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ACTA 

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatro, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

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

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

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

PATRIMÓNIO – PARQUE DAS HORTAS – INDEMNIZAÇÃO 

PELA AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO – PROPOSTA 

DE REFORMA DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES EM 30 DE JULHO 

DE 1998 - Presente a seguinte proposta: “Considerando que na reunião da 

Câmara Municipal de Guimarães de 30 de Julho de 1998 foi, entre outras, 

tomada por maioria a deliberação de ser pago a Inobloco – Investimentos 

Imobiliários, Lda o valor de 12.650.000$00, como indemnização devida ao 

caseiro agrícola da referida Inobloco, José Gonçalves Lopes, pela 

desocupação e cedência de terreno destinado ao Parque das Hortas, valor 

esse resultante da avaliação técnica, e que a fundamentação da proposta se 

encontra formulada em termos deficientes, propõe-se que a mesma seja 

reformada ou rectificada, nessa parte, nos termos do art.º 137.º n.s 1 e 4 e 

148º nºs. 1 e 2 do Código de Procedimento Administrativo, por forma a 

que a mesma passe, para todos os efeitos, a ser do seguinte teor: 

PATRIMÓNIO – PARQUE DAS HORTAS – INDEMNIZAÇÃO 



 

 

 
 

ACTA Nº 5   Fls. __________ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2004 
 

 

 

 

 

PELA AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO – A Inobloco – 

Investimentos Imobiliários, Lda., através de carta de 2 de Julho de 1998, 

endereçada na qualidade de proprietária de terrenos necessários à execução 

do Plano de Pormenor das Hortas, vem solicitar à Câmara Municipal de 

Guimarães o pagamento da indemnização de 12.650.000$00, que informa 

ser o valor por si despendido com a resolução do contrato de 

arrendamento rural que mantinha com o seu arrendatário José Gonçalves 

Lopes. Considerando que, nos termos das negociações havidas entre 

aquela empresa e a Câmara Municipal de Guimarães, a Inobloco se 

obrigou a entregar à Câmara o terreno em questão livre e devoluto, após a 

rescisão do contrato de arrendamento rural com o seu arrendatário, e que 

o valor referido corresponde ao da avaliação técnica da rescisão do direito 

de arrendamento rural somente, e, bem assim, que não há, em 

consequência, lugar ao pagamento imediato de qualquer outra 

indemnização, designadamente pela propriedade do terreno, que também 

seria devida, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere 

pagar o referido valor de € 12.650.000$00, correspondente ao 

ressarcimento das indemnizações devidas, quer ao rendeiro, quer à 

proprietária, de conformidade com o estabelecido nos art.ºs. 22.º, 24.º n.º 1 

al. a) e 29.º nºs. 1 e 5 do Código das Expropriações, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 438/91 de 8/11.” DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado Almeida. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “A proposta de 

reforma da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 

Guimarães, de 30 de Julho de 1998, que hoje é apresentada a este 

executivo para votação, corresponde a um expediente formal encontrado 
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pela maioria socialista que tem como único objectivo político a tentativa de 

branqueamento de uma situação que continua a ser olhada com 

desconfiança pela opinião pública e pelos vereadores do PSD e 

relativamente à qual continuam a existir fundadas dúvidas sobre a defesa 

do interesse e do erário público. A esse objectivo político não é concerteza 

alheia a circunstância de nenhum responsável político do PSD ter sido 

chamado a participar no procedimento ordenado por despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2004, com a agravante de o 

procedimento ter sido conduzido pelo vereador António Castro, um dos 

envolvidos neste processo. Nenhum procedimento para esclarecer uma 

situação com estes contornos é sério se não for plural. Nenhum 

procedimento é plural se não contar com a participação de todas as forças 

políticas representadas neste executivo. Para os vereadores do PSD 

continua a não estar suficientemente explicitado, pelas informações anexas 

à proposta, o objecto da transacção em causa. A análise de todos os 

documentos disponíveis permite constatar a existência de contradições 

entre documentos do processo e informações técnicas; entre informações 

técnicas e despachos de responsáveis políticos; e entre informações 

técnicas entre si. E tudo isto com uma agravante: se acreditarmos no 

conteúdo da informação técnica de 13 de Fevereiro de 2004, do técnico 

superior Filipe Silva, então o conteúdo da esmagadora maioria dos 

documentos constantes do processo é falso. Na impossibilidade de uma 

referência a todas as contradições deste processo, fica uma referência às 

mais evidentes: 1 – Analisado o processo, continua sem se perceber por 

que razão constam dois documentos do processo com o mesmo número 

de entrada. Em nenhum momento é dada uma explicação esclarecedora 

para essa circunstância. O procedimento correcto era o de os dois 

documentos constarem do processo com números de entrada diferentes, 
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existindo no processo um documento que desse conta do lapso. Com o 

procedimento efectivamente adoptado, é para nós evidente que alguém se 

esqueceu de retirar um documento do processo. 2 – Continua sem se 

perceber por que razão a Câmara Municipal de Guimarães pagou à 

INOBLOCO a quantia de 12.650.000$00 quando esta imobiliária nunca 

solicitou à autarquia aquela verba. Primeiro, solicitou 7.500.000$00; depois 

12.560.000$00; e nunca 12.650.000$00. Na informação interna da Secção 

do Património Municipal, de 6 de Fevereiro de 2004, o técnico superior 

Filipe Silva afirma que “no segundo requerimento que deu entrada se 

verificou um outro erro, pois o proprietário refere no seu pedido que a 

indemnização seria de 12.560.000$00, contrariando expressamente o valor 

da avaliação técnica – 12.650.000$00, valor esse acordado com a Câmara.” 

No entanto, no segundo requerimento enviado para a Câmara Municipal, a 

INOBLOCO não se refere a nenhum valor previamente acordado com a 

Câmara e a nenhuma avaliação técnica. Limita-se a dizer que “a 

INOBLOCO já pagou a quantia de 12.560.000$00 ao caseiro”. O ofício de 

13/02/2004, dirigido pela INOBLOCO à Câmara Municipal e posterior à 

aludida informação técnica de 6 de Fevereiro de 2004, desmente o técnico 

superior Filipe Silva uma vez que aí se diz que “o novo requerimento que 

foi apresentado – para substituição do anterior – já tinha o valor correcto”. 

Ora, o valor que consta desse requerimento é de 12.560.000$00 e não 

12.650.000$00. 3 – No ponto 8.º da informação técnica do técnico 

superior Filipe Silva, de 13 de Fevereiro de 2004, diz-se que “a Câmara 

Municipal optou pela solução de propor à proprietária INOBLOCO a 

aquisição do terreno, livre de ónus e encargos e do contrato de 

arrendamento rural, para o que esta empresa deveria previamente negociar 

com o rendeiro a desocupação do terreno, o que sucedeu no decurso do 

ano de 1993.” Sucede que em 1993 o proprietário do terreno era o senhor 
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Manuel Macedo Barroso, conforme se constata pela leitura da carta do 

advogado J. Dias Ribeiro, de 22 de Fevereiro de 1993. A INOBLOCO só 

adquiriu a propriedade do terreno, ou parte dele, em 1997, por escritura 

pública de compra e venda lavrada a 13 de Novembro de 1997, no 

Cartório Notarial de Fafe, quando o Parque das Hortas já estava 

praticamente pronto. Obviamente que o disposto no ponto 8.º da aludida 

informação técnica não corresponde à verdade. 4 – No ponto 9.º da 

mesma informação, diz-se que “foi ordenado pela Câmara o cálculo do 

valor da indemnização devida pela expropriação do terreno.” Ora, o que a 

Câmara ordenou, através de despacho de 4 de Dezembro de 1996, 

assinado pela senhora Vereadora Ermelinda Oliveira, foi o cálculo do valor 

da indemnização a pagar ao caseiro. Diz-se no mesmo ponto da mesma 

informação que “foi sugerida uma avaliação externa”. Essa avaliação não 

consta do processo. 5 – Tendo o responsável da INOBLOCO afirmado, 

na reunião de Câmara de 5 de Fevereiro de 2004, que a Imobiliária tinha 

pago ao caseiro a quantia de 7.000.000$00, fica sem se saber por que razão 

a INOBLOCO recebeu a diferença de 5.650.000$00 e por que razão se 

juntou no mesmo pagamento verbas relativas à indemnização do caseiro e 

à aludida diferença. 6 – No relatório elaborado pelo senhor Engenheiro 

Jorge Fernandes, datado de 22 de Janeiro de 1997, é dito que “Foi 

solicitado pelos serviços do Património o cálculo do valor da 

indemnização a pagar ao arrendatário rural do terreno necessário ao 

Parque Urbano das Hortas – Sr. José Gonçalves Lopes. Trata-se de uma 

exploração agrícola com cerca de 2 ha (19 082 m2).” Esta ideia de que  o 

terreno tinha cerca de 2 hectares que é defendida em todo o processo tem 

de ser clarificada. O terreno comprado pela INOBLOCO, pela escritura 

pública anteriormente referida, em 13 de Novembro de 1997, tinha 6.400 

m2. Uma coisa são 6.400 m2 outra coisa são 19 082 m2. Ainda hoje seria 
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útil ir medir o terreno. 7 – Na reunião de Câmara de 5 de Fevereiro de 

2004, o vereador António Castro afirmou que não tinha participado em 

negociações com o caseiro. O responsável da INOBLOCO, na mesma 

reunião, afirmou que a imobiliária se tinha entendido com o caseiro e que a 

Câmara apenas se tinha entendido com a imobiliária. No ponto 7 da 

informação de 13 de Fevereiro de 2004, do técnico Filipe Silva, diz-se que 

“decorreram seguidamente negociações com o rendeiro José Gonçalves 

Lopes”. No dia 5 de Fevereiro de 2004, o vereador Costa Silva, depois de 

ter recebido o despacho do senhor Presidente, com a mesma data, 

despachou do seguinte modo: “Ao vereador Sr. António Castro: Entendo 

que este processo deve ser conduzido pelo vereador António Castro, visto 

que foi quem ao tempo, conduziu as negociações”. Ou seja, o técnico 

Filipe Silva e o senhor Vereador Costa e Silva desmentem o senhor 

Vereador António Castro. 8 – Como se disse no ponto 6 desta 

intervenção, o terreno adquirido pela INOBLOCO em 1997 tinha 6.400 

m2. Consultado todo o processo, é com estranheza que verificamos que só 

existe no mesmo o acordo de permuta entre a INOBLOCO e a Câmara 

Municipal de Guimarães, referente a uma área propriedade da 

INOBLOCO que totaliza 4.500 m2. Só isso seria suficiente para 

considerar como duvidoso o disposto no ponto 15.º da informação técnica 

de 13/02/2004 do técnico superior Filipe Silva. Acresce que de acordo 

com documentos constantes do processo e de acordo com escrituras 

públicas que não constam do processo, mas a que, a algumas delas, os 

vereadores do PSD tiveram acesso, a Câmara Municipal suportou não a 

quantia total de 21.276.500$00, mas uma quantia bastante superior. Assim, 

o conteúdo do ponto 15.º da referida informação não corresponde à 

verdade. Face ao exposto, votaremos contra a proposta que hoje é 

submetida a votação, pois corremos o risco de daqui a alguns anos  termos 
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de voltar a reformar a decisão cuja reforma hoje se propõe.”------------------ 

O Presidente da Câmara e os Vereadores António Castro, Domingos 

Bragança, Armindo Costa e Silva, Francisca Abreu e Alberto Oliveira 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Aquando da votação deste 

ponto da ordem de trabalhos, os Vereadores do Partido Socialista optaram 

pelo silêncio por várias razões, começando, desde logo, pela firme 

disposição de dignificar o órgão Câmara Municipal, não pactuando com a 

tentativa dos Vereadores do PSD de transformar as reuniões numa espécie 

de julgamento popular em que esgrimem argumentos disfarçados de 

factos, insinuações disfarçadas de contradições, suspeições disfarçadas de 

verdades. Por despacho do Presidente da Câmara, de 5 de Fevereiro de 

2004, foi realizada uma investigação exaustiva que concluiu pela existência 

de uma irregularidade material que era necessário, aconselhável e possível 

corrigir. A nossa obrigação primeira, a de averiguar e corrigir, foi cumprida 

com a proposta presente a esta reunião, assente em várias informações 

técnicas que, por sua vez, estão suportadas em documentos. Senão, 

vejamos: - o técnico superior Dr. Filipe Silva explicitou, em informação de 

6 de Fevereiro de 2004, o motivo pelo qual constam do processo os dois 

ofícios da INOBLOCO, mencionando valores diferentes, bem como a 

diferença entre o valor constante do último ofício e o efectivamente pago; 

- o técnico responsável pela avaliação, Eng.º Jorge Fernandes, explicitou, 

em informação de 10 de Fevereiro de 2004, os fundamentos e critérios 

técnicos em que se baseou para determinar o valor indicado; - o técnico 

superior Dr. Filipe Silva historiou, em informação de 13 de Fevereiro de 

2004, todos os passos do processo, desde o seu início, em 1993, até à sua 

conclusão, com a escritura das permutas de terrenos; - a empresa 

INOBLOCO veio, por carta de 13 de Fevereiro de 2004, confirmar os 

termos da negociação efectuada com a Câmara Municipal, deixando claro 
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que era sua a responsabilidade de indemnizar o seu próprio rendeiro; - 

finalmente, o jurista consultado para proceder à análise do processo, 

conclui pela existência de uma irregularidade material na identificação do 

objecto da transacção, mercê de uma fundamentação imperfeita que 

importava corrigir, sugerindo a reforma da deliberação de Câmara de 30 de 

Julho de 1998. Ou seja, foi possível compilar um conjunto de factos que 

são, para os Vereadores do PS, fundamental esclarecer: - que a 

indemnização deliberada em 1998 se destinava ao proprietário, e não ao 

seu rendeiro; - que tal indemnização era devida por um terreno livre de 

quaisquer encargos ou ónus; - que os valores se enquadravam numa 

negociação mais ampla que só mais tarde veio a estar concluída; - que a 

análise do processo na sua globalidade prova, à evidência, não ter havido 

prejuízo do erário ou interesse públicos, muito menos, como os 

Vereadores do PSD insinuaram de forma pérfida  e insultuosa, que alguém 

dele terá beneficiado indevidamente. Por seu lado, não sabemos se 

voluntária ou involuntariamente, os Vereadores do PSD alcançaram outros 

“feitos”: atingir pessoalmente, embora de forma prudentemente velada, a 

honra e a honestidade de quem liderou as negociações; conseguir, mais 

uma vez, que Guimarães fosse notícia pelos piores motivos;  e, finalmente, 

conspurcar um pouco mais o já turvo e fétido ambiente político, em que já 

não interessa atacar as políticas, só interessa lançar lama e suspeições não 

provadas sobre quem foi eleito legitimamente para assumir 

responsabilidades, e sobre a própria Câmara Municipal de Guimarães. Pela 

nossa parte, com o intuito de apurar todas as responsabilidades, incluindo 

as dos irresponsáveis políticos que só volvidos seis anos esgrimem 

acusações e insultos sem, por uma vez, tomarem, em tempo útil, a atitude 

que legalmente se lhes impunha, a Câmara Municipal de Guimarães irá 

solicitar a actuação do Ministério Público, para que investigue o 
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comportamento de todos - técnicos, políticos responsáveis e os outros, os 

políticos que, gostando de judicializar as questões, ignoram as suas 

obrigações e, desde logo, ignoram as instâncias judiciais. Para os eleitos 

pelo PS, foi atingido o limite da decência e da dignidade institucionais. Não 

colaboraremos nas operações mediáticas destinadas a corromper e a 

manchar o nome de Guimarães, das suas instituições e dos seus Munícipes. 

Não responderemos, em reuniões do Executivo, ao insulto, à calúnia e à 

insinuação torpe. Deixamos esse papel aos irresponsáveis políticos. A 

quem tem a responsabilidade de gerir a Câmara e o Concelho, nada mais 

resta senão continuar a zelar pelo bem desta cidade, pelos seus interesses, 

pelo seu prestígio e pela sua população. A obra feita não engana. E os 

cidadãos sabem-no.”------------------------------------------------------------------ 

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO MINHO – 

ESTATUTOS - Presente a seguinte proposta: “Considerando a proposta 

aprovada em reunião de Câmara realizada em 20 de Novembro último, em 

anexo, para instituição de uma grande área metropolitana denominada 

Grande Área Metropolitana do Minho (GAM), nos termos do disposto no 

nº 2 do art. 3º da Lei n.º 10/2003, de 13 de Maio, a constituir por 

municípios ligados entre si por um nexo de continuidade territorial no qual 

o Município de Guimarães está integrado; Considerando a necessidade de, 

com esta proposta, serem igualmente aprovados os Estatutos da Grande 

Área Metropolitana do Minho; Proponho, para cabal formalização do 

processo, e nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 4º da referida Lei n.º 10/2003, 

que a Câmara Municipal delibere aprovar, para ulterior aprovação pela 

Assembleia Municipal, os Estatutos da Grande Área Metropolitana do 

Minho, que se anexam.” Os Estatutos dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. ------------------------------ 

Os  Vereadores  Rui  Vítor  Costa,  Carlos Vasconcelos,  Belmiro Jordão e  
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Ana Vidal apresentaram o seguinte requerimento, solicitando a sua 

votação: “O interesse demonstrado pelos vereadores eleitos nas listas do 

PSD relativamente à descentralização foi sempre muito grande e fundado 

numa intervenção política clara. Sempre entendemos a descentralização 

como uma reforma importante e vital para o desenvolvimento do país, 

como uma reforma destinada a dar resposta à capacidade de projecto, de 

organização e de gestão das autarquias. Sempre achamos ser importante a 

discussão franca, aberta e alargada desta questão e frequentemente a 

trouxemos a este órgão para reflexão e troca de opiniões. Fizemo-lo, 

nomeadamente, aquando da discussão da Lei 24/IX e posteriormente com 

a Lei 10/2003, de 13 de Maio. A 20 de Novembro de 2003 o PS entendeu 

trazer a este órgão a instituição da Grande Área Metropolitana do Minho 

(GAMM) sem qualquer discussão prévia, acto que criticámos na altura e 

que continuamos a criticar. No entanto, votamos favoravelmente a 

instituição da GAMM após ter sido aceite por todos a nossa proposta que 

apontava para a retirada da referência a Braga como sede da GAMM. … e 

só nessas condições ! Tal tomada de posição desencadeou um conjunto de 

reacções diversas: houve quem seguisse a posição deste órgão e houve 

quem zurzisse de forma veemente a nossa deliberação. O principal 

protagonista desta última posição foi o presidente da Câmara Municipal de 

Braga que produziu um conjunto de afirmações sectárias e indignas de um 

processo de criação de uma GAMM que se quer genuína e partilhada 

(referiu, nomeadamente, que se Braga não fosse a sede “não admitiria 

aderir a este projecto”, referiu que “a questão da sede da AMM é 

indiscutível e quem pretender discuti-la está a perder o seu tempo”, 

coroando a sua violência e autoritarismo retóricos com um desejo para 

2004: o de que “a área metropolitana do Minho seja enterrada”). Tudo isto 

perante o silêncio cúmplice e a irritante incapacidade do Presidente da 
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Câmara Municipal de Guimarães (CMG) em defender a posição que a 

nossa Câmara Municipal aprovou por maioria e com o voto favorável, 

entre outros, do Sr. Presidente da CMG. Mais tarde, em 18 de Dezembro, 

lançamos publicamente a ideia de que a GAMM deveria assentar no 

Princípio de Subsidariedade e, também por isso, a sede nunca deveria ser 

em Braga. O Sr. Presidente abdicou de discutir politicamente todas as 

dimensões da criação da GAMM. Aceitou passivamente os “puxões de 

orelhas” do Eng. Mesquita Machado e fez declarações ofensivas para o 

nome de Guimarães quando afirmou o nosso concelho com um “peso” 

inferior ao de Braga. Chegados aqui pedimos ao Sr. Presidente da CMG 

que a votação do Artigo 3.º dos estatutos da GAMM seja feita em 

separado, uma vez que constitui o artigo relativo à sede da GAMM.. 

Submetido a votação, foi DELIBERADO, POR MAIORIA, 

REPROVAR A PROPOSTA CONSTANTE DO 

REQUERIMENTO, com votos contra do Presidente da Câmara e dos 

Vereadores António Castro, Domingos Bragança, Armindo Costa e Silva, 

Francisca Abreu e Alberto Oliveira. Submetida à votação a proposta de 

projecto dos Estatutos da Grande Área Metropolitana do Minho, foi 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votou contra o 

Vereador António Salgado Almeida. Abstiveram-se os Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo em conta a 

exposição de natureza política que previamente fizemos na discussão deste 

ponto; Tendo em conta o voto contra do Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães (CMG) e dos vereadores eleitos nas listas do PS que 

indeferiram a nossa pretensão para que este órgão votasse separadamente 

o Artigo 3.º dos Estatutos da Grande Área Metropolitana do Minho 
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(GAMM), ou seja, foi recusado pelo PS que aquele artigo que define a 

localização da sede da GAMM em Braga fosse votado separadamente; 

Tendo em conta a condução politicamente desastrosa efectuada pelo 

presidente da CMG no que concerne à participação de Guimarães na 

criação da GAMM; Tendo em conta um vasto conjunto de afirmações 

arrogantes e ofensivas para a dignidade dos outros concelhos proferidas 

pelo Eng. Mesquita Machado; Tendo em conta que não reagir 

politicamente aos ataques do Eng. Mesquita Machado, dando de “mão 

beijada” a sede a Braga é, do nosso ponto de vista, pactuar com posturas 

dogmáticas e interesseiras que prejudicam os grandes objectivos da 

GAMM; E, por último, tendo em conta que, não obstante todos os 

considerandos anteriores, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

continuam a acreditar firmemente na descentralização e na reforma 

administrativa de Portugal; Optamos pela abstenção.”-------------------------- 

COBRANÇA DAS TAXAS RELATIVAS ÀS LICENÇAS 

CONCEDIDAS PELA CÂMARA NO DOMÍNIO DA 

PUBLICIDADE (CAPÍTULO X DO REGULAMENTO E 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS) DAS QUAIS 

RETERIAM 50% - Presente a seguinte proposta dos Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal: “Tendo em 

conta uma administração mais desconcentrada, mais próxima dos cidadãos 

e ao seu serviço, Tendo em conta o reconhecimento das Juntas de 

Freguesia como órgãos políticos fundamentais no desenvolvimento 

concelhio e na equidade de tratamento dos nossos concidadãos, Tendo em 

conta a necessidade de desburocratização e de facilidade no acesso dos 

cidadãos aos serviços prestados pela Câmara Municipal, os vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata vêm, por este meio, 

apresentar a seguinte proposta: Que, ao abrigo do nº1 do Artigo 37.º e Artigo 
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66.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e de acordo com as condições impostas pela 

demais legislação vigente, a Câmara Municipal delegue nas Junta de 

Freguesia não pertencentes à cidade de Guimarães, que assim o solicitem 

e devidamente o justifiquem, a cobrança das taxas relativas às licenças 

concedidas pela Câmara no domínio da publicidade (Capítulo X do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais) das quais reteriam 

50%.” DELIBERADO REPROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o 

Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra o Presidente da 

Câmara e os Vereadores António Castro, Domingos Bragança, Armindo 

Costa e Silva, Francisca Abreu e Alberto Oliveira que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os membros da Câmara Municipal eleitos 

pelo Partido Socialista votaram contra a proposta apresentada pelos 

Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata que visa a delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia para cobrança das taxas relativas às 

licenças concedidas pela Câmara no domínio da publicidade, pelas 

seguintes razões: Para além de considerarmos contrário ao bom senso que 

a Câmara Municipal emita licenças e fixe o seu valor para depois prescindir 

de parte da respectiva taxa, a aprovação desta proposta iria introduzir um 

novo mecanismo de financiamento das Juntas de Freguesia que escapa a 

qualquer critério de equidade e justiça relativa, que conduziria a que as 

freguesias que, por qualquer motivo, tenham mais publicidade que outras, 

saiam mais beneficiadas, sem que tal benefício resulte de qualquer factor 

de ordem social, demográfica ou geográfica que o justifique. Por outro 

lado, a competência de cobrar receitas levaria as Juntas de Freguesia a ter 

que criar serviços de contencioso (Execuções Fiscais) para garantir a 

cobrança coerciva quando tal se revelasse necessário, sob pena de se 

verificar a situação que ocorre já com a cobrança das tarifas de recolha de 

lixo nas freguesias onde não existe abastecimento domiciliário de água, do 
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qual resultou, por vezes, uma intrincada teia de procedimentos 

burocráticos que retiram agilidade à Administração, obrigando os serviços 

municipais a um acréscimo de procedimentos para a correspondente 

regularização. Na perspectiva dos Munícipes, esta proposta faria ainda 

menos sentido, já que os obrigaria a tratar de uma parte substancial do 

processo na Câmara Municipal, para depois terem de se deslocar à Junta 

para pagar a taxa. Então se pensarmos em Munícipes que desejem obter 

licenças em mais que uma freguesia, o processo resultaria ainda mais 

caricato e, acima de tudo, contrário ao interesse dos mesmos Munícipes.”-- 

COBRANÇA DAS TARIFAS DE LIXO EM LOCAIS ONDE, POR 

NÃO HAVER DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA DE ÁGUA, 

ESTAS SEJAM COBRADAS SEPARADAMENTE – Presente a 

seguinte proposta dos Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal: “Tendo em conta uma administração mais 

desconcentrada, mais próxima dos cidadãos e ao seu serviço, Tendo em 

conta o reconhecimento das Juntas de Freguesia como órgãos políticos 

fundamentais no desenvolvimento concelhio e na equidade de tratamento 

dos nossos concidadãos, Tendo em conta a necessidade de 

desburocratização e de facilidade no acesso dos cidadãos aos serviços 

prestados pela Câmara Municipal, os vereadores eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata vêm, por este meio, apresentar a seguinte 

proposta: Que, ao abrigo do nº1, do Artigo 37.º, e Artigo 66.º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, e de acordo com as condições impostas pela demais legislação vigente, 

a Câmara Municipal delegue nas Junta de Freguesia, que assim o 

solicitem e devidamente o justifiquem, a cobrança das tarifas de lixo em locais 

onde, por não haver distribuição domiciliária de água, estas sejam 

cobradas separadamente. As Juntas de Freguesia reteriam 50% das 

tarifas assim cobradas e aplicariam essa receita, exclusivamente, em acções de 
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protecção e informação ambiental, por iniciativa própria ou através de 

colaborações com as escolas.” DELIBERADO REPROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Votaram 

contra o Presidente da Câmara e os Vereadores António Castro, 

Domingos Bragança, Armindo Costa e Silva, Francisca Abreu e Alberto 

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os membros 

da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista votaram contra a 

proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Partido Social 

Democrata que visa a delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

para cobrança das tarifas de lixo em locais onde, por não haver 

distribuição domiciliária de água, estas sejam cobradas separadamente, 

pelas seguintes razões: A tarifa de recolha de resíduos sólidos domésticos 

já é, em algumas Freguesias do Concelho, cobrada pelas respectivas Juntas, 

retendo estas 10% dos valores cobrados. A competência de cobrar essas 

receitas não implicou, para as Juntas de Freguesia, a criação de serviços de 

contencioso (Contra-ordenações ou Execuções Fiscais) para garantir a 

cobrança coerciva quando tal é necessário, pelo que, nesse caso, o 

processo volta a ficar sob alçada da Câmara Municipal para instrução da 

respectiva cobrança (tarifa + coima). Esta situação cria, por vezes, uma 

complicada teia de procedimentos burocráticos que retiram agilidade à 

Administração, porquanto nem sempre o processo de devolução das listas 

dos utentes e respectivos pagamentos está devidamente instruído 

obrigando os serviços municipais a um acréscimo de procedimentos para a 

correspondente regularização. Não obstante, a Câmara Municipal não 

deixou de manter esta delegação de competências. Recorde-se que as 

receitas auferidas são ainda deficitárias em relação às despesas de recolha e 

tratamento dos resíduos sólidos. Por outro lado, tratar-se-ia de mais uma 

proposta que, a ser implementada, introduziria um novo mecanismo 
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discriminatório de financiamento das Juntas de Freguesia que escapa a 

qualquer critério de equidade e justiça relativa, e que conduziria a que 

determinadas freguesias obtivessem uma determinada receita , sem que tal 

benefício resultasse de qualquer factor de ordem social, demográfica ou 

geográfica que o justifique. Finalmente, esta mesma proposta é ilusória na 

parte que diz respeito ao destino das receitas auferidas pela Juntas de 

Freguesia – acções de protecção e informação ambiental - visto que a 

Câmara Municipal não controla ou fiscaliza, nem pode fazê-lo, a aplicação 

das verbas dos orçamentos das Juntas de Freguesia.”--------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLÍCIA EM CADA 

FREGUESIA BEM COMO A COBRANÇA DA TAXA 

RESPECTIVA (ARTIGO 18º DO REGULAMENTO E TABELA 

DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS) – Presente a seguinte 

proposta dos Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro 

Jordão e Ana Vidal: “Tendo em conta uma administração mais 

desconcentrada, mais próxima dos cidadãos e ao seu serviço, Tendo em 

conta o reconhecimento das Juntas de Freguesia como órgãos políticos 

fundamentais no desenvolvimento concelhio e na equidade de tratamento 

dos nossos concidadãos, Tendo em conta a necessidade de 

desburocratização e de facilidade no acesso dos cidadãos aos serviços 

prestados pela Câmara Municipal, os vereadores eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata vêm, por este meio, apresentar a seguinte 

proposta: Que, ao abrigo do nº1 do Artigo 37.º e Artigo 66.º, da Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, e de acordo com as condições impostas pela demais legislação vigente, a 

Câmara Municipal delegue nas Juntas de Freguesia não 

pertencentes à cidade de Guimarães, que assim o solicitem e devidamente o 

justifiquem, a atribuição de números de polícia na sua freguesia bem 

como a cobrança da taxa respectiva (Artigo 18º do Regulamento e Tabela de 
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Taxas e Licenças Municipais).” DELIBERADO REPROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Votaram 

contra o Presidente da Câmara e os Vereadores António Castro, 

Domingos Bragança, Armindo Costa e Silva, Francisca Abreu e Alberto 

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os membros 

da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista votaram contra a 

proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Partido Social 

Democrata que visa a delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

não pertencentes à cidade para atribuição de números de polícia e 

cobrança da taxa respectiva, pelas seguintes razões: A atribuição de 

numeração de edifícios é um serviço que exige requisitos técnicos e 

uniformidade de critérios que dificilmente é possível assegurar se tal 

competência for exercida por cada Junta de Freguesia, já que estas teriam 

que ser reforçadas, quer em meios técnicos, quer humanos, para fazer face 

a esta competência. Na perspectiva dos munícipes, por outro lado, parece-

nos, igualmente, discutível o suposto benefício resultante da adopção desta 

medida, quando é certo que a concentração de todos os serviços 

relacionados com o licenciamento e construção de habitações ou outros 

edifícios numa só instituição nos parece a forma que melhor serve o 

interesse dos Munícipes que, actualmente, vêm estes pedidos ser atendidos 

em 24 horas.”--------------------------------------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS 10:50 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 


