia 28 de janeiro último, pelo 

preço de total de €6.075,00, nos termos da informação dos 

serviços e da ata do ato público. -------------------------------------- 

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO 

DE 2016. Foi dispensada a leitura da ata por ter sido entregue a 

todos os membros do Órgão Executivo juntamente com a Ordem 

do Dia da presente reunião. DELIBERADO APROVAR POR 

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

RECURSOS HUMANOS – REABERTURA DE PROCESSO 

DISCIPLINAR Nº 1/2011 – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência da reabertura de processo disciplinar acima referido, a 

sanção disciplinar a aplicar nos termos propostos pela instrutora é 

a sanção disciplinar de suspensão, o que se submete à 

aprovação da Câmara Municipal. O Relatório Final respetivo dá-se 
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aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

atas. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, 

APROVAR, COM CINCO VOTOS A FAVOR E TRÊS EM BRANCO, 

APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO EM 

SESSENTA DIAS. ------------------------------------------------------ 

RECURSOS HUMANOS - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR Nº 

5/2015 – Presente a seguinte proposta: “Na sequência da 

instauração do procedimento disciplinar acima referido, por 

despacho de 21 de outubro de 2015, a sanção disciplinar a aplicar 

nos termos propostos pelo instrutor é a sanção de despedimento 

disciplinar. Nos termos do nº 4 do artigo 197º da Lei nº 35/2014, 

de 20 de junho, a aplicação das sanções disciplinares é da 

competência do órgão executivo do Município, pelo que se submete 

a presente proposta à Câmara Municipal.” O Relatório Final 

respetivo dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas. DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO 

SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR, APLICANDO A PENA 

DISCIPLINAR DE DESPEDIMENTO DISCIPLINAR. -------------- 

EDUCAÇÃO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO 

LETIVO 2016/2017 – Presente a seguinte informação: “Como é 

de conhecimento superior, em cada ano letivo, e em conformidade 

com o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, é elaborado um 

Plano de Transportes Escolares que consagra a oferta do serviço de 

transporte entre o local da residência dos alunos e os 

estabelecimentos de ensino básico e secundário. Neste sentido, e 

de acordo com o documento elaborado, tendo por base o número 

de alunos que estão a ser efetivamente transportados no mês de 

novembro de 2015, o serviço de transporte escolar será organizado 

da seguinte forma: em carreira pública, para a generalidade dos 

alunos, num total de 3.816 do ensino básico e 2.057 do ensino 
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secundário, sendo o transporte assegurado pelas empresas Arriva 

Portugal – Transportes, Lda.; Transdev Norte, SA; REDM – 

Rodoviária D’entre Douro E Minho; Auto Viação Landim, Lda., 

licenciadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres (IMTT) para as carreiras interurbanas, e pela TUG – 

Transurbanos de Guimarães na área urbana; em circuito especial, 

designadamente em viaturas de aluguer ligeiras para os alunos 

com mobilidade reduzida, num total de 21 alunos, dos quais 19 

ensino do básico e 2 do secundário, e em viaturas de aluguer 

pesadas para os 376 alunos do 1º ciclo do ensino básico que, em 

resultado da reordenamento da rede escolar, foram integrados em 

outros estabelecimentos de ensino e ainda para aqueles cujo 

edifício não dispõe de condições para a confeção e distribuição de 

refeições. Ainda de acordo com aquele documento, estima-se que o 

custo anual do serviço de transporte escolar seja de 

€2.199.683,80, assim repartido: carreira pública: €1.707.763,80; 

circuito especial, viaturas de aluguer ligeiras: €32.120;00; circuito 

especial, viaturas de aluguer pesadas: €459.800,00. Neste sentido, 

e para a execução do presente PTE serão abertos os procedimentos 

respetivos, de acordo com a lei aplicável, designadamente: 

concurso público para o transporte de alunos do ensino básico que, 

em resultado do reordenamento da rede escolar, foram integrados 

em outros estabelecimentos de ensino e ainda para aqueles cujo 

edifício não dispõe de condições para a confeção e distribuição de 

refeições; contratação excluída para os transportes em carreira 

pública e ajustes diretos para os circuitos especiais, em viaturas de 

aluguer ligeiras à medida que forem solicitados pelas escolas 

básicas e secundárias. Assim, coloca-se à consideração superior a 

aprovação em reunião de Câmara do Plano de Transportes 

Escolares em anexo.” O Plano de Transportes Escolares dá-se aqui 
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por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 

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

AÇÃO SOCIAL - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. 

PEDRO DE AZURÉM - SUBSÍDIO PARA AS OBRAS DE 

ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CRECHE, JARDIM DE 

INFÂNCIA, CENTRO DE DIA E SEDE DOS ESCUTEIROS – 

Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja Paroquial de S. 

Pedro de Azurém vem, na qualidade de promotor do processos de 

obras de alteração/ampliação do prédio localizado na Rua de S. 

Pedro, na freguesia de Azurém, solicitar que lhe seja atribuído um 

subsídio no valor das taxas que foram pagas pela emissão do 

alvará de obras n.º 357/15, no âmbito do processo de obras n.º 

757/11. As taxas pagas pela emissão deste alvará importaram num 

total de €24.504,46. Consultado o processo de obras supra referido 

verificou-se que o processo é titulado pela aqui requerente e 

destinava-se a licenciar as obras de alteração/ampliação de 

edificações existentes, para instalação de equipamentos com os 

seguintes usos: creche, jardim-de-infância, centro de dia e sede 

dos escuteiros. Reconhecendo-se que estes equipamentos se 

destinam a ser utilizados pela comunidade em geral e 

reconhecendo-se, também, a comprovada relevância da Instituição 

e do seu trabalho, bem como do seu contributo para a população 

da freguesia de Azurém, entende o Município que esta iniciativa 

deve ser apoiada. Propõe-se, assim, ao abrigo da al. u) do n.º 1 do 

art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

seja submetida à aprovação da Câmara Municipal a atribuição de 

um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Azurém, 

no montante de €24.504,46, para comparticipar nos custos que 

aquela entidade teve com o pagamento das taxas de licenciamento 

das obras suprarreferidas.” DELIBERADO APROVAR POR
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UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------- 

CULTURA – DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES – UTILIZAÇÃO 

DO PEQUENO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR 

– Presente a seguinte proposta: “Vem a Delegação de Guimarães 

da Associação de Solidariedade Social dos Professores solicitar a 

atribuição de um subsídio que lhe permita fazer face aos custos de 

utilização do Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor por 

ocasião da realização de uma palestra sobre autismo, em parceria 

com a Associação Vencer o Autismo, a realizar no próximo dia 16 

de março, com entrada livre. Assim, atendendo ao interesse de que 

se reveste a realização da referida palestra, proponho a atribuição, 

à Delegação de Guimarães da Associação de Solidariedade Social 

dos Professores, de um subsídio de €984,00 (800,00+IVA), 

destinado a suportar os custos de utilização do Pequeno Auditório 

do Centro Cultural Vila Flor, fixados nos termos do art.º 69º da 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor.” 

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

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

Pelas 10:55 horas o Presidente da Câmara deu a palavra ao 

cidadão Luís Mendes da Silva, residente em Serzedelo, que veio 

expor a situação da sua habitação, onde falta o abastecimento de 

água e saneamento. ---------------------------------------------------- 

Sobre a intervenção o Vice-Presidente da Câmara explicou que 

se trata de um assunto complexo, recordando que o terreno entre 

a sua habitação e a rede de abastecimento é privado, o que não 

permite a sua ocupação, contudo, acrescentou que o assunto está 

a ser trabalhado pelos respetivos serviços técnicos da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara perguntou aos Vereadores se era
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possível antecipar a próxima reunião de Câmara para o próximo dia 

16 de março, uma quarta-feira, à hora habitual, o que foi aceite 

por unanimidade, considerando-se, assim, todos os membros 

presentes devidamente convocados ----------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ATA EM MINUTA. -------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS O VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

LAVROU A PRESENTE ATA. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


