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ACTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e seis, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins Faria 

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

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira. O 

Vereador António José Salgado Almeida chegou mais tarde, estando a sua 

entrada devidamente assinalada. Não compareceu o Vereador Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos, cuja falta foi considerada justificada. ---------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Manifestou o receio de vir a ser 

implementada uma reestruturação dos serviços de saúde, à semelhança do 

que está a acontecer com os equipamentos escolares, o que poderá colocar 

em risco o funcionamento da Extensão de Saúde de Moreira de Cónegos, 

pelo que reclamou um empenhamento muito forte na defesa da 

continuidade dos serviços de saúde de proximidade às populações; b) – 

Apresentou requerimento solicitando os Planos de Actividades e 

Orçamentos das Cooperativas “A Oficina” e “Tempo Livre” relativos aos 

anos de 2004, 2005, e 2006, bem como os Relatórios e Contas das 

referidas Cooperativas relativos aos anos de 2004 e 2005; 2 – Vereador 

José Manuel Antunes – a) – Questionou o Presidente da Câmara acerca 

da demarcação dos limites administrativos do Concelho de Guimarães, 

designadamente quanto aos problemas, ainda por resolver, das freguesias 

de Nespereira e Infias, recordando o processo de delimitação dessas 
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freguesias elaborado pelo Instituto Geográfico Português (IGP), que não 

mereceu concordância da Câmara de Guimarães, estando tais limites 

territoriais classificados como provisórios. Finalizou dizendo que a 

situação reclamava uma posição no sentido de defender o território; 3 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Relativamente à intervenção do Vereador José Manuel Antunes, recordou 

que a Autarquia nomeou, em 2001, uma comissão especializada para 

dirimir os conflitos de fronteiras (do concelho e entre freguesias), 

esclarecendo que esta comissão era constituída por técnicos com 

competência para instruir convenientemente os processos. Disse que a 

evolução urbanística conduziu a situações difíceis de resolver, anunciando 

a existência de problemas em quase todos os limites do concelho; b) - 

Sobre a intervenção do Vereador Rui Vítor Costa disse que enquanto não 

fossem anunciadas medidas concretas no âmbito desta matéria (saúde) não 

se iria pronunciar sobre cenários que não passam de meras especulações. 

Disse, ainda, que as principais preocupações da Câmara Municipal a este 

nível prendem-se com a conclusão da construção da Extensão de Saúde de 

Ponte e com o lançamento da obra de edificação da Extensão de Saúde de 

S. Torcato; 4 – Vereador Júlio Mendes – a) – Ainda a propósito dos 

limites de território, recordou um processo, apreciado e votado em reunião 

de Câmara, que respeitava a um diferendo entre os Municípios de Braga e 

Guimarães, na freguesia de Briteiros S. Salvador, o qual foi resolvido em 

Tribunal através de acordo entre ambas as partes, acrescentando que deve 

ser esta a via para a resolução deste tipo de problemas. ------------------------ 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da 

remodelação da página da Internet da Câmara Municipal de Guimarães, no 

próximo dia 1 de Junho; 2 – Da seguinte informação do Departamento de 
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Serviços Urbanos e Ambiente: “Workshop “Educação para a 

Sustentabilidade” – Guimarães está a elaborar o projecto da Agenda 21 

Local, integrado no Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, associação 

transfronteiriça que integra dezoito cidades portuguesas e galegas. Trata-se 

de um projecto cujo objectivo é a implementação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável que satisfaça as necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. 

Pretendendo-se criar comunidades sustentáveis, equilibradas, ecológicas, 

com uma economia forte e capazes de enfrentar a adversidade. Assim, 

dando seguimento a este projecto e no âmbito da comemoração do Dia 

Mundial do Ambiente, o Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente 

vai desenvolver no próximo dia 6 de Junho no Grande Auditório do 

Centro Cultural Vila Flor um Workshop intitulado – Educação para a 

Sustentabilidade. O Wrkshop vai contar com a presença de várias 

entidades ligadas à educação ambiental. Ao nível dos convidados, foram 

enviados convites a Escolas, Jardins-de-infância, Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho (professores e alunos), participantes dos fóruns da 

Agenda 21 Local, associações locais, comunicação social, entre outras 

entidades. Para o Workshop “Educação para a Sustentabilidade” a 

inscrição é gratuita e poderá ser efectuada on-line através do site do 

Município de Guimarães WWW.cm-guimarães.pt até dia 3 de Junho. 

Também neste site pode ser consultado o respectivo programa deste 

evento; 3 – Da seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Campanha de sensibilização contra o 

abandono de animais durante o período de férias – Todos os anos, os 

meses de Verão são sinónimo de abandono de inúmeros animais de 

estimação, nomeadamente de cães, numa atitude de grande crueldade, 

pondo em causa a sua sobrevivência, a segurança e a saúde pública. Para 
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procurar diminuir a elevada taxa de abandono de animais, o Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente da Câmara Municipal de Guimarães 

promove uma nova campanha de sensibilização que pretende não só dar 

continuidade à campanha de adopção que se traduziu no corrente ano em 

196 canídeos e 13 felídeos adoptados, e sobretudo sensibilizar a população 

para não abandonar o seu animal no período de férias que se avizinha. A 

campanha passa pela colocação de faixas nos autocarros, nos abrigos e 

passageiros e distribuição de cartazes pelas escolas, Juntas de Freguesia, 

Associações, serviços municipais, espaços comerciais, entre outros”; 4 – 

Da seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Campanha de sensibilização de recolha de lixo – 

Oportunamente e em consequência do direito dos trabalhadores adstritos 

à recolha de resíduos a terem um dia de descanso semanal correspondente 

ao ciclo diário, tendo sido estabelecido o sábado, a Câmara deliberou 

terminar com a recolha ao sábado à noite, sendo a recolha transferida para 

a noite de domingo para segunda feira. Assim, foi desenvolvida uma 

campanha de informação aos munícipes, que se traduziu em spot´s nas 

rádios locais, distribuição de 60 mil infomails pelas residências do 

Município e colocação de faixas nos autocarros dos Transportes Urbanos 

de Guimarães. Volvidos cerca de dois anos da implementação desta 

alteração, verifica-se que alguns munícipes não cumprem estes horários, 

nomeadamente nalguns arruamentos da cidade e ao longo das Estradas 

Nacionais. Nesta conformidade, proponho que se desenvolva uma nova 

campanha de informação através de novo infomail – onde também se 

indica o valor da coima estabelecida, spot´s nas rádios locais e colocação 

de lonas. Subsequentemente, os Fiscais de Higiene e Limpeza e a Polícia 

Municipal irão desenvolver uma intervenção sistemática de fiscalização 

para posterior abertura de processo de contra-ordenação e aplicação das 
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coimas previstas no Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública; 

5 – De uma informação relativa às inscrições no IV Congresso Histórico 

de Guimarães; 6 – Do ofício da Irmandade de Nossa Senhora da Penha 

remetendo convites a todos os membros do órgão executivo para a 

primeira visita guiada aos encantos naturais e históricos da montanha da 

Penha, que se realizará a 30 de Maio de 2006, pelas 10.00 horas; 7 – Do 

ofício do Provedor de Justiça dando conhecimento do arquivamento do 

Processo 22/96 – Obras Clandestinas – Zona de Protecção – Imóvel 

Classificado – Capela do Espírito Santo, Sande S. Lourenço, Guimarães – 

Recomendação n.º 7/A/2004, de 28 de Abril, por considerarem 

reintegrada a legalidade, nos aspectos essenciais, e reparado o interesse 

público na protecção do imóvel classificado e do cruzeiro adjacente; 8 – 

Do ofício da ARESP – Associação da Restauração e Similares de Portugal 

– remetendo cópia da correspondência enviada pela empresa “Sport TV”, 

bem como da sua resposta, acerca das transmissões televisivas do 

Campeonato do Mundo de Futebol 2006. ---------------------------------------- 

Pelas dez horas e vinte minutos chegou o Vereador António Salgado 

Almeida. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 106 a 109, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 28 de Abril, 

das seguintes propostas: a) – “Adesão à Associação Energie-Cités”; b) – 

“Nomeação dos Juízes Sociais – Listas de Candidatos”; c) – “Desafectação 

do Domínio Público de Parcela de Terreno (escadas) situado na 

Urbanização da Lapa – Freguesia de Selho S. Jorge”; d) – “Geminação 

com a Cidade de Compiégne – França”; II – Dos ofícios da Assembleia 

Municipal números 110 a 117 que comunicam a aprovação, em sessão 
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realizada no passado dia 2 de Maio, das seguintes propostas: a) - “Terreno 

da Escola EB 2,3 de Ponte – Escritura de Doação ao Estado”; b) – 

“Terreno da Escola EB 2,3 da Veiga – Escritura de Doação ao Estado”; c) 

– “Alteração de Trânsito na Rua Raul Brandão – Freguesia de Oliveira do 

Castelo”; d) – “Alteração de Trânsito na Rua Souto da Ponte – Freguesia 

de Gondar”; e) – “Alteração de Trânsito na Rua Camilo Castelo Branco e 

Rua e Travessa Comandante José Luís de Pina – Freguesia de S. Sebastião 

e Urgezes”; f) – “Relatório e Contas do Município de Guimarães 

respeitante ao ano de 2005”; g) – “Relatório e Contas da Zona de Turismo 

de Guimarães respeitante ao ano de 2005”; h) – “Relatório e Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento em Liquidação, 

respeitante ao ano de 2005”; III – Do despacho do Vereador Domingos 

Bragança, datado de 5 de Maio de 2006, que aprovou a lista de Erros e 

Omissões da empreitada “Ponte de Donim – Estabilização e 

Consolidação”, de acordo com a seguinte informação do Departamento 

de Obras Municipais: “Tendo a empresa adjudicatária da empreitada em 

título reclamado contra Erros e Omissões em 10 de Fevereiro de 2006 no 

valor de €103.439,45 (cento e três mil quatrocentos e trinta e nove euros e 

quarenta e cinco cêntimos) + IVA, foram aqueles indeferidos em 20 de 

Fevereiro de 2006. Após várias reuniões com o adjudicatário e os 

projectistas, chegou-se a um consenso dos trabalhos e valores a que o 

adjudicatário teria direito. Há, no entanto, algumas situações que deverão 

ser esclarecidas: 1 – De referir que na lista de omissões que agora se 

propõe seja aprovada, existe um artigo (4.2.2) relativo à reconstrução do 

talhante, cujo preço agora proposto (€2.767,62 + IVA) é superior ao 

apresentado na primeira lista de Erros e Omissões (€2.558,36 + IVA). Esta 

alteração deve-se ao facto de após a desmontagem do talhante se ter 

constatado da necessidade de um maior reforço na ligação entre este e o 
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pilar da ponte, situação que era impossível determinar antes da 

desmontagem do talhante. Esta situação tem cabimento legal pelo n.º 2 do 

art. 14º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. 2 – Nos vários artigos que 

compõem o capítulo 5 da lista inicial de Omissões, o adjudicatário 

propunha a reconstrução total do talhante esquerdo, cujo valor da 

intervenção era de €7.860,08 (sete mil oitocentos e sessenta euros e oito 

cêntimos) + IVA. Após ser retirada toda a vegetação que cobria o talhante, 

verificou-se que não seria necessária uma intervenção tão extensa, pelo que 

os trabalhos que o adjudicatário previa na lista inicial de erros e omissões 

foram substituídos por outros cujo montante total se cifra em €148,43 

(cento e quarenta e oito euros e quarenta e três cêntimos) + IVA. Esta 

situação tem cabimento legal pelo n.º 2 do art. 14º do Decreto-Lei 59/99 

de 2 de Março. 3 – No capítulo 10.5 de Erros, apresentado inicialmente, o 

adjudicatário reclama um erro nas medições do fornecimento de cubos, no 

valor de €388,04 (trezentos e oitenta e oito euros e quatro cêntimos) + 

IVA. Embora se tenha verificado que o adjudicatário tem razão nesta 

reclamação, foram as partes intervenientes de acordo que os paralelos 

existentes poderiam ser reaproveitados – em vez do fornecimento de 

cubos novos como previsto – com o intuito de reduzir os custos da 

empreitada. Desta situação resulta um preço mais baixo relativamente ao 

previsto inicialmente, pelo que irá existir uma menor valia de – €4.078,88 

(quatro mil setenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos) + IVA. 4 – 

Existe um artigo de Erros (8.2 – Material de enchimento) que não está 

quantificado. O cálculo do material de enchimento da ponte tem 

directamente a ver com a altura do extradorso dos arcos da ponte. Só após 

serem retiradas todas as terras do interior da ponte, é que se poderá 

averiguar a altura do extradorso dos arcos e portanto calculado o volume 

de material de enchimento a executar. Na própria lista de medições levada 
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a concurso, os projectistas descreveram que o valor ali apresentado era 

estimado. Esta situação tem cabimento legal pelo n.º 2 do art. 14º do 

Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. Existe uma ligeira diferença entre os 

valores finais da lista do adjudicatário e a lista por nós elaborada. Este 

desvio deve-se ao facto do adjudicatário ter uma aproximação das 

quantidades superior a três casas decimais, o que não acontece com a 

nossa. Assim, propõe-se à aprovação superior esta lista de Erros e 

Omissões cujo valor de trabalhos positivos é €58.382,47 (cinquenta e oito 

mil trezentos e oitenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos) + IVA e de 

trabalhos negativos de €10.369,72 (dez mil trezentos e sessenta e nove 

euros e setenta e dois cêntimos) + IVA, o que perfaz um valor para 

contrato de €48.012,75 (quarenta e oito mil doze euros e setenta e cinco 

cêntimos) + IVA, correspondendo a 19,22% relativamente ao valor do 

contrato inicial. Os trabalhos negativos foram equitativamente dissolvidos 

pelas medições de trabalhos positivos, conforme lista em anexo e que 

deverá ser a base para formalizar o contrato. Junto se anexa proposta do 

adjudicatário para alteração do plano de trabalhos, a qual deverá merecer 

aprovação”; IV – De uma informação relativa ao Espaço Informação 

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

livro de actas; V – De ter sido concedido pela Fundação Calouste 

Gulbenkian um subsídio no valor de €20.000,00 (vinte mil euros) ao 

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta destinado ao tratamento técnico do 

espólio epistolar que integra o Arquivo Particular do escritor Alfredo 

Pimenta e que, em 15 de Dezembro de 2005, foi doado a esta Câmara 

Municipal; VI – Do ofício da VIMÁGUA – Empresa de Água e 

Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM – remetendo, para 

conhecimento, o Relatório e Contas de 2005; VII – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de Maio de 2006, que aprovou a 
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alteração número três ao Orçamento e ao Plano de Investimentos da Zona 

de Turismo de Guimarães, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas; VIII – Do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 8 de Maio de 2006, que aprovou a alteração número 

nove ao Orçamento, Plano de Investimentos e Plano de Actividades da 

Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2006, que se dá aqui por 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2006. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – DONIM – ARRANJO 

URBANÍSTICO DO LARGO DA IGREJA – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Junta de Freguesia de 

Donim executou a obra de “Arranjo Urbanístico do Largo da Igreja”, de 

acordo com o projecto elaborado pelos Serviços Municipais. Este projecto 

estimava o custo da obra em €95.000,00 (noventa e cinco mil euros). Por 

deliberação de Câmara de 27 de Janeiro de 2005, recebeu aquela Junta de 

Freguesia a verba de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinada à obra 

em causa. Feitas as medições pelos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais, confirma-se a execução da obra no valor de €95.078,95 

(noventa e cinco mil setenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos). 

Assim, propõe-se a atribuição à Junta de Freguesia de Donim de um apoio 

no valor de €70.000,00 (setenta mil euros), para fazer face às despesas 

respeitantes à execução da obra”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO  DA  OBRA  NA  JUNTA  DE   FREGUESIA   PELO 
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VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA AGRAS S. BENTO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A pedido da Junta 

de Freguesia de Guardizela proponho que a Câmara conceda a esta 

Autarquia a verba de €810,00 (oitocentos e dez euros), destinada à 

aquisição de materiais para a pavimentação da Rua Agras S. Bento, 

conforme quantificação de custos elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EMPRÉSTIMOS – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 

LONGO PRAZO NO MONTANTE DE €3.377.480,00 (TRÊS 

MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA EUROS) – Presente o Relatório 

Final respeitante à contratação de um empréstimo de longo prazo, no 

montante de €3.377.480,00 (três milhões trezentos e setenta e sete mil 

quatrocentos e oitenta euros), para ulterior aprovação pela Assembleia 

Municipal. O Relatório Final propõe a adjudicação do contrato de 

empréstimo ao Banco Bilbao Viscaya, Argentária, S.A., nos termos do 

Contrato de Empréstimo em anexo. O Relatório Final e o Contrato de 

Empréstimo dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira que 

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

listas do PSD sempre defenderam a requalificação do actual Mercado 
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Municipal por oposição à construção de um novo equipamento urbano 

que o substitua. Continuamos a pensar exactamente o mesmo. A nossa 

posição política prende-se, fundamentalmente, com a importância da 

preservação funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da 

Silva, com a importância estética e afectiva do mercado enquanto obra 

fundamental de Guimarães e, ainda, com a necessidade de preservar 

económica e socialmente o centro da cidade, garantindo à cidade a 

necessária vivência que se vai perderá com a construção de um novo 

Mercado, num local inapropriado e sem futuro para si mesmo e para o 

comércio local (ver o estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado 

Municipal de Guimarães”, da responsabilidade da Associação Comercial e 

Industrial de Guimarães). A opção do PS pelo novo Mercado é, não 

temos dúvidas, uma má opção do ponto de vista patrimonial, do 

ponto de vista económico e do ponto de vista social. Este empréstimo, 

a vinte anos, é também a prova que a aposta do PS é também má do 

ponto de vista financeiro. Tal como fizemos a 6 de Abril deste ano, 

aquando da autorização de contratação de empréstimo, votamos também 

agora contra. E não compreendemos como é que este empréstimo se 

coaduna com o discurso (claramente retórico) de rigor em termos do 

investimento público que sempre aparece quando o PS se esquiva às 

propostas do PSD para os investimentos na educação, no 

desenvolvimento económico e social do concelho, no apoio às associações 

concelhias, no necessário e urgente desenvolvimento equilibrado das vilas 

e das freguesias de Guimarães”. ---------------------------------------------------- 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

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

ANO DE 2007 – PROPOSTA PARA ABERTURA DO CONCURSO 
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PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 2/06 – Presente a seguinte 

informação da Chefe da Divisão Financeira: “Submete-se, para aprovação 

superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: Bem 

ou Serviço: Prestação de Serviços – Fornecimento de Refeições a 

Vários Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e Jardins-de-

infância de Guimarães – Ano de 2007; Valor estimado da despesa: 

€2.299.550,00 (dois milhões duzentos e noventa e nove mil quinhentos e 

cinquenta euros) + IVA (12%); Tipo de despesa: OA01/0701; 

Classificação analítica: 91.7.1.1.000; Plano: 01.02.56; Procedimento: 

Concurso Público, nos termos do art.º 87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 

de Junho; Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal de 

Guimarães; Júri: Efectivos: Presidente – Anabela Gonçalves de Sousa 

Fernandes Moreira Lima, Chefe da Divisão Financeira; Vogais: Helena 

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

Desporto; Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe da Secção de Aprovisionamento; 

Vogais suplentes: Laura Mina Martins Amaro Paco Quesado, Técnica 

Superior de Serviço Social Principal; Maria da Graça Pereira Barbosa, 

Assistente Administrativa Principal. Nas suas faltas e impedimentos a 

Presidente do Júri é substituída pela Vogal efectiva Helena Maria Teixeira 

Soares Leheman Cruz Pinto; Audiência prévia: propõe-se que a audiência 

prévia seja realizada pelo Júri. À consideração superior”. O Caderno de 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo 

Costa e Silva: “No âmbito das atribuições cometidas aos Municípios no 
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domínio do equipamento rural e urbano, e face ao disposto no art. 16º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, compete aos órgãos municipais a 

gestão dos mercados. A gestão dos mercados municipais, designadamente 

no que se refere à afixação da periodicidade, horários, condições de 

ocupação dos lugares de venda, taxas a pagar, entre outros, terá de 

subordinar-se à aprovação da respectiva regulamentação pelas autarquias 

locais. A construção do novo Mercado Municipal, bem como a 

necessidade de introduzir novas regras disciplinadoras da sua organização e 

funcionamento determinam a elaboração de um novo Regulamento. 

Assim, considerando: - que o Mercado Municipal, enquanto equipamento 

de abastecimento público essencialmente de géneros alimentares, foi 

construído para permitir a sua revitalização e dinamização comercial, em 

benefício dos comerciantes, dos pequenos produtores agrícolas, dos horto-

floricultores e criadores de pequenos animais, e sobretudo dos 

consumidores e da salvaguarda da saúde pública; - que os consumidores 

mais jovens, mais informados e com maior capacidade de compra são cada 

vez mais exigentes no que diz respeito ao conforto no acto do consumo, à 

apresentação dos produtos e ao cumprimento dos requisitos de higiene e 

de salubridade; - a criação de um parque de estacionamento destinado aos 

consumidores; - o estabelecimento de uma área exclusiva para cargas e 

descargas de mercadorias; Propõe-se a aprovação deste Projecto de 

Regulamento que consagra uma disciplina de organização do Mercado 

Municipal, visando a modernização do seu funcionamento, 

compaginando-o com os actuais conceitos e modelos de comércio. O 

presente Projecto de Regulamento irá, ainda, permitir que todos os 

intervenientes possam conhecer toda a matéria ora consignada, 

nomeadamente os seus direitos e obrigações, na expectativa de que, 

durante o período de discussão pública, nos sejam apresentadas propostas 
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que possam optimizar este documento.” O Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Mercado Municipal de Guimarães dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO 

ÂMBITO DA PREVENÇÃO E SEGURANÇA – Presente a seguinte 

proposta: “tendo por base a Lei-quadro das Atribuições das Autarquias 

Locais no que concerne aos apoios para o desenvolvimento de Actividades 

Complementares de Acção Educativa, o Município de Guimarães, em 

parceria com os Agrupamentos de Escola, o Instituto para a Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho, o Centro de Saúde de Guimarães e o Centro 

de Saúde das Taipas, pretende implementar no concelho de Guimarães um 

Projecto na área da “Prevenção e Segurança” que visa a promoção da 

Saúde Escolar e a Estimulação da Comunidade Educativa para a adopção 

de comportamentos de segurança. Porque este projecto possibilitará aos 

estabelecimentos de ensino do 2.º Ciclo e Jardins-de-infância, através do 

planeamento e da execução de um conjunto de actividades, o 

desenvolvimento de uma filosofia de promoção de uma “Cultura de 

Prevenção”, proponho que o Município de Guimarães e as entidades 

acima mencionadas celebrem entre si um Protocolo de Colaboração, de 

acordo com a minuta em anexo. A referida minuta dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA FRATERNA – ORGANIZAÇÃO CONJUNTA 

DOS PASSEIOS-CONVÍVIO – Presente, para ratificação, o despacho 
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do Vice-Presidente da Câmara, datado de 12 de Maio de 2006, que 

aprovou a seguinte proposta: “A Cooperativa Fraterna expôs recentemente 

à Câmara Municipal de Guimarães as dificuldades que vem sentindo na 

concretização dos Passeios – convívio destinados aos portadores do 

Cartão Municipal do Idoso, solicitando um reforço da Autarquia ao apoio 

actualmente prestado para aquele efeito. O Estado, através dos seus 

organismos públicos, e os Municípios têm o dever de assegurar ao idoso 

todos os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na 

comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 

Atento este princípio, a Câmara Municipal de Guimarães, em associação 

com outras entidades cooperativas e associativas, vem assegurando um 

conjunto de iniciativas visando, entre outros, a criação de programas de 

lazer e actividades culturais, susceptíveis de proporcionar melhor qualidade 

de vida ao idoso, garantindo a sua integração social. A realização de 

passeios culturais e recreativos destinados ao portador do Cartão 

Municipal do Idoso é uma das várias iniciativas que tem vindo a ser 

apoiada pela Câmara Municipal, ao abrigo do Protocolo existente com a 

Cooperativa Fraterna que, deste modo, vem realizando estes passeios com 

o apoio da Autarquia. Considerando, por fim, que a cooperação 

interinstitucional é uma forma privilegiada de actuação para a gestão 

integrada de recursos humanos e materiais e ao nível do enriquecimento 

recíproco com a troca de experiências e partilha de conhecimentos, 

Proponho que a Câmara Municipal aprove a celebração do protocolo de 

colaboração cuja minuta se anexa, tendo em vista a organização conjunta 

dos Passeios-convívio a realizar em 2006, nos dias 17, 25 e 31 de Maio 

(Fátima) e 7 e 22 de Junho (Santiago de Compostela).” A minuta do 

Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. O Presidente da Câmara não participou 
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na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO 

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

GABINETE TÉCNICO LOCAL – EDIFÍCIO N.º 43 A 47 – RUA 

MESTRE CAÇOILA – ELEMENTOS DISSONANTES – Presente a 

seguinte informação da Directora do Gabinete Técnico Local: “Por 

deliberação de 28 de Julho de 2005, a Câmara Municipal aprovou assumir a 

execução da obra de alteração de caixilharias do edifício situado na Rua 

Mestre Caçoila, com os números 43 a 47, no valor de €2.445,00 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e cinco euros) + IVA, correspondendo a material 

e mão-de-obra. No decurso da obra verificou-se ser de toda a conveniência 

alterar, para além das caixilharias, outros elementos dissonantes existentes, 

concretamente, 2 soleiras em mármore e 2 elementos em alvenaria de 

tijolo, propondo-se a sua substituição por peças em granito. Após 

solicitado, o empreiteiro adjudicatário apresentou um orçamento para estes 

trabalhos no valor de €2.000,00 (dois mil euros) + IVA. Submete-se, 

assim, à consideração superior que a Câmara Municipal tendo em conta a 

verba prevista no Plano de Investimentos – “Requalificação de Casas 

Particulares” – rubrica 05.01.01, aprove um reforço de verba naquele valor, 

tendo em vista a execução destes trabalhos que se consideram essenciais. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 01.04 e na unidade económica 07.01.02.03. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – FÉRIAS DESPORTIVAS – CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 15 de Março de 2006, que concedeu transporte a 3 

menores carenciados e em situação de risco de abandono escolar, 

residentes na freguesia de Serzedelo, aquando da sua participação no 

programa “Férias Desportivas” da Cooperativa Tempo Livre, entre os 
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passados dias 3 e 13 de Abril, implicando à Autarquia um custo previsível 

no valor de €42,48 (quarenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

CULTURA – PROTOCOLOS DE DESCENTRALIZAÇÃO – 

CORRECÇÃO DE MONTANTE A ATRIBUIR AO GRUPO 

FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – Presente a seguinte proposta: 

“Por lapso constante da proposta aprovada em reunião de Câmara de 23 

de Março último, que aprovou os diversos protocolos de descentralização 

cultural a estabelecer com diversos agrupamentos do concelho, é atribuído 

o montante de €500,00 (quinhentos euros) ao Grupo Folclórico de 

Polvoreira, correspondente ao escalão dos grupos folclóricos não 

federados. Sucede que o referido grupo se encontra federado, pelo que 

proponho que se proceda à correcção do lapso constante da supra referida 

proposta, atribuindo ao Grupo Folclórico de Polvoreira o subsídio de 

€800,00 (oitocentos euros), correspondente aos grupos federados”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Creixomil, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – SOL-DO-AVE – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 
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Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Sol-do-Ave solicitou a 

colaboração do município através da cedência de um autocarro nos dias 21 

e 30 de Agosto, para efectuar o transporte das crianças participantes no 

programa Progride a uma Colónia de Férias Balnear na Apúlia. 

Considerando que se trata de um programa promovido pelo Município e o 

apoio concedido em anteriores actividades, e não haver inconveniente para 

os serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação 

do executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CONFERÊNCIA SOBRE SISTEMAS MÓVEIS 

E UBÍQUOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A 

Universidade do Minho solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro no dia 29 de Junho para efectuar o transporte 

dos participantes na Conferência sobre Sistemas Móveis e Ubíquos – 

CSMU2006, do Centro Cultural Vila Flor à Pousada de Santa Marinha. 

Considerando não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade 

da viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA CALDAS DAS 

TAIPAS – VI SESSÃO DO PARLAMENTO DOS JOVENS NA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Maio de 2006, que 

concedeu transporte a um grupo de 7 pessoas da Escola Secundária das 

Caldas das Taipas, incluindo os jovens eleitos e o Professor responsável, 

que participaram, no passado dia 8 de Maio, na VI Sessão do Parlamento 

dos  Jovens  (Secundário)  na  Assembleia da República.  DELIBERADO 
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RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um autocarro no 

dia 5 de Junho para efectuar o transporte das alunas do 4.º ano da EB1 e 

Jardim-de-infância do Alto da Bandeira – Creixomil, às instalações da 

Vimágua. Considerando que se trata de uma visita de estudo de grande 

interesse pedagógico, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 19 de 

Maio de 2006, que cedeu ao Agrupamento de Escolas Professor João de 

Meira um autocarro, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 22 de Maio para 

efectuar o transporte de 28 alunos e 2 professores do Agrupamento de 

Escolas Professor João de Meira às instalações da CITRUS. Considerando 

que se trata de uma visita de estudo de grande interesse pedagógico, 

integrada no projecto que a Escola está a desenvolver “O Lixo na Escola” 

e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa. Submete-se à ratificação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO DO FUNCHAL – CEDÊNCIA DE 
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AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidenta da 

Câmara, datado de 17 de Maio de 2006, que cedeu à Associação de 

Desenvolvimento Comunitário do Funchal um autocarro, de acordo com 

a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal solicitou a 

colaboração do Município através da cedência de um autocarro no dia 30 

de Maio, para efectuar o transporte de aproximadamente 40 idosos do 

Aeroporto para Guimarães e de Guimarães para Vila Real. Considerando a 

vontade manifestada pelo referido grupo em visitar os locais de maior 

interesse turístico e cultural da cidade e que se trata de uma oportunidade 

de divulgação do nosso concelho. Considerando não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à 

ratificação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Briteiros S. 

Salvador solicitando a cedência de uma bandeira da cidade. Propõe-se a 

atribuição da referida bandeira. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE PENSELO – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Penselo solicitando a cedência 

de uma bandeira Nacional, bem como de uma bandeira do Município. 

Propõe-se a atribuição das bandeiras solicitadas. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – Presente um ofício 

da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos solicitando apoio para a 

comemoração do Dia Mundial da Criança, que conta com a participação 
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de mais de 800 crianças. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€500,00 (quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – SEDE 

DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “Por deliberação de Câmara de 6 de 

Outubro de 2005, a Câmara Municipal de Guimarães deliberou conceder à 

Junta de Freguesia de Lordelo a verba de €5.000,00 (cinco mil euros), 

destinada a custear as despesas com a realização de obras no edifício onde 

vão funcionar as futuras instalações da Sede da Junta de Freguesia e onde 

actualmente funciona o Quartel da GNR. Através do seu ofício datado de 

7 de Março de 2006, a Junta de Freguesia de Lordelo solicitou a esta 

Câmara Municipal um reforço de verba atribuída, uma vez que os custos 

da obra foram superiores ao previsto atendendo a que se procedeu à 

construção uma nova casa de banho, à colocação de uma bomba de água 

para abastecimento ao quartel, à reparação de parte do telhado, bem como 

da instalação eléctrica. O orçamento apresentado pela Junta de Freguesia 

de Lordelo no valor de €7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta euros), 

respeitante à execução destes trabalhos, foi confirmado pelos serviços do 

Departamento de Obras Municipais. Assim, propõe-se a atribuição, à Junta 

de Freguesia de Lordelo, de um reforço de verba no valor de €7.000,00 

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

na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA DE LONGOS – 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA GRADE DE 

PROTECÇÃO À VOLTA DO ADRO DA IGREJA PAROQUIAL – 
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Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: 

“Proponho que seja atribuído à Fábrica da Igreja de Longos um subsídio 

no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) como apoio às obras 

de execução e aplicação de uma grade de protecção à volta do adro da 

Igreja Paroquial, conforme quantificação de custos elaborada pelo 

Departamento de Obras Municipais. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 23 a 29 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO AMIGUINHOS DO MUSEU DE 

ALBERTO SAMPAIO – III TORNEIO INTERNACIONAL DE 

XADREZ DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Vai a 

Associação Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio, com o apoio do 
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Museu, organizar o III Torneio de Xadrez, na sequência do grande sucesso 

alcançado nas edições de 2004 e 2005. A prova reunirá xadrezistas de 

vários pontos do país, de Espanha e de outros países estrangeiros e 

decorrerá de 5 a 10 de Setembro do corrente ano, contando com diversos 

prémios, designadamente monetários. Por outro lado, terá o apoio da 

Associação de Xadrez do Distrito de Braga, e será divulgado 

internacionalmente através de sítios da Internet ligados a esta modalidade 

desportiva. Considerando que se trata de uma acção susceptível de 

promover um desporto com expressão minoritária, dedicada aos jovens e 

com potencial de divulgação do Concelho, proponho a atribuição, à 

Associação Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio, de um subsídio de 

€400,00 (quatrocentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do III Torneio Internacional de Xadrez de Guimarães”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

23 a 29 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 
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alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de 

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE – 

Presente a seguinte proposta: “O Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de 

Pedra está a proceder à remodelação e ampliação da sua sede cuja 

quantificação, após a aprovação da candidatura apresentada ao Programa 

de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva, Subprograma 2, e em 

conformidade com o respectivo caderno de encargos, foi estabelecida em 

€95.000,00 (noventa e cinco mil euros). Considerando a importância das 

supracitadas intervenções para o Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de 

Pedra e para um espaço urbano que carece de recuperação, atendendo 

nomeadamente às dificuldades da Associação, assim como ao valor total 

da obra a realizar, que excede largamente o valor comparticipado, 

proponho a atribuição, ao Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra, 

de um subsídio de €19.000,00 (dezanove mil euros), equivalente a 20% do 

valor total da obra em causa. A ser aprovado, este subsídio será pago após 

validação, por parte do Departamento de Obras Municipais, dos 

necessários autos de medição”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 23 a 29 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 
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de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos 

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios.” ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGESES” – ABERTURA DE FURO ARTESIANO 

– Presente a seguinte proposta: “Para a prossecução das diversas 

actividades levadas a cabo pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgeses”, era normalmente utilizada água dum poço que, 

embora imprópria para consumo humano, era muito útil para limpeza, 

lavandaria e rega. Ora, o facto de tal poço ter secado coloca a associação 

perante um problema que urge resolver, o que se propõem fazer através da 

abertura de um furo artesiano, orçado em €4.000,00 (quatro mil euros), 

acrescidos de IVA. Atendendo ao interesse público das actividades 

prosseguidas pela associação, e em face da justeza da intenção subjacente à 

intervenção que a mesma pretende concretizar, proponho a atribuição, ao 

Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de Urgeses”, de um subsídio 

de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nos 

custos de abertura de um furo artesiano. A ser aprovado, este subsídio será 

pago após validação, por parte do Departamento de Obras Municipais, dos 

necessários autos de medição”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 23 a 29 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios.” ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO MINHO DAS 

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ – PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO – 

Presente a seguinte proposta: “Pretende a Associação Regional do Minho 

das Testemunhas de Jeová proceder à construção de uma infra-estrutura 

designada “Salão do Reino”, com a qual pretendem dar sequência e 

optimizar as actividades pedagógicas e de apoio social que desenvolvem no 

Concelho desde 1968. Sucede que o licenciamento da construção se 

encontra condicionado ao alargamento da actual via de acesso, que não 

apresenta, actualmente, um perfil susceptível de aprovação pelas entidades 

competentes. Deste modo, e como forma de viabilizar um investimento 

tido como essencial para a prossecução dos objectivos da associação em 
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causa, proponho a atribuição, à Associação Regional do Minho das 

Testemunhas de Jeová, de um subsídio de €2.320,50 (dois mil, trezentos e 

vinte euros e cinquenta cêntimos), destinado a custear as obras de 

alargamento e pavimentação do acesso ao lugar do Montinho, em Azurém, 

montante que está em consonância com o orçamento realizado pelos 

serviços municipais. A ser aprovado, este subsídio será pago após 

validação, por parte do Departamento de Obras Municipais, dos autos de 

medição necessários”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

23 a 29 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do 

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – SEGADA E MALHA DE CENTEIO – Presente 

um ofício do Centro Social Cultural e Desportivo de Silvares solicitando a 
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atribuição de um apoio financeiro para a sua actividade agrícola “Segada e 

Malha de Centeio”, no próximo dia 17 de Junho. Propõe-se a concessão 

de um apoio no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 23 a 29 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO TIAGO DE 

RONFE – FESTAS DE SÃO TIAGO DE RONFE 2006 – Presente a 

seguinte proposta: “Realizando-se, de 26 a 30 de Julho do corrente ano, 

mais uma edição das Festas de S. Tiago de Ronfe, vem a respectiva 

comissão de festas solicitar o apoio da Autarquia, face ao ambicioso 

programa que pretendem realizar, com o qual pretendem dignificar a Vila 

de Ronfe e o Concelho de Guimarães. Tendo em vista o alcance e 
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interesse da iniciativa, proponho a atribuição, a título excepcional, de um 

subsídio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas de 

São Tiago de Ronfe, com vista a comparticipar nos custos de organização 

da edição de 2006 das referidas festas”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 23 a 29 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO N.º 366 – FREGUESIA DE BRITO – Presente 

um ofício do Agrupamento n.º 366 do Corpo Nacional de Escutas, 

freguesia de Brito, solicitando o seguinte apoio da Câmara Municipal 

destinado ao acampamento comemorativo do seu 70.º aniversário, a 

realizar nos próximos dias 8 e 9 de Julho: máquina para limpeza do 
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terreno; equipamento de som; 6 contentores para o lixo. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCLÓRICO E RECREATIVO DE 

CANDOSO S. MARTINHO – VI FESTIVAL DE FOLCLORE – 

Presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de Candoso S. 

Martinho solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações do VI Festival de Folclore, a realizar no próximo dia 3 

de Junho, com a colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE 

SANDE VILA NOVA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 8 de Maio de 2006, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas do Corpo de Deus, a realizar na freguesia de Sande Vila Nova 

nos próximos dias 14 e 15 de Junho, com a colocação de 3 contadores 

para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE GONDAR 

– Presente um ofício da Comissão de Festas de S. João Batista, freguesia 

de Gondar, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os 

próximos dias 22 e 24 de Junho, com a colocação de 3 contadores para a 

potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO – Presente um 

ofício do Centro Social Cultural e Desportivo de Silvares solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 
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das Festas em Honra de S. João e 20.º Festival de Folclore, a realizar entre 

os próximos dias 17 e 24 de Junho, com a colocação de um contador para 

a potência de 39,6 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – FREGUESIA DE 

POLVOREIRA – FESTA DE S. JOÃO – Presente um ofício da 

ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de S. João, a realizar entre os próximos dias 23 e 

25 de Junho, com a colocação de 2 contadores de 33,0 Kva e de um 

contador de 39,6 Kva. Propõe-se que a ligação à rede de iluminação 

pública seja feita com a colocação de um contador para 34,5 Kva e de 

outro para 41,4 Kva. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ROMARIA GRANDE DE S. TORCATO – VILA DE 

S. TORCATO – Presente um ofício da Irmandade de S. Torcato 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Romaria Grande de S. Torcato, a realizar entre os 

próximos dias 30 de Junho e 2 de Julho, com a colocação de 4 contadores 

para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA MARIA DE 

ATÃES – FREGUESIA DE ATÃES – Presente um ofício da Comissão 

de Festas em Honra de Santa Maria de Atães, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 13 e 16 de Julho, com colocação de 

2 contadores de  41,4 Kva.  DELIBERADO,  POR UNANIMIDADE, 
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DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. TIAGO – JUNTA DE FREGUESIA 

DA VILA DE RONFE – Presente um ofício da Junta de Freguesia da 

Vila de Ronfe solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de S. Tiago, a realizar entre os 

próximos dias 26 e 30 de Julho, com a colocação de 5 contadores para a 

potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA A OFICINA – FESTAS DA 

CIDADE E GUALTERIANAS – Presente um ofício da Cooperativa A 

Oficina solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas da Cidade e Gualterianas, entre os próximos 

dias 21 de Julho e 7 de Agosto. A Vereadora Francisca Abreu não 

participou na discussão e na votação da proposta. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. ------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

PELAS DEZ HORAS E QUARENTA MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

PRESENTE ACTA. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


