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ACTA 

Aos dez dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado Almeida. - 

Não compareceram os Vereadores José Manuel Fernandes Antunes e 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cujas faltas foram consideradas 

justificadas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Comentou o novo mapa judiciário, 

dizendo que é vantajoso para Guimarães, acrescentando que a Câmara 

Municipal de Guimarães deveria dar nota pública da sua concordância com 

este novo mapa. b) – Perguntou se havia desenvolvimentos sobre o 

Pavilhão do INATEL, recordando a preocupação manifestada na reunião 

de 25 de Janeiro último, concretamente pelo estado de deterioração deste 

Pavilhão, reafirmando a urgência de ser encontrada uma solução que 

reverta esta situação. 2 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Perguntou sobre 

o ponto de situação relativamente à celebração dos Protocolos de 

investimento com as Juntas de Freguesia. 3 – Vereador António Salgado 

Almeida – a) – Disse considerar importante colocar, nas entradas 

principais da cidade, placas indicativas da classificação de Guimarães como 

Património Cultural da Humanidade; b) – Discordou da decisão da 

Câmara Municipal de cobrar taxas pela realização da Manifestação do 1.º 
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de Maio. Discordou, igualmente, da decisão de indeferimento de um 

pedido de um grupo de jovens para pintar um mural, no âmbito das 

comemorações do dia 25 de Abril. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente à colocação de placas 

informativas lembrou as diligências da Autarquia junto da AENOR tendo 

em vista a colocação das placas promocionais na berma da auto-estrada 

que atravessa o concelho, uma alusiva à Citânia de Briteiros e a outra ao 

Centro Histórico, Património Mundial. Apontou as menções existentes na 

Muralha, na Avenida Alberto Sampaio, e no Largo do Toural, admitindo a 

possibilidade de reforçar a sinalética vertical junto das rotundas de acesso 

às auto-estradas; b) – No que diz respeito às taxas aplicadas à União de 

Sindicatos de Braga por ocasião das comemorações do 1.º de Maio, 

informou que o pedido que deu entrada nos serviços camarários teve o 

tratamento normal e de rotina utilizado em requerimentos semelhantes. 

Quanto às pinturas nos muros existentes no espaço urbano, referiu os 

resultados negativos que a sua autorização tem provocado, referindo o 

exemplo do mural do Parque da Cidade, que acabou por ser várias vezes 

vandalizado, o que obrigou a Câmara Municipal a proceder à pintura 

integral do mural e não voltar a conceder autorização para este efeito. 

Assinalou, a propósito, o grande esforço que tem sido feito para que a 

cidade se mantenha limpa, referindo a equipa existente, incumbida de 

proceder à remoção de publicidade, à pintura de muros, à limpeza do 

mobiliário urbano, etc. c) – Sobre os Protocolos com as Juntas de 

Freguesia, informou que o Vereador Domingos Bragança estava a receber 

o Presidentes de Junta para analisar os projectos e definir prioridades; d) – 

Quanto aos reflexos do novo mapa judiciário no Concelho de Guimarães 

acrescentou que tinha a indicação do Ministério da Justiça de que o 

Tribunal da Relação de Guimarães iria manter-se; e) – Sobre o Pavilhão do 
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INATEL disse ter já contactado os seus responsáveis, estando ainda a ser 

equacionada a solução a adoptar para a reabilitação daquele equipamento 

desportivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Comissão Executiva do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, em 

Santiago de Compostela, que aprovou o processo de ampliação das cidades 

que compreendem o sistema urbano da Euro-região Galiza – Norte de 

Portugal, com o estabelecimento dos requisitos que deverão cumprir as 

cidades que solicitem a adesão; 2 – Do convite da Comissão Europeia 

endereçado ao Eixo Atlântico para participar nos Open Days como 

modelo europeu de boas práticas na colaboração das cidades; 3 – De estar 

prevista a realização da terceira edição do projecto “Domingos Activos”, 

promovido pela Cooperativa Tempo Livre, no período compreendido 

entre o próximo dia 13 de Maio e o último domingo de Julho. Esta 

iniciativa consiste na animação dos parques urbanos de Guimarães, aos 

Domingos, entre as 10:00h e as 12:30h, com actividades desportivas 

(acompanhadas) e check-up’s gratuitos; no mês de Julho, estas actividades 

realizam-se também nos Parques da Cidade Desportiva (junto à Pista de 

Atletismo Gémeos Castro), das Taipas/Ponte e do Rio de Selho. ------------ 

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

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

1 – Do ofício da Cooperativa Fraterna – Centro Comunitário de 

Solidariedade e Integração Social remetendo, para conhecimento, o 

Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano de 2006, encontrando-se 

disponível para consulta dos Senhores Vereadores na Secretaria Geral da 

Câmara Municipal; 2 – Do ofício da Cooperativa A Oficina remetendo, 

para conhecimento, o Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano de 
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2006, encontrando-se disponível para consulta dos Senhores Vereadores 

na Secretaria Geral da Câmara Municipal; 3 - Do despacho do Vereador 

Domingos Bragança, datado de 27 de Abril de 2007, que adjudicou a 

empreitada designada por “Via de acesso ao Novo Mercado Municipal 

– Via Nascente, 1.ª Fase” ao concorrente “M. Couto Alves, S.A.”, pelo 

valor de €328.327,52 (trezentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e sete 

euros e cinquenta e dois cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 

30 dias; 4 - Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 20 de Abril 

de 2006, que autorizou a aquisição a Isaura Maria da Rocha da Silva 

Figueiredo e outros, de duas habitações devolutas, situadas junto ao 

principal acesso ao novo Mercado Municipal, pelo valor de €31.800,00 

(trinta e um mil e oitocentos euros), tendo em vista a execução de um 

arranjo urbanístico adequado à obra em causa. ---------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

acta por esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo 

juntamente com a Ordem do Dia da presente reunião. ------------------------- 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 1/2007 – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE 

VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – ANULAÇÃO DO CONCURSO 

E ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA OS ANOS 2007 A 

2009 (1 DE NOVEMBRO DE 2007 A 31 DE OUTUBRO DE 2009) – 

Presente a seguinte informação do júri do concurso público internacional 

n.º 1/2007: “1 - Na presente data o júri do concurso identificado em 

epígrafe reuniu para decidir sobre os pedidos de esclarecimentos e 
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reclamações apresentados pelos concorrentes no âmbito do concurso 

referido em epígrafe, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 8 

de Fevereiro de 2007, sancionada pela Assembleia Municipal em sessão de 

2 de Março do mesmo ano. Através de acta datada de 5 de Abril de 2007, 

o Júri designado pela mesma deliberação definiu os elementos de 

ponderação a aplicar nos diferentes critérios de apreciação das propostas 

admitidas ao concurso para adjudicação, acta que foi enviada aos 

concorrentes que a solicitaram. Face às diversas questões colocadas por 

vários interessados em apresentar-se ao concurso, o júri considera que 

subsiste a necessidade de simplificar o procedimento de apreciação das 

propostas admitidas a concurso para adjudicação, designadamente os 

critérios e subcritérios para a respectiva avaliação. Verifica-se assim que os 

critérios estabelecidos para avaliação das propostas se revelam de 

complexa aplicação, e, tendo em conta, por um lado, que o Programa de 

Concurso, porque exigente ao nível de apresentação de documentos, 

implica já que apenas concorrentes idóneos sejam admitidos e, por outro 

lado, que o Caderno de Encargos define exaustivamente a caracterização 

do serviço pretendido, bastará o critério “Preço” para distinguir as 

propostas dos concorrentes de forma objectiva. Deste modo, pretende-se 

alterar os primitivos critérios, sem prejuízo do cumprimento dos princípios 

orientadores deste tipo de procedimento, nomeadamente a garantia dos 

direitos dos possíveis concorrentes. 2 - Entende, assim, o júri haver razões 

suficientes e manifesto interesse público para se propor a anulação do 

presente procedimento, nos termos do disposto na al. b) do n.º 1 do art. 

58º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. No entanto, o júri 

considera que, mantendo-se a necessidade dos serviços de segurança 

objecto do presente concurso, a Câmara Municipal deverá proceder à 

abertura de um novo Concurso Público Internacional, em conformidade 
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com os documentos em anexo. Refira-se que neste novo Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos consta o preço (mais baixo preço) como 

o único critério de adjudicação. 3 - Atendendo a que a aprovação, 

tramitação e adjudicação destes serviços no âmbito de um novo concurso 

público internacional, ainda irá demorar cerca de 4 meses, propõe-se que 

seja iniciado um novo procedimento concursal que abranja o período 

compreendido entre o final da prestação em curso – de 31 de Julho – e a 

data que se prevê esteja concluído o concurso público internacional que 

acima se propôs – 31 de Outubro de 2007. (…)” Propõe-se a aprovação 

do ponto 2 da presente informação para ulterior aprovação pela 

Assembleia Municipal. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. A proposta para abertura do Concurso Público 

Internacional n.º 4/07, bem como o Programa de Concurso e o Caderno 

de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

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

PATRIMÓNIO – CENTRO SOCIAL DE GUARDIZELA – 

PEDIDO DE DOAÇÃO DE TERRENO INTEGRADO NO 

DOMÍNIO PÚBLICO – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “A Câmara Municipal procedeu à doação ao Centro 

Social de Guardizela por escritura de 17 de Junho de 2003, de um terreno 

para construção com a área de 6 348 m2, para ali poderem ser construídos 

edifícios destinados a equipamentos sociais. Por escritura de 3 de Fevereiro 

de 2004, aquela primitiva escritura foi rectificada, a fim de lhe ser retirada a 

cláusula de reversão, conforme autorizado por deliberação de 22 de Janeiro 

de 2004. No processo de licenciamento dos edifícios, foi emitida uma 

certidão de destaque em 16 de Abril de 2004, na qual ficava integrado no 

domínio público uma parcela de terreno com a área de 3 708 m2. Esta área 

pública compreende arruamentos, passeios, baías de estacionamento e a 
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área de 2 180 m2, assinalada na planta anexa, destinada a zona verde. Face 

à argumentação apresentada pelo Centro Social de Guardizela, em carta de 

8 de Janeiro de 2007, os serviços da DPPU (Divisão de Projectos e 

Planeamento Urbanístico) informaram não haver inconveniente na 

desafectação da parcela em causa, por a mesma não ter interesse para fim 

público. A parcela a desafectar tem a área de 2 180 m2, e confronta do 

Norte com terreno do domínio público, do Sul com Armindo Freitas 

Lima, do Nascente com terreno do domínio público e António José de 

Araújo Mendes e do Poente com Cemitério e outro. Desta forma, no caso 

de tal pedido merecer concordância, deverá a Câmara Municipal, nos 

termos do art. 53º, nº 4, alínea b) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propor à 

Assembleia Municipal que delibere desafectar a acima identificada parcela 

de terreno, para posterior doação àquele Centro Social, nos termos do art. 

64º, nº 4, alínea b), do mesmo diploma legal.” A referida planta dá-se aqui 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENO 

PARA A VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – 

PARCELA 4 – EXPROPRIADOS: JOSÉ MARIA FERREIRA 

PINHEIRO E ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS 

PINHEIRO – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “No âmbito do processo de expropriação de terreno necessário 

à execução da Via de Ligação Azurém/Fermentões, a Câmara Municipal 

enviou em 4 de Abril de 2006 ao Tribunal Judicial de Guimarães nos 

termos do nº. 1, art. 51º do Código das Expropriações, o processo 

respeitante à parcela nº 4, com a área de 328 m2, propriedade do Sr. José 
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Maria Teixeira Pinheiro. Por transacção efectuada em 28 de Março de 

2007, rectificada em 18 de Abril do corrente mês, a Autarquia terá de pagar 

o valor total de €41.980,93 (quarenta e um mil novecentos e oitenta euros 

e noventa e três cêntimos), sendo que, o valor de €15.823,12 (quinze mil 

oitocentos e vinte e três euros e doze cêntimos), já se encontra à 

disposição do expropriado, mediante depósitos que foram efectuados no 

processo respectivo, pelo que resta pagar a quantia de €26.157,81 (vinte e 

seis mil cento e cinquenta e sete euros e oitenta e um cêntimos). Deverá 

deste modo ser submetido a deliberação camarária o pagamento da quantia 

em falta, para ser remetido cheque no valor de €26.157,81 (vinte e seis mil 

cento e cinquenta e sete euros e oitenta e um cêntimos) até ao dia 15 de 

Maio de 2007, para o escritório do advogado dos expropriados, Sr. Dr. 

Luís Rufo – Rua Dr. Francisco Duarte, 106/110 – 1º andar, salas 9, 10 e 

11, Braga”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA, 

NECESSÁRIA À OBRA “VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES” – Presente a seguinte informação da 

Divisão de Património Municipal: “A Câmara Municipal notificou a 

“AFDC – Sociedade Imobiliária, SA” no sentido de saber se o valor 

indemnizatório fixado pela arbitragem ou seja €2.840,00 (dois mil 

oitocentos e quarenta euros), seria aceitável da sua parte, para a aquisição 

da parcela nº 7 com a área de 284,00 m2. Tendo em conta que já foram 

entregues nesta data os elementos identificativos do prédio de onde será 

desanexada a parcela nº 7, informa-se que aquela Sociedade, com sede na 

Rua Colégio Militar, freguesia de Creixomil, desta cidade, aceitou vender, 

nos termos do art. 11º do Código das Expropriações, uma parcela de 
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terreno com área de 284 m2, a desanexar do seu prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o nº 1202/Azurém e 

da respectiva matriz sob o artigo 146º, pelo preço total de €2.840,00 (dois 

mil oitocentos e quarenta euros). Atendendo a que, nos termos do 

disposto no art. 10º, nº 4 e nº. 20º, nº 1 alínea b), do indicado Código a 

Câmara Municipal depositou a quantia de €1.058,80 (mil cinquenta e oito 

euros e oitenta cêntimos) a favor do expropriado, resta proceder ao 

pagamento de €1.781,20 (mil setecentos e oitenta e um euros e vinte 

cêntimos), pelo que deverá ser submetido a deliberação camarária a 

aquisição da indicada parcela de terreno pelo preço de €2.840,00 (dois mil 

oitocentos e quarenta euros), nos termos do art. 11º, do Código das 

Expropriações”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e 

na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

REGULAMENTOS – PROJECTO DE REGULAMENTO DA 

FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE GUIMARÃES 

– TAXAS DE OCUPAÇÃO DOS LUGARES DA FEIRA – Presente a 

seguinte proposta: “1.º - PROJECTO DE REGULAMENTO DA 

FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE GUIMARÃES 

– A Feira de Antiguidades e Velharias é uma iniciativa que tem em vista 

salvaguardar e promover o gosto pelos testemunhos do passado, mais ou 

menos recente, que importa preservar, sendo cada vez maior o número de 

pessoas sensíveis ou que manifestam interesse pela aquisição de “objectos 

com história”. A Feira do Entulho começou por ser um evento de 

pequena dimensão que se realizava no primeiro sábado de cada mês, na 

Praça de S. Tiago. No decurso dos últimos anos verificou-se um 

crescimento excessivo, quer quanto ao número de vendedores, quer 

quanto à ocupação de espaços públicos como o Largo da Oliveira, Rua 
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Santa Maria e a Rua Alfredo Guimarães. Esta ocupação crescente dos 

espaços públicos, condicionadora da sua fruição plena pelos vimaranenses 

e por todos aqueles que nos visitam, conjugada com a venda de artigos 

novos e de produtos contrafeitos, contribuiu para a degradação e 

descaracterização progressiva desta iniciativa. O seu encerramento foi 

decidido com o objectivo de conceber um novo modelo de feira, 

vocacionado para a comercialização de antiguidades e velharias, cujo 

funcionamento seja compatível com a qualidade que caracteriza o Centro 

Histórico. Nesta conformidade, proponho a aprovação deste Projecto de 

Regulamento que consagra uma melhor regulação e funcionamento da 

Feira das Antiguidades e Velharias de Guimarães, cuja nova localização 

proporciona condições mais favoráveis para a comercialização, permitindo 

uma efectiva adequação do número de vendedores aos lugares disponíveis, 

assim como a realização da feira, mesmo quando sob condições 

atmosféricas adversas. 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 que possam optimizar este documento. 2.º NOVAS TAXAS – 

FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE GUIMARÃES 

– Pretende-se simplificar a definição dos valores das taxas a cobrar nesta 

Feira, criando-se uma nova taxa única para cada categoria de vendedores. 

Assim, proponho que sejam aprovadas as seguintes taxas: Para os 

vendedores permanentes, por lugar e por feira – €7,00 (sete euros); Para os 

vendedores eventuais, por lugar e por feira – €1,00 (um euro). Por fim, 

proponho ainda que, não obstante os contributos que venham a ser 

considerados para o Regulamento e a sua aprovação final, e de modo a não 

prolongar o interregno, que a Feira de Antiguidades e Velharias tenha 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 9   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MAIO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

início, com carácter experimental, nos termos propostos neste 

Regulamento, no próximo dia 2 de Junho”. O Regulamento da Feira das 

Antiguidades e Velharias de Guimarães dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS REALIZAÇÃO DE 

INQUÉRITO PÚBLICO. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa 

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

Vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 6 da agenda 

da reunião de Câmara Municipal de Guimarães, pelas seguintes razões: 1 – 

Os Vereadores eleitos nas listas do PSD nada têm contra a existência de 

uma feira de antiguidades e velharias em Guimarães. 2 – Todavia, 

consideramos que subjacente à criação desta feira de antiguidades e 

velharias em Guimarães está uma opção política errada desta maioria. De 

facto, a aludida feira é apresentada como uma feira substituída da feira do 

entulho e sua criação assenta na conclusão, do nosso ponto de vista errada, 

da falência da feira do entulho, no que concerne aos seus objectivos e, 

sobretudo, no que concerne à sua fiscalização e ordenação. 3 – Na nossa 

opinião, impunha-se criar uma feira de antiguidades e velharias e 

paralelamente criar as condições para manter a feira do entulho, 

respeitando a filosofia que esteve na base da sua criação e munindo-se o 

Município dos meios necessários para a sua efectiva fiscalização. 4 – Ora, a 

leitura da proposta, do preâmbulo da proposta de regulamento bem como 

dos considerandos do mesmo permite retirar a conclusão de que as 

recentes declarações do senhor Presidente da Câmara sobre a possibilidade 

de se equacionar a manutenção da feira do entulho, noutros moldes e de 

uma forma mais organizada, são declarações em que esta maioria já não 

acredita”. -------------------------------------------------------------------------------- 
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TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS FONTE 

DE FONTELA E NOVA DA IGREJA – FREGUESIA DE ALDÃO 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação camarária as alterações 

ao trânsito na freguesia de Aldão, assinaladas na planta anexa. A sua 

elaboração tem por objectivo melhorar as condições de circulação e 

segurança rodoviário nos arruamentos em causa face ao seu perfil 

transversal, bem como à deficiente visibilidade nos entroncamentos, 

nomeadamente com a estrada municipal”. A planta com a alteração ao 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – MARCAÇÃO DE 

LINHA CONTÍNUA NA AVENIDA ALBERTO SAMPAIO, 

AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO, AVENIDA D. 

JOÃO IV E RUA TEIXEIRA PASCOAIS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela 

presente se submete à apreciação da Câmara a marcação de linha contínua 

na Avenida Alberto Sampaio, Avenida General Humberto Delgado, 

Avenida D. João IV e Rua Teixeira Pascoais por forma a proibir o 

condutor de a pisar ou transpor, de acordo com a postura em anexo. Esta 

alteração proíbe a manobra de ultrapassagem e de inversão de marcha, 

permitindo aumentar a fluidez do tráfego e as condições de segurança das 

mesmas”. A postura de trânsito na Avenida Alberto Sampaio, Avenida 

General Humberto Delgado, Avenida D. João IV e Rua Teixeira de 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 
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TOPONÍMIA – ADITAMENTO DA TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente a seguinte informação 

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

Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Fermentões aprovou os 

seguintes arruamentos: 62 – Rua das Oliveiras – Arruamento sem saída 

com início na Rua Oneca Mendes; 63 – Travessa do Monte de Toriz – 

Arruamento sem saída com início na Rua com o mesmo nome. 64 – 

Travessa do Loureiro – Tem início na Rua com o mesmo nome e 

termina no entroncamento com a Avenida Padre João Fernandes 

Machado. Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da 

presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Fermentões. 

As plantas com a alteração da toponímia da freguesia de Fermentões dão-

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO DA TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE SERZEDO – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Serzedo aprovou os seguintes 

arruamentos: 36 – Rua do Xisto – Arruamento sem saída com início na 

Rua Cimo de Vila; 37 – Travessa de Cimo de Vila – Tem início na Rua 

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

38 – Travessa das Pernícias – Tem início na Rua com o mesmo nome e 

termina no entroncamento com a Rua da Pedreira da freguesia de Calvos. 

Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 
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proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Serzedo”. As plantas 

com a alteração da toponímia da freguesia de Serzedo dão-se aqui por 

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

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BRITO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Brito 

aprovou o seguinte arruamento: 92 – Travessa do Rio Ave – Arruamento 

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

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

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a 

aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento 

à toponímia da freguesia de Brito”. A planta com a alteração da toponímia 

da freguesia de Brito dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE VERMIL – Presente a seguinte informação do 

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

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Vermil aprovou o seguinte 

arruamento: 47 – Travessa de Casais – Arruamento sem saída com início 

na Rua com o mesmo nome. Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

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

Vermil”. A planta com a alteração da toponímia da freguesia de Vermil dá-

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 2 de Maio de 2007, que cedeu à 

Cooperativa Fraterna dois autocarros, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A 

Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de dois 

autocarros para efectuar o transporte de 75 crianças no dia 10 de Maio ao 

Patronato de S. Sebastião. Considerando que se trata de uma actividade de 

relevante interesse pedagógico, inserida no programa “Meninos Hoje Há 

Espectáculo”, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilização das viaturas em causa, submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

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

SUBSÍDIOS - DOAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA 

PRIMÁRIA À JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “A Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia solicitou em 

2005, a esta Autarquia, a doação do edifício, situado na Rua Alexandrina 

Moreira Marques, da mencionada freguesia, o qual foi utilizado como 

Escola Primária, a fim de ali poder instalar convenientemente a sua sede e 

outras valências de cariz social e pedagógico. Sucede que, somente em 

finais de 2006, foi possível proceder ao registo daquele edifício a favor do 

Município, pelo que presentemente estamos em condições de responder 

positivamente à pretensão da Junta de Freguesia de Briteiros Santa 

Leocádia. Assim, caso seja superiormente decidido, deverá ser deliberado 
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doar à Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia, nos termos do art. 

64º, nº 6 al. b) da Lei nº 169/99 de 18/9, alterada pela Lei 5-A/2002 de 

11/1, o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães, sob o nº. 00645/Briteiros Santa Leocádia, inscrito na 

respectiva matriz, sob o artº 463, com o valor patrimonial de €57.410,00 

(cinquenta e sete mil quatrocentos e dez euros)”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: “Encontrando-se 

envolvido em dois projectos extracurriculares que passam pela construção 

de dois aviões (aeromodelos), vem um grupo de estudantes do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho 

solicitar apoio financeiro que lhes permita participar em duas competições 

– uma nacional, a outra internacional – sem o que todo o trabalho 

desenvolvido tê-lo-ia sido em vão. Efectivamente, o apoio do 

Departamento e do Conselho de Cursos da Escola revela-se ainda 

insuficiente para assegurar os cerca de €4.000,00 (quatro mil euros) 

necessários àquelas participações, pelo que solicitam uma comparticipação 

da Autarquia. Considerando o interesse em apoiar este tipo de actividades, 

resultantes da iniciativa e trabalho dos alunos, bem como em fomentar 

iniciativas que concorram para o desenvolvimento tecnológico e para a 

divulgação da Escola, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 

4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho, de subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

comparticipar nas despesas de participação do grupo de alunos de 
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Engenharia Mecânica no Air Cargo Challenge ’07 e no Desafio NAAM, 

ambos a realizar no corrente ano”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 15 e 16 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

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

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO ABEL SALAZAR – 

INTERCÂMBIO COM O COLÉGIO RIA DE VIGO NO ÂMBITO 

DO EIXO ATLÂNTICO – Presente a seguinte proposta: “No âmbito 

da iniciativa “Intercâmbios Escolares”, promovida pelo Eixo Atlântico e 

dirigida às escolas dos Municípios associados, o Agrupamento Abel Salazar 

celebrou, a convite da Autarquia, um protocolo de parceria com o Colégio 

Ria de Vigo, que prevê a realização conjunta de diversas actividades que 

visam a divulgação do património cultural das duas cidades. Na sequência 
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do citado protocolo, está programada para o próximo dia 25 de Maio uma 

visita àquela escola espanhola por um grupo de 28 alunos e 6 professores 

do Agrupamento Abel Salazar, pelo que solicita disponibilização de 

transporte. Atendendo à indisponibilidade dos autocarros da Câmara 

Municipal, ocupados com o transporte de alunos de várias escolas do 

concelho, e considerando o convite dirigido pela Autarquia, proponho, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

atribuição, ao Agrupamento Abel Salazar, de um subsídio de €375,00 

(trezentos e setenta e cinco euros), destinado a custear o transporte de 

alunos e professores a Vigo no próximo dia 25 de Maio, no âmbito do 

intercâmbio com o Colégio Ria de Vigo”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 15 e 16 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 
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como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

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

JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO/COMISSÃO SOCIAL 

DA FREGUESIA DE SÃO TORCATO – AQUISIÇÃO DE 

VIATURA – Presente a seguinte proposta: “Foi a Câmara Municipal 

oficiada pelo Presidente da Comissão Social da Freguesia de S. Torcato, no 

sentido de sensibilizar a Autarquia para a necessidade de adquirir uma 

viatura de 9 lugares destinada a transportar a equipa multidisciplinar que a 

Junta de Freguesia de São Torcato se propõe criar para prestar apoio aos 

cidadãos da área de São Torcato mais necessitados de assistência social. 

Efectivamente, aquela Junta propõe-se contratar um técnico, que passaria a 

coordenar uma equipa formada por voluntários, que ficaria disponível 

para, de forma célere, prestar o auxílio necessário, designadamente aos 

mais desfavorecidos e aos idosos. Para o efeito, a Junta de Freguesia 

propunha-se igualmente criar e custear uma linha telefónica gratuita, no 

sentido de facilitar a comunicação de problemas e casos a tratar. Contudo, 

para concretização deste objectivo, torna-se necessário adquirir uma 

viatura de 9 lugares, com um custo de 18.000 euros (em estado de uso). 

Tendo em vista o interesse público dos apoios que a Junta de Freguesia de 

São Torcato se propõe prestar, e considerando o esforço financeiro que a 

mesma Junta está disponível para assumir, proponho a atribuição de um 

subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de S. Torcato, no valor de 

€10.000,00 (dez mil euros) para comparticipar na aquisição de uma viatura 

de 9 lugares que se destina ao transporte da equipa adstrita à acção social, 

bem como ao apoio na deslocação dos idosos e população menos 

favorecida da área da freguesia, nos termos do disposto na alínea b) do nº 

6 do art.º 64º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela  Lei  nº  5-A/2002,  de  11 de Janeiro.”  DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

NATAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente a seguinte 

proposta: “No sentido de assegurar o transporte dos seus atletas nas várias 

actividades em que se encontram envolvidos (treinos, competições, etc.), 

vem a Secção de Natação do Vitória Sport Clube solicitar apoio financeiro 

para aquisição de uma viatura. Atendendo ao interesse em apoiar o 

desenvolvimento daquela secção, desde logo criando condições para que 

os seus atletas possam ser transportados em condições de segurança, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à Secção de Natação do Vitória Sport Clube, de 

um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar na aquisição de uma viatura para transporte dos respectivos 

atletas. Este subsídio será pago mediante apresentação do título de 

propriedade da referida viatura”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GUIA – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS – Presente a seguinte 

proposta: “Atendendo ao estado de degradação em que se encontrava a 

Capela de Nossa Senhora da Guia, datada de 1787, entendeu a respectiva 

Irmandade realizar obras de conservação, que envolveram arranjos do 

telhado, soalho, paredes e tecto, que importaram em €3.000,00 (três mil 

euros). Pretendem ademais mandar executar e instalar uma porta gradeada 

em ferro, de molde a poder manter o interior da Capela à vista de todos 

quantos procuram conhecer o património do Centro Histórico. 

Considerando o interesse de que se revestem estas iniciativas para a 
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valorização e promoção do património de Guimarães, proponho, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

atribuição, à Irmandade de Nossa Senhora da Guia, de um subsídio de 

€1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar nos custos de 

conservação e restauro da Capela de Nossa Senhora da Guia”. 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 e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 19 a 22 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ADCL – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES LOCAIS – 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: 

“A Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais – 
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ADCL, em articulação com a Rede Europeia Anti-Pobreza – REAPN 

solicita apoio financeiro para a realização de um rastreio da Fundação 

Portuguesa de Cardiologia realizado no dia 18/04/2007. Atendendo ao 

interesse público desta acção que se enquadra na orientação do PDS 2007-

2008 da Rede Social, referente ao combate à pobreza das pessoas idosas e 

dependentes, venho propor, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do 

art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição de um subsídio de €103,30 (cento e 

três euros e trinta cêntimos) à Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais – ADCL, destinado a cobrir despesas associadas ao 

referido rastreio.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.02 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 19 a 22 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 9   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MAIO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – “CITÂNIA 

VIVA” – PEDIDO DE APOIO – Presente a seguinte proposta: “Com o 

objectivo de dar continuidade à iniciativa que teve início em 2004, com a 

designação de “Feira Castreja”, e que em 2005 passou a designar-se por 

“Citânia Viva”, propõe-se a Casa do Povo de Briteiros realizar uma 

recriação histórica do ambiente quotidiano da Idade do Ferro, centrado no 

castro de Briteiros, reconstituindo, com recurso a actores e materiais da 

época, cerimónias como o conselho de anciãos, rituais fúnebres, exercícios 

guerreiros, etc. Para assegurar a fidelidade histórica destas recriações, a 

organização voltou a garantir a participação científica da Sociedade Martins 

Sarmento e da Universidade do Minho. Considerando a relevância do 

evento para o conhecimento e sensibilização da comunidade para a 

preservação do nosso património e, simultaneamente, para a promoção 

turística e dinamização cultural do castro de Briteiros, proponho, ao abrigo 

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

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

atribuição, à Casa do Povo de Briteiros, de um subsídio de €1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de produção e 

organização do “Citânia Viva 2007”. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 19 a 22 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 
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vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

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

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

SUBSÍDIOS – MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE GUIMARÃES – 

COMEMORAÇÃO DO 25 DE ABRIL – Presente a seguinte proposta: 

“Presente um ofício do Centro Infantil e Cultural Popular, em 

representação do Movimento Associativo de Guimarães, solicitando apoio 

logístico para a Comemoração do 25 de Abril que realizaram naquela data. 

Atendendo à relevância da efeméride e ao mérito das comemorações 

propostas pelo Movimento Associativo, proponho, ao abrigo do disposto 

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

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Centro 

Infantil e Cultura Popular, em representação do Movimento Associativo, 

de subsídio de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar nas despesas com a aquisição de materiais e na produção de 

material gráfico”. 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 e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 19 a 22 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 
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vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

FESTAS DE S. SEBASTIÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

23 de Janeiro de 2007, que concedeu à Junta de Freguesia de Fermentões 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas de S. Sebastião nos últimos três 

anos, num máximo de €76,03 (setenta e seis euros e três cêntimos). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor Ferreira que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD 

votaram contra os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes 

razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos 

consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as 

freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda 

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

circunstância de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido 

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa 

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – FESTAS DA SENHORA DA LUZ – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de 

Festas da Senhora da Luz, freguesia de Briteiros Santa Leocádia, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, realizadas entre os passados dia 13 e 15 

de Abril. Verifica-se que o consumo registado no ano de 2005 com a 

realização das referidas festas foi de €43,63 (quarenta e três euros e 

sessenta e três cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Briteiros Santa Leocádia, de um subsídio correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

das Festas da Senhora da Luz, num máximo de €21,90 (vinte e um euros e 

noventa cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 

e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor 

Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 27 da agenda desta 

reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara 

Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das festas a promover 

pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina 

negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se 

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

mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem 

sido transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que 

organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-

cooperativa não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das 

referidas festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. --- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE – FESTAS 

DA VILA E DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Ponte solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas da Vila de Ponte e de 

Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 11 e 13 de 

Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a 

realização das referidas Festas, verifica-se que a média é de €348,44 

(trezentos e quarenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos), pelo que 

será de autorizar a instalação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva 

entre os próximos dias 11 e 13 de Maio, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Ponte, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Santo 

António, num máximo de €174,22 (cento e setenta e quatro euros e vinte e 

dois cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor 

Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 27 da agenda desta 

reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara 

Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das festas a promover 

pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina 
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negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se 

a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa 

de um rigor que o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso 

mesmo, é a circunstância de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem 

sido transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que 

organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-

cooperativa não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das 

referidas festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. --- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LEITÕES – FESTAS 

DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Leitões solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas do Santíssimo 

Sacramento, a realizar entre os próximos dias 11 e 13 de Maio. Analisados 

os consumos registados nos últimos três anos com a realização das 

referidas Festas, verifica-se que a média é de €88,60 (oitenta e oito euros e 

sessenta cêntimos) pelo que será de autorizar a instalação de 2 contadores 

para a potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 11 e 13 de Maio, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de Leitões, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas do Santíssimo Sacramento, num máximo de 

€44,30 (quarenta e quatro euros e trinta cêntimos). Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num 
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corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do 

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

freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS 

não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € 

para a régie-cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da 

Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM – FESTAS 

DE SANTO ANTÓNIO – COMISSÃO DE CULTO DA CAPELA 

DE SANTO ANTÓNIO D’ARCELA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Culto da Capela de 

Santo António d’Arcela, freguesia de Azurém, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Santo António, a realizar entre os próximos dias 9 e 13 de Junho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

das referidas Festas, verifica-se que a média é de €183,92 (cento e oitenta e 

três euros e noventa e dois cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva entre os próximos 

dias 9 e 13 de Junho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de 

Azurém, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de Santo António, num 

máximo de €91,96 (noventa e um euros e noventa e seis cêntimos). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa e Vítor Ferreira que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD 
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votaram contra os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes 

razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) aos 

consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as 

freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda 

mais as freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que 

o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a 

circunstância de na reunião de 11 de Janeiro de 2007 terem sido 

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa 

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E CINQUENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


