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ACTA 

Aos catorze dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice – Presidente da Câmara – Domingos 

Bragança Salgado – e Vereadores – 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, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor Manuel da 

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

Não compareceu o Presidente da Câmara, 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) – Leu, em voz alta, um documento 

contendo a sua intervenção, pedindo que ficasse registada em acta, pelo 

que se transcreve o respectivo texto: “Na última reunião da Câmara 

Municipal foi-nos prestada a informação que o Prof. Emídio Gomes iria 

abandonar as funções de presidente do conselho de administração do 

AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Tal notícia 

deixou-nos naturalmente tristes e preocupados, na exacta medida em que a 

sua nomeação foi por nós várias vezes elogiada, de forma pública e 

privada, por se ter colocado, neste caso, “o homem certo, no lugar certo”. 

Esta notícia preocupa-nos pelo passado e pelo futuro do nosso Parque de 

Ciência e Tecnologia (PCT). Em relação ao passado pois o Prof. Emídio 

Gomes teve a visão e a determinação, conjuntamente com o ministro 

Pedro Lynce do Governo de Durão Barroso, para resgatar das longas 

trevas de seis anos o nosso PCT. Em relação ao futuro por considerarmos 
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o Prof. Emídio Gomes uma dos mais bem preparados técnicos na área da 

Inovação e do Conhecimento e pela sua extrema capacidade de delinear 

uma estratégia capaz de envolver as empresas e a universidade no nosso 

desígnio fundamental que é o de reconvertermos, nos próximos anos, o 

tecido produtivo da nossa região. Só poderemos, neste momento, 

agradecer-lhe toda a colaboração e empenho demonstrados e desejar-lhe 

todas as felicidades nas muitas e importantes missões que abraçou. E este 

reconhecimento queremos deixá-lo aqui, hoje, expresso. A criação de um 

Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) em Guimarães foi uma resposta 

política à necessária inovação da nossa região dada pelo Governo Central 

em 1992, que sempre apoiámos e que sempre apoiaremos. Temos tido 

algumas dificuldades. A primeira e a mais significativa das dificuldades 

após a criação do Avepark em 5 de Fevereiro de 2004 foi a decisão de se 

localizar o Instituto Ibérico de Investigação em Braga e não no nosso 

PCT, como seria de esperar de um Governo que soubesse racionalizar e 

potencializar o investimento público. Perdemos, todos, essa batalha. As 

dificuldades adicionais, mas muito importantes, resultam, ainda hoje, das 

acessibilidades. Aquelas que dependem do Governo Central (ligação das 

Taipas a Silvares) e as que dependem de nós (acesso ao PCT). Quanto à 

primeira reafirmamos hoje a necessidade de se fazer uma forte pressão 

política para a conseguir, pois ela é absolutamente fundamental. Quanto à 

segunda, da nossa exclusiva responsabilidade, preocupa-nos, 

profundamente, a sua demora. É bom lembrar, a este propósito, que o 

objectivo da inauguração do Avepark em Dezembro do ano passado 

falhou. Que a possibilidade de Março de 2007 falhou. Que o desejo da 

inauguração em 24 de Junho também falhará, e agora já se fala na 

possibilidade de Outubro. Este atraso é muito mau. Sem prescindir da 

principal crítica política sobre a ausência de uma ligação à auto-estrada, 
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cremos que a rápida ligação ao PCT, da nossa responsabilidade, dar-lhe-ia 

uma “dignidade” completamente diferente da que hoje dispõe e não 

poderia ter falhado, nem pode falhar mais para podermos competir com o 

Instituto Ibérico. Cada dia que passa torna pior esse desígnio. É 

importante para o Avepark e para Guimarães que se tracem metas e que 

sejamos capazes de as cumprir. É a nossa imagem enquanto concelho 

empreendedor que está em causa. A propósito de imagem não 

compreendemos como é possível hoje, 3 anos e meio após a criação do 

Avepark, e numa altura que de há muito se conhecem já investimentos 

importantíssimos no PCT, exista um portal na Internet que era melhor 

nem sequer lá estar. Um portal em construção que é, não tenhamos 

dúvidas, a nossa primeira imagem para o exterior neste mundo 

globalizado. Entendemos que a crítica em política pode ser útil se os 

criticados tiverem disponibilidade para ouvir e se os críticos, como é nosso 

caso, tiverem, como temos, total disponibilidade para colaborar”. 2 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Saudou a visita do Presidente da 

República a Guimarães, bem como o conteúdo da mensagem política, 

concretamente no que diz respeito às políticas sociais e económicas que 

devem nortear a actuação autárquica. 3 – Vereador António Salgado 

Almeida – a) – Disse que a Câmara Municipal de Guimarães deveria ter 

uma postura mais activa na fiscalização e limpeza das matas do Concelho, 

considerando que deveria existir um mecanismo para mobilizar instituições 

concelhias de defesa da ecologia. Fez alusão a uma iniciativa de recolha de 

lixo da Associação de Caçadores de Guimarães, lamentando a falta de 

apoio que os promotores do evento sentiram por parte dos serviços 

camarários, designadamente dos Serviços da Polícia Municipal. 4 – 

Vereador César Machado – a) – Sobre a intervenção do Vereador 

António Salgado Almeida disse que não tinha conhecimento da atitude da 
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Polícia Municipal no que diz respeito à falta de disponibilidade para 

fiscalizar as lixeiras clandestinas, contudo, disse que na próxima reunião 

traria mais informação sobre este assunto. 5 – Vereador Armindo Costa 

e Silva – a) – Relativamente às lixeiras clandestinas, começou por referir a 

falta de consciência cívica de algumas pessoas. Quanto à disponibilidade 

para colaborar nas iniciativas de recolha das organizações concelhias, 

esclareceu que os serviços estão receptivos a contribuírem 

disponibilizando a logística necessária, desde que o pedido seja feito 

atempadamente, o que não aconteceu no caso em concreto, em que a 

Associação de Caçadores pediu apoio muito em cima da hora; b) – Deu 

conhecimento de uma informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente sobre uma Acção de Formação relativa a Boas Práticas em 

Segurança Alimentar, destinada aos comerciantes do Novo Mercado 

Municipal de Guimarães. 6 – Vice – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente à intervenção do 

Vereador Rui Vítor Costa, disse que o Avepark iria ter sucesso, 

informando que a construção central estava praticamente concluída, 

estando em construção o edifício destinado ao Instituto de Tecidos 

Regenerativos. Disse que as obras de ligação à Circular das Taipas deverão 

começar brevemente, para que a via seja concluída ainda este ano, 

acrescentando que se iria continuar a diligenciar no sentido de o Governo 

assegurar o acesso à auto-estrada. Disse, ainda, que considerava positivo o 

trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração, referindo, 

também, que a opção pela Universidade do Minho para a presidência era a 

melhor solução. b) – Congratulou-se, igualmente, com a visita do 

Presidente da República, dizendo que todos deveriam estar de acordo com 

a mensagem transmitida. Contudo, recordou a importância de se ter 

presente quais as entidades com competências nesta matéria. ----------------- 
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--------------------------------- DELIBERAÇÕES -------------------------------- 

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

seguintes propostas: ---------------------------------------------------------------- 

COMEMORAÇÕES DO 24 DE JUNHO – CONDECORAÇÕES 

HONORÍFICAS – Presente a seguinte proposta: “Em conformidade 

com o Regulamento para a Concessão de Medalhas Honoríficas aprovado 

em reunião desta Câmara de 3 de Março 1993, propõe-se a distinção das 

entidades e individualidades a seguir referenciadas, cujos contributos 

julgamos relevantes para a Comunidade nas diversas áreas de actividade, e 

nessa medida dignos de reconhecimento através da atribuição das 

seguintes Condecorações Honoríficas: Irmandade de Nossa Senhora do 

Carmo da Penha – medalha de Mérito Social, em ouro; A origem da 

Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha remonta a 1702, 

quando o anacoreta Guilherme Merino, italiano vindo de França, se 

enamorou pela montanha de Guimarães. O Ermitão da Penha, estrangeiro, 

solicitou uma porção de terra e um rego de água para seu sustento, que lhe 

viriam a ser cedidos pela Câmara em 1709. Mais tarde a posse da capela 

entretanto construída passou para a Ordem dos Carmelitas, que 

construíram na Penha um hospício. Anos após o abandono dos carmelitas, 

o movimento de restauração da Penha, que motivou a fundação da 

Irmandade, liderado pelo Padre António Ferreira Caldas, herdou toda a 

história e bens do ermitão e dos frades carmelitas. De facto, em 1867, na 

Rua de Couros, 40 cidadãos vimaranenses reuniram-se para decidir da 

instalação de uma Irmandade, cujos estatutos foram publicados em 1872, 

para honrar o culto religioso devido à imagem de Nossa Senhora do 

Carmo da Penha, existente na sua Ermida. Sob a fé em Nossa Senhora e 

os encantos e belezas da Penha, deu-se início ao embelezamento do sítio e 

à edificação de vários monumentos e equipamentos que, por si, 
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justificaram a florestação, a captação e distribuição de água, bem como as 

várias acessibilidades que transformaram a Penha numa das mais belas e 

bem edificadas estâncias de turismo. O Estado classificou o espaço como 

«Estância de Turismo de Excelência», por decreto de 1923, criando a Junta 

de Turismo do Local da Penha e, mais tarde, em 1953, como «Imóvel de 

Interesse Patrimonial». Mais recentemente, a construção do teleférico da 

Penha, em 1993, motivou a classificação de «Interesse Turístico Nacional». 

Ao longo destes três séculos de existência formal da INSCP, dezenas e 

dezenas de vimaranenses, liderando os destinos da Penha, emprestaram à 

montanha e a Guimarães um valor inestimável e singular. Ao longo dos 

anos, milhões de pessoas acederam à montanha para desfrutar das suas 

belezas e encantos, bem como dos vários equipamentos construídos pela 

Irmandade: Parque Florestal, Hotel da Penha, Santuário Eucarístico e 

Mariano da autoria do Arq. Marques da Silva, a par da singular salvaguarda 

e valorização do património natural à sua guarda. A acção continuada em 

prol do ambiente, do turismo, da religião e da comunicação afirmam a 

vitalidade e empenho da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da 

Penha ao longo dos tempos e são testemunho vivo de um grupo de 

generosos vimaranenses que tomaram e tomam nas suas mãos a causa de 

servir esta instituição e a cidade. Empresas Pizarro – medalha de Mérito 

Industrial, em ouro; Instaladas em Guimarães, mas com relações 

comerciais em todo o mundo, as Empresas Pizarro foram criadas em 1983 

pela mão do empresário vimaranense Manuel Pizarro e vêm conhecendo 

desde então constantes ciclos de expansão e vários processos de 

modernização que se reflectem numa evolução contínua de produtos e 

serviços oferecidos ao caprichoso mundo da moda. São formadas por 

quatro unidades complementares, todas localizadas na freguesia de Brito, 

do concelho de Guimarães, que empregam 1.200 pessoas e são a âncora de 
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dezenas de outras unidades instaladas no norte de Portugal, 

particularmente na sub-região do Vale do Rio Ave, onde trabalham cerca 

de 3.000 pessoas. Lavam, tingem, estampam e acabam peças de vestuário 

depois de confeccionado. Todas respondem a uma mesma filosofia 

empresarial e industrial: resposta rápida às flutuações da moda, aposta na 

liderança do segmento de mercado, valorização do saber-fazer acumulado, 

incorporação das tecnologias da informação e do conhecimento e critério 

na escolha de parceiros estratégicos. O objectivo é a melhoria contínua da 

produtividade e da competitividade, no respeito pela responsabilidade 

social e ambiental das Empresas. Para alcançar esse propósito, as 

Empresas Pizarro revolucionaram um sector tradicional aplicando as 

novas tecnologias, o que aliás lhe valeu o reconhecimento oficial pelo seu 

pioneirismo. Em complemento do esforço em maquinaria, equipamento e 

processos, abraçaram um projecto de certificação tripla integrada, nas áreas 

da Qualidade, Ambiente e Segurança e Higiene do Trabalho, tornando-se 

nas primeiras indústrias têxteis portuguesas a merecer tal certificação. 

Neste momento as Empresas Pizarro desenvolvem estudos no âmbito das 

energias renováveis e da valorização dos resíduos industriais não perigosos, 

o que lhes permitirá diminuir a factura energética, contribuir para a 

moderação das importações de combustíveis fósseis e reduzir a libertação 

de CO2 para a atmosfera. Esse projecto vai ser completado com outro em 

curso, no âmbito da investigação e desenvolvimento, que permitirá 

diminuir drasticamente o consumo de água, a sua reciclagem e a 

substituição de produtos auxiliares agressivos por processos amigos do 

Ambiente. Por cada 100 toneladas de produção, 80 destinam-se ao 

mercado externo, com destaque para a União Europeia, uma 

demonstração do relevante contributo das Empresas Pizarro para a 

balança comercial portuguesa. Banda Musical de Caldas das Taipas – 
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medalha de Mérito Cultural, em ouro; A Banda Musical de Caldas das 

Taipas desenvolve uma actividade ininterrupta desde 1840, ano em que um 

grupo de jovens de S. Tomé de Caldelas, motivados pela arte musical, 

fundou uma “Philarmónica” que, mais tarde, adoptou a actual designação. 

Orientada para o aperfeiçoamento do desempenho musical e para a 

execução de reportórios de qualidade, a Banda Musical participou em 

inúmeros concursos ao longo do seu historial, conquistando honrosos 

prémios que, não só despertaram o interesse e a adesão de um número 

crescente de jovens, como robusteceram o sentimento de orgulho e 

carinho de que gozam no seio da Comunidade em que estão inseridos. 

Não escapando à crise que o movimento associativo atravessou nas 

últimas décadas, a Banda Musical, embora mantendo uma actividade 

regular, encontrava-se em situação difícil face ao futuro no final dos anos 

setenta: a elevada média etária dos seus executantes, aliada a um 

envelhecido e parco instrumental, não permitia antever um futuro à altura 

da sua tradição. No entanto, contrariando aquela tendência, a Banda 

Musical conheceu, nos anos de 1980 e 1981, uma notável reforma 

estrutural: criou uma escola de música segundo os padrões mais modernos 

da nova pedagogia musical com resultados tão evidentes que, ao cabo de 

oito anos, passou a ser constituída quase exclusivamente por jovens, alguns 

deles tendo abraçado a carreira musical como professores de música ou 

músicos militares. Mobilizada a Comunidade local e as instituições 

nacionais, regionais e locais, conseguiu-se renovar e modernizar o 

instrumental, pelo que as inúmeras actuações da Banda são, hoje em dia, 

um referencial de qualidade e rigor musicais que justificam uma crescente 

procura por parte dos respectivos promotores. Deste modo, destaca-se o 

inestimável contributo da Banda Musical de Caldas das Taipas para, 

através da música, concorrer para o desenvolvimento integral dos jovens, 
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proporcionando-lhes uma formação e experiência de inegável importância 

nos planos pedagógico, profissional e social. Delegação de Guimarães 

da Ordem dos Advogados – medalha de Mérito Social, em ouro; A 

Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados existe, oficialmente e 

enquanto órgão colegial, desde 23 de Fevereiro de 1972, de acordo com a 

acta deliberativa da Assembleia-geral dos Advogados desta Comarca. 

Desde o início do exercício de funções, a Delegação manifestou e 

demonstrou, ao longo da sua existência e actividade, grande empenho e 

dinamismo junto dos advogados que representa e da comunidade 

vimaranense, engrandecendo e qualificando o parque judiciário da comarca 

de Guimarães bem como todas as instituições que, na área do direito e da 

justiça, desempenham funções junto dos cidadãos. À delegação ficam a 

dever-se actos e resultados na criação de novos tribunais, remodelação dos 

existentes e de garantia do bom e crescente funcionamento de todos os 

organismos que, directa ou indirectamente, atingem o cidadão no seu 

relacionamento com o direito e com a justiça, emprestando especial 

atenção e denotando grande labor no desiderato de disponibilizar os meios 

da justiça aos mais carenciados. Neste quadro, entre as várias iniciativas 

realizadas, destacam-se o pioneirismo no exercício de competência 

delegada no âmbito do Apoio Judiciário, estabelecendo uma relação de 

maior proximidade e eficácia na nomeação de advogados para o patrocínio 

oficioso gratuito e, sobretudo, a criação e direcção do Gabinete de 

Consulta Jurídica Gratuita de Guimarães, único no país com regime 

próprio e actividade ininterrupta há mais de 16 anos com reconhecido 

mérito a nível nacional. Por outro lado, impulsionou a criação, sendo co-

fundadora, do Centro de Arbitragem de Conflitos do Vale do Ave, 

subscrevendo o Protocolo que o instituiu em 15 de Março de 1993, 

cumprindo até hoje as obrigações que para si decorrem de concessão de 
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apoio técnico e divulgação da sua existência e funcionamento. Para além 

disso, colaborou e acompanhou a criação do novo Tribunal do Trabalho, 

da 2ª Conservatória do Registo Predial e do Tribunal da Relação de 

Guimarães, tomou a iniciativa e congregou esforços para a constituição, 

instalação e funcionamento, em 1993, da Comissão de Protecção de 

Menores de Guimarães e realizou, em 2000, o 1º Curso de Jornalismo 

Judiciário em que participaram Jornalistas de todo o país e abrangendo 

todos os tipos de “media”, nomeadamente, as televisões. Mais 

recentemente, criou, instalou e dirige o único Pólo de Formação de 

Advogados existente no país fora dos Conselhos Distritais da Ordem dos 

Advogados, que constitui uma autêntica Escola de Advogados em 

funcionamento contínuo. Fernando Meira – medalha de Mérito 

Desportivo em ouro; Nascido em Guimarães, em 1978, Fernando Meira 

desenvolveu desde criança uma enorme paixão pelo futebol, aproveitando 

qualquer oportunidade para jogar e aperfeiçoar os seus dotes. Primeiro nas 

horas de recreio na escola dos Carvalhos em Polvoreira, após as aulas, e 

mais tarde como jogador do Vitória de Guimarães, nos vários escalões por 

que passou. Foi no Vitória que iniciou a sua carreira profissional, em 1995. 

Jogou três épocas no seu clube do coração e, após uma curta passagem 

pelo FC Felgueiras para “rodar”, como se diz na gíria futebolística, 

regressou a Guimarães a ao Vitória na época seguinte. Pouco depois, as 

qualidades humanas que já então revelava, o seu sentido de entrega e 

espírito colectivo valer-lhe-iam a designação como capitão da equipa. 

Transferido para o Benfica, voltou a ser capitão, e foi nesse período que 

foi convocado pela primeira vez para a Selecção. Como é natural, as suas 

exibições e atitude profissional chamaram a atenção de vários outros 

clubes. Em 2002, acaba por rumar ao Estugarda, equipa da primeira linha 

do futebol alemão, iniciando uma fase marcante na sua carreira. 
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Adaptando-se rapidamente a um novo país, a uma nova língua, a novos 

costumes e ao futebol da Bundesliga, Fernando Meira revelou-se um forte 

reforço capaz de preencher qualquer posição defensiva, e convenceu os 

adeptos mais exigentes com grandes exibições. E o facto de, também no 

Estugarda, manter a posição de capitão, diz bem da forma como o atleta 

viu reconhecidas as qualidades que os Vimaranenses tão bem conhecem. 

Apesar de se movimentar ao mais alto nível de uma das modalidades mais 

competitivas, Meira nunca esqueceu as suas raízes e sempre que pode 

regressa a Guimarães, onde continua a manter família, relações e actividade 

empresarial. Em 2006, em circunstâncias difíceis e susceptíveis de 

provocar desconfiança por parte dos adeptos, deu uma enorme prova de 

maturidade e valor no Campeonato do Mundo da Alemanha, ao serviço da 

Selecção Portuguesa, demonstrando uma vez mais as virtudes 

demonstradas nos vários clubes onde militou. Na temporada  2006/2007 

conseguiu coroar a sua carreira no Estugarda e na liga Alemã ao vencer o 

respectivo campeonato. Vítor Magalhães – medalha de Mérito Industrial 

em ouro. Natural de Moreira de Cónegos, onde nasceu em 1951, iniciou a 

actividade industrial em 1976, com 25 anos, na área das confecções para o 

mercado interno. Nos anos 90, verificou-se uma grande expansão dos 

mercados, passando a exportar os seus produtos para todo o mundo. 

Atento ao desenvolvimento do mercado, sente a necessidade de 

internacionalizar o seu grupo de empresas, que se iniciou na Europa de 

Leste, em 2000, e, mais tarde, no Norte de África, concretamente em 

Marrocos e na Tunísia. Em 2005 investiu na América do Sul, estando ainda 

prevista para este continente a abertura de um novo investimento, ainda 

no corrente ano. Ao longo dos últimos anos, o grupo tem evoluído muito 

na inovação de produtos e serviços para o mercado. Existem neste 

momento, produtos já patenteados e únicos no mundo permitindo-lhe 
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trabalhar com as marcas líderes do mercado, tanto na moda como no 

desporto. Actualmente, o grupo que lidera é constituído por catorze 

empresas, que se movimentam em áreas de negócio como o imobiliário, a 

produção de tecidos, a gestão de patrimónios, a produção de energia, a 

restauração, a distribuição de combustíveis e o têxtil, estendendo-se por 

quatro países: Portugal, Tunísia, Roménia e Brasil. Emprega directamente 

1.288 pessoas assegurando indirectamente cerca de 1.000 empregos. Em 

2006, a facturação foi superior a 75 milhões de euros. Durante os 30 anos 

de actividade industrial, a responsabilidade social, a humildade e o rigor, 

constituíram sempre um pilar fundamental da sua cultura de gestão, tendo 

presente que o sucesso e a mais valia do negócio implicam, sempre, a 

valorização de quem trabalha”. A votação foi realizada conjuntamente, 

tendo a Câmara Municipal DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO 

SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. ------------------------------ 

VOTO DE LOUVOR – INICIADOS DE ANDEBOL DO 

DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA CAMPEÕES 

NACIONAIS – Presente a seguinte proposta: “A equipa de andebol de 

iniciados do Desportivo Francisco de Holanda conquistou o campeonato 

nacional da modalidade ao vencer os cinco jogos da fase final realizada em 

Leiria. Esta importante conquista traduz, uma vez mais, o trabalho 

altamente meritório realizado pelas escolas e departamento de formação 

do popular e acarinhado “Xico de Holanda” e é um merecido prémio para 

todos quantos desenvolvem um trabalho profundo e persistente, nem 

sempre devidamente evidenciado pelos holofotes da comunicação social. 

Apesar das dificuldades de ordem financeira que são conhecidas, o clube 

mantém um trabalho ímpar na formação humana e desportiva dos seus 

jovens atletas, traduzido nos inúmeros jogadores oriundos das suas 

principais equipas portuguesas de andebol ao mais alto nível. Deste modo, 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

proponho a aprovação do presente Voto de Louvor ao Desportivo 

Francisco de Holanda, aos seus valorosos atletas e técnicos, bem como aos 

seus dirigentes, por tão importante feito para o clube que é motivo de 

orgulho de Guimarães e dos Vimaranenses”. DELIBERADO 

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

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do ofício do 

Presidente da Liga Portuguesa de Futebol felicitando o Vitória Sport 

Clube, pelo regresso à Primeira Liga do Futebol Profissional; 2 – Deu 

conhecimento do acordo com a Comissão da Fábrica da Paróquia de 

Candoso S. Martinho para a construção do novo edifício da EB1 daquela 

freguesia; 3 – Disse que se encontravam reunidas as condições para que 

seja lançado o concurso público para construção da extensão de saúde de 

S. Torcato; 4 – Deu conhecimento que a Câmara Municipal estava a 

envidar esforços junto da CP para que fossem alterados alguns horários na 

ligação Guimarães – Porto, podendo ser instituídos alguns percursos mais 

rápidos, em determinados períodos do dia; 5 – Deu conhecimento que as 

instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Guimarães 

irão localizar-se num espaço mais central da cidade; 6 – Deu conhecimento 

do Plano de Emergência nas Escolas. --------------------------------------------- 

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

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

1 – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 108 a 117, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 27 de Abril, 

das seguintes propostas: a) – “Relatório e Contas do Município de 

Guimarães, respeitante ao ano de 2006”; b) - “Relatório e Contas da Zona 

de Turismo de Guimarães, respeitante ao ano de 2006”; c) – “Relatório e 

Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em 
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Liquidação, respeitante ao ano de 2006”; d) – “Regulamento de Utilização 

do Pavilhão Municipal de Souto Santa Maria”; e) – “Relatório do Grau de 

Observância do Respeito dos Direitos dos Membros da Oposição – ano 

de 2006”; f) – “Geminação com o Município da Ribeira Grande de 

Santiago de Cabo Verde”; g) – “Concurso Público Internacional n.º 

2/2007 – Prestação de Serviços de Fornecimento de Refeições a vários 

Estabelecimentos de Ensino e Jardins-de-Infância para o ano de 2008”; h) 

– “Alteração de Trânsito – Freguesia de Briteiros S. Salvador”; i) – 

“Alteração de Trânsito – Freguesia de Mesão Frio”; j) – “Alteração de 

Trânsito – Freguesia de Ponte”; 2 – Do ofício da Assembleia Municipal 

número 118, que comunica a reprovação, em sessão realizada no passado 

dia 27 de Abril, da seguinte proposta: a) “Apreciação e Votação da 

Proposta do Bloco de Esquerda para a criação da Figura do Provedor do 

Munícipe”; 3 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de 

Junho de 2007, que concessionou o direito de ocupação do Bar de Apoio 

ao Novo Mercado Municipal à Sociedade Pavico – Concentração 

Vimaranense de Panificação, S.A., pelo preço proposto de €35.250,00 

(trinta e cinco mil duzentos e cinquenta euros) a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR PO 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. ------------------------- 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: “No quadro do Plano 
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Plurianual de Investimentos para o actual mandato, importa, desde logo, 

identificar aqueles que, à luz das prioridades já conhecidas, poderão vir a 

corporizar candidaturas bem sucedidas ao QREN – Quadro de Referência 

Estratégico Nacional, e, por outro lado, aqueles que, por terem um 

impacto local ou circunscrito a uma determinada região do Concelho, 

terão, para ser executados, que reunir financiamentos de outras fontes. 

Importa, seguidamente, optar, para estes últimos, por fontes de 

financiamento que não coloquem em risco as disponibilidades financeiras 

da Autarquia para fazer face à contrapartida municipal dos investimentos a 

realizar no âmbito do QREN e que, por outro lado, não relevem para 

efeitos do endividamento municipal, cuja capacidade deve ser 

salvaguardada para corresponder às referidas contrapartidas. Deste modo, 

propõe-se que o Município de Guimarães constitua uma sociedade 

anónima para proceder à construção, instalação e conservação de 

equipamentos e infra-estruturas urbanas de relevante interesse municipal, 

concretamente: - Cinco piscinas municipais, localizadas nas Vilas de 

Lordelo, Moreira de Cónegos, Ronfe, São Torcato e Serzedelo; - Edifício 

sede da Polícia Municipal (adaptação e reabilitação do edifício sito na Rua 

Cónego Gaspar Estaço, Guimarães); - Armazém e oficinas gerais da 

Câmara Municipal de Guimarães; - Reabilitação do Parque de Campismo 

da Penha. Os programas construtivos e funcionais destes equipamentos ou 

edifícios, bem como o enquadramento dos terrenos onde estes serão 

implantados, farão parte do Caderno de Encargos/Termos de Referência, 

a incluir no procedimento concursal a lançar, nos termos constantes da 

presente proposta. Efectivamente, os objectivos constantes do Plano 

Plurianual poderão ser optimizados mediante a realização de parcerias com 

entidades privadas, conhecedoras de formas de organização e gestão mais 

flexíveis e eficientes, que permitam uma melhoria da qualidade das 
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actividades desenvolvidas, com claro benefício para a sustentabilidade 

financeira municipal e para o bem-estar da população, pelo que se propõe 

seleccionar uma entidade privada que venha a realizar 51% do capital 

social da referida sociedade anónima. Cumpre, assim, descrever 

brevemente o procedimento que se propõe observar para selecção de um 

parceiro privado com o qual será constituída a sociedade anónima, 

enquadrando-o no normativo legal aplicável. Eis, então, os aspectos 

fundamentais que deverão ser tidos em conta e que, de seguida, 

enunciamos sucintamente, cuja fundamentação e enquadramento legal 

consta do parecer jurídico anexo à presente proposta (Anexo 1): 1) - 

Aprovação municipal de constituição de sociedade anónima – 

Aprovação, pelos Órgãos Municipais, de proposta de criação de sociedade 

comercial, respeitando o regime jurídico do sector empresarial local 

aprovado pela Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 2) - Constituição 

do direito de superfície a favor da sociedade anónima – Aprovação, 

pelos Órgãos Municipais, de proposta de constituição de direito de 

superfície sobre os imóveis onde irão ser construídos os equipamentos 

acima referidos, a favor da sociedade comercial, assim permitindo 

assegurar que o direito da propriedade desses imóveis se mantenha no 

domínio municipal. 3) - Lançamento do procedimento concursal para 

selecção de parceiro privado – Na medida em que o Município de 

Guimarães pretende associar uma entidade privada à construção, instalação 

e conservação de equipamentos e infra-estruturas de interesse municipal, 

deve buscar necessariamente um parceiro privado que realize a maioria do 

capital social e que possua competência técnica relevante para a 

prossecução das referidas actividades. Atentos os princípios enformadores 

da contratação pública – transparência, igualdade, imparcialidade e 

concorrência – propõe-se que o Município realize um procedimento 
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concursal que permita auscultar o mercado e seleccione o parceiro privado 

que apresente as condições mais vantajosas para o interesse público. 4) - 

Celebração de acordo de cooperação técnica e financeira entre os 

accionistas – Celebração, com o parceiro privado, simultaneamente com 

o contrato de sociedade, de um acordo de accionistas no qual se 

estabelecem as regras e princípios que pautam as relações entre as partes 

no âmbito da sociedade anónima e as suas responsabilidades recíprocas em 

matéria de cooperação técnica e financeira. Este acordo de cooperação 

técnica e financeira é essencial porquanto consagra as regras de repartição 

dos riscos do projecto entre o Município de Guimarães e o parceiro 

privado. O acordo de cooperação técnica e financeira assegura ainda que a 

actividade desenvolvida pela sociedade anónima respeita o interesse 

público municipal que presidiu à sua constituição. 5) - Celebração de 

contratos de arrendamento entre a sociedade anónima e o Município 

– Os equipamentos e infra-estruturas de interesse municipal que a 

sociedade anónima se propõe construir destinam-se a ser utilizados pelo 

Município de Guimarães. Para tanto, o Município de Guimarães celebrará 

com a sociedade anónima contratos de arrendamento relativos a cada um 

dos equipamentos ou infra-estruturas que esta venha a construir, pagando-

lhe uma renda correspondente ao seu uso e fruição. Deste modo, 

proponho: 1 - A aprovação desta proposta, e seu envio para deliberação da 

Assembleia Municipal, bem como do Programa de Procedimento e 

Anúncio em anexo (Anexo 2); 2 - Que a Assembleia Municipal delegue 

competências na Câmara Municipal para: 2.1 - Complementar o programa 

de procedimento referido, designadamente com as especificidades e 

detalhes técnicos a constar do Caderno de Encargos/Termos de 

Referência; 2.2 - Designar a composição do Júri para apreciação das 

propostas e realização da audiência prévia. A decisão final sobre o 
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procedimento concursal a lançar será tomada pela Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal”. O parecer jurídico e o programa de 

procedimento e anúncio 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. Votou contra o Vereador António José Salgado Almeida.  

CÂMARA – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO 

DE AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS ANUAIS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente, para 

aprovação da Câmara Municipal e posterior envio à Assembleia Municipal, 

o Relatório Final respeitante à aquisição de serviços para a realização de 

auditoria externa das contas anuais da Câmara Municipal de Guimarães, 

para cumprimento do nº 2 do art. 48º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro. 

O Relatório Final propõe a adjudicação/nomeação da prestação de 

serviços à concorrente “Santos Carvalho e Associados”, pelo valor de 

€13.980,00 (treze mil novecentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor (21%). O Relatório Final 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. --------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – PROTOCOLOS A ESTABELECER 

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta da 

Vereador Domingos Bragança: “Tendo em conta que o actual contexto 

financeiro das Autarquias Locais é de enorme dificuldade, por força da 

necessidade de participar na consolidação das contas públicas do Estado, e 

também por atravessarmos um período de vazio no que toca às 

candidaturas comunitárias, já que o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) não está ainda aberto a candidaturas, torna-se difícil 
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atender a todas as pretensões formuladas pelos Presidentes das Juntas de 

Freguesia, no âmbito de obras e investimentos a realizar nas respectivas 

áreas de competência. As verbas a afectar a estes protocolos representam 

um esforço financeiro significativo, mas também prudente, considerando a 

situação descrita. Neste contexto, e dando cumprimento à deliberação de 

Câmara de 22 de Março último, foram fixadas, de forma universal, 

transparente e objectiva directrizes para os Presidentes das Juntas de 

Freguesias orientarem as suas escolhas prioritárias relativamente à 

execução de obras, bem como critérios de análise subjacentes à atribuição 

das respectivas verbas. Deste modo, cabe a cada Junta de Freguesia a 

iniciativa e escolha da obra a realizar, devendo submeter a mesma à 

apreciação do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal 

de Guimarães. As verbas a conceder são ponderadas tendo em conta a área 

geográfica de cada Freguesia e o seu número de habitantes, sendo certo 

que só serão atribuídas para a execução de obras que tenham projecto 

e/ou avaliação técnica com parecer favorável dos serviços técnicos da 

Câmara. Finalmente, para a Câmara Municipal são consideradas como 

obras prioritárias a realizar, aquelas que digam respeito à reabilitação dos 

centros cívicos e de sítios de valor patrimonial natural ou edificado de 

qualidade, a equipamentos de apoio a crianças e idosos, a sedes de Junta de 

Freguesia e a cemitérios e casas mortuárias. Propõe-se, assim, a aprovação 

das minutas dos protocolos a estabelecer com cada Junta de Freguesia – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS e 

PROTOCOLO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA APOIO A 

OBRAS NAS FREGUESIAS – bem como do mapa de repartição de 

apoios a conceder neste âmbito, com menção das obras a que se 

destinam”. O mapa de repartição de apoios, bem como as minutas dos 

Protocolos de Delegação de Competências e de atribuição de subsídios 
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para apoio a obras nas freguesias dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente a transferência de verbas para as Juntas de 

Freguesia para uma realização mínima de obra nas freguesias, apesar de 

entenderem que estas transferências se encontram muito aquém das 

necessidades das autarquias e dos anseios das suas populações. Estas 

verbas não cumprem o estabelecido pelo PS em sede de Plano e 

Orçamento, significam um corte de 50% naquilo que havia sido previsto e 

planeado. O PS, mais uma vez como vem sendo hábito, coloca as 

freguesias na linha da frente quando é para cortar nos recursos da 

comunidade. As freguesias de Guimarães são profundamente 

discriminadas pela Câmara Municipal, o que se comprova pela comparação 

com outros concelhos, como por exemplo Vila Nova de Famalicão. As 

freguesias de Famalicão, que possuem menos 30% da nossa população, 

receberam da sua Câmara mais do dobro das dotações do que as de 

Guimarães. As verbas agora definidas não fazem justiça às autarquias 

locais vimaranenses e reforçam o já conhecido fosso de investimentos 

entre a cidade e o resto do concelho, que tem sido levado a cabo pelo PS 

ao longo dos últimos anos”. --------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – DESAFECTAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO – PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: “O “Grupo PETROTEC”, 

com sede no parque industrial de Guimarães, pavilhão C2, S. João de 

Ponte, veio requerer à Câmara Municipal de Guimarães a aquisição de 

duas parcelas de terreno adjacentes aos lotes onde se encontram as 
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instalações do mesmo grupo de forma a potenciar a respectiva ampliação e 

resposta às necessidades espaciais hoje verificadas. Conforme informação 

prestada pela Divisão de Projectos e Planeamento Urbanístico, torna-se 

necessário proceder à instrução de um processo tendente à desafectação de 

duas parcelas de terreno, com as áreas de 54.00m2 e 1476.00m2, situadas 

no parque industrial de Guimarães, Vila de S. João de Ponte, que se 

encontram integradas no domínio público do loteamento titulado pelo 

alvará 58/92 uma vez que se verifica que tais parcelas não apresentam 

interesse como bem público. A parcela de terreno com área igual a 

54.00m2 confronta a norte com o lote C2 (propriedade da PETROTEC) e 

a nascente, poente e sul com terreno de domínio público (área verde). A 

parcela de terreno com área de 1476.00m2 confronta a norte com prédio 

da PETROTEC e a nascente, poente e sul com terreno de domínio 

público. Para se determinar o valor destes terrenos recorreu-se a uma 

avaliação realizada pelos serviços técnicos da Divisão de Gestão 

Urbanística, cujo valor por m2 é de €66,43. Entretanto, efectuou-se, 

também, a simulação do valor patrimonial tributário destes lotes, com base 

na fórmula de cálculo disponibilizada pela Direcção Geral de Finanças, que 

confere àqueles lotes o valor de €70,00 m2. Atendendo a que o Município 

já integrou parcelas similares no logradouro dos prédios construídos em 

lotes do mesmo parque industrial (loteamento titulado pelo alvará 58/92) e 

tendo por base o princípio da igualdade, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Guimarães delibere nos termos do artigo 64, número 6, 

alínea a) da Lei 169/99 de 18/9, conjugado com o artigo 53, número 4, 

alínea b), propor à Assembleia Municipal a desafectação das parcelas acima 

identificadas para ulterior venda à requerente “Grupo PETROTEC”, pelo 

preço de €70,00 m2. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 
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APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – CIDADE DESPORTIVA (PISCINAS E PISTA 

DE ATLETISMO) – PERMUTA DE PRÉDIOS SITUADOS NA 

QUINTA DO OUTEIRO, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, 

POR PRÉDIOS SITUADOS NA FREGUESIA DE CANDOSO S. 

TIAGO, PROPRIEDADE DE DOMINGOS MACHADO 

MENDES – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: “Tal 

como previsto no Plano de Investimentos municipal, a construção da 

Cidade Desportiva envolveu a aquisição dos terrenos necessários à 

implantação dos equipamentos, vias de comunicação e zonas de lazer 

envolventes projectados. Os terrenos em causa localizavam-se na 

denominada Veiga de Creixomil, integrando, além da freguesia de 

Creixomil, a de Candoso S. Tiago. Dos contactos estabelecidos pela 

Autarquia com os respectivos proprietários resultou, nalguns casos, a 

necessidade de recorrer à via expropriativa litigiosa dos terrenos. Nos 

restantes, foi possível chegar a acordo amigável. De entre estes, subsiste 

um só processo por concluir, respeitante a prédios rústicos pertencentes a 

Domingos Machado Mendes, localizados na freguesia de Candoso S. 

Tiago. Com os demais proprietários foram entretanto celebradas as 

correspondentes escrituras de compra e venda. Do processo que, com esta 

proposta, se pretende concluir, consta um acordo de intenção de permuta 

assinado em 2001 entre o legal representante do Município e Domingos 

Machado Mendes, possibilitando a ocupação imediata dos terrenos e a 

construção de algumas das obras planeadas, assim permitindo a conclusão 

daquela fase da Cidade Desportiva nos prazos previstos. Com aquele 

documento, as partes acordaram submeter aos órgãos próprios a decisão 

de permutar tais terrenos da freguesia de Candoso S. Tiago, com a área 
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total de 84.510m2, por 5 lotes de terreno situados na denominada Quinta 

do Outeiro, propriedade do Município, com a área total de 6.128 m2 

(Quadros 1 e 2): ------------------------------------------------------------------------ 

Quadro 1 – Terrenos em Candoso S. Tiago 
Parcelas Área/m2 

A 7.600 

B 9.500 

C 3.650 

D 55.170 

E 8.590 

Totais 84.510 
 

Quadro 2 – Terrenos da Quinta do Outeiro 

Parcelas Construção Habitação Comércio Garagens Implantação 
Área do 

lote 
M10 3.600 2.350 750 500 750 750 
M11 7.275 4.965 1.410 900 1.410 1.410 
HC6 5.861 4.803   1.058 1.572 1.572 
HC9 1.884 1.584   300 1.136 1.136 
HC10 4.218 3.579   639 1.260 1.260 

TOTAIS 22.838 
17.281 2.160 

3.397 6.128 6.128 
19.441 

Refira-se que os lotes de terreno constantes do Quadro 2 faziam parte de 

uma operação de loteamento que o Município pretendia promover, dando 

assim cumprimento ao estudo prévio do Plano de Pormenor da Zona da 

Costa – Mesão Frio. Na sequência das avaliações efectuadas previamente 

ao citado acordo, nos anos de 1999 e 2000, a estes lotes de terreno foi 

atribuído um valor total de 209.676.000$00 (€1.045.859,48), enquanto os 

terrenos de Candoso S. Tiago foram avaliados em 221.429.000$00 

(€1.104.483,20). Sublinhe-se que esta avaliação considerava os terrenos por 

infra estruturar, pelo que em 2002 foi lavrada acta de reunião realizada 

entre as partes onde foi clarificado que os custos da execução das infra-
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estruturas que o Município se propunha executar no loteamento da Quinta 

do Outeiro, teriam de acrescer ao valor dos lotes, na medida da sua 

percentagem de construção face ao conjunto da área prevista para lotear, 

custos esses a ser assumidos por Domingos Mendes. Conhecidas agora, 

com rigor, as áreas dos lotes a permutar, conforme quadro abaixo 

apresentado (Quadro 3), em virtude da conclusão do correspondente 

processo de loteamento da Quinta do Outeiro (alvará nº 19/07), obteve-se 

a avaliação de 2 entidades independentes – um perito da lista oficial e o 2º 

Serviço de Finanças de Guimarães – constantes dos Quadros 4 e 5, que 

igualmente se apresenta: -------------------------------------------------------------- 

Quadro 3 – Lotes do Loteamento da Quinta do Outeiro (Mesão Frio) 
para permuta 

Lotes Construção Habitação Comércio Garagens Implantação 
Área do 

lote 
2 6288 3200 988 2100 1047 1105 
4 9950 6240 500 3210 2027 2754 
5 7905 4840 500 2565 1982 2134 
7 4167 2560   1607 622 884 
8 349   349   200 352 

    28659 
16840 2337 

9482 5878 7229 19.177 
 

Quadro 4 – Avaliação efectuada por perito da lista oficial 

Critérios Lotes da Quinta do Outeiro 
Terrenos de 

Candoso S. Tiago 
Nos termos do Cód. 
Expropriações €2.996.883,09 €3.313.966,69 

Nos termos do CIMI €2.243.737,40 €4.737.222,00 
 

Quadro 5 – Avaliação efectuada pelo 2º Serviço de Finanças de 
Guimarães (nos termos do CIMI) 

Lotes da Quinta do Outeiro Terrenos de Candoso S. Tiago 

€2.066.850,00 €5.882.410,00 

Comunicado a Domingos Machado Mendes o orçamento das infra 

estruturas respeitante aos lotes a permutar, que ascende a €967.022,33, este 

veio contra propor o pagamento do montante de €300.000,00, justificando 
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tal proposta com os seguintes factos: - Alteração do contexto económico 

que se verificou no período que mediou entre a assinatura do acordo de 

intenção e a concretização da permuta; - Prejuízos financeiros que teve que 

suportar pela não rentabilização e não utilização dos terrenos de que é 

proprietário; - As cérceas e localizações dos lotes são menos interessantes, 

do ponto de vista comercial, do que as inicialmente propostas; - 

Discordância relativamente à imputação e montante de custos de algumas 

infra estruturas que, na sua perspectiva, não foram realizadas no interesse 

exclusivo do loteamento, não devem ser atribuídas aos privados por 

constituírem, em seu entender, obrigação da Autarquia, e, finalmente, 

porque os custos de uma empreitada pública superam numa percentagem 

considerável, os custos que uma operação semelhante teria, se executada 

por privados. Assim, o proprietário manifesta que, a não ser nestas 

condições, a operação resultaria, para ele, num prejuízo avultado, pelo que 

encararia a possibilidade de enveredar pela via expropriativa. Nesta 

conformidade, atendendo às avaliações oficiais, que já incluem o custo das 

infra estruturas, entendo que, mesmo considerando a redução proposta 

pelo proprietário, o acordo de permuta dos imóveis manifesta-se 

claramente vantajoso, para o Município, salvaguardando de forma 

inequívoca o interesse público. Por isso proponho, nos termos da alínea i) 

do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara 

Municipal submeta à Assembleia Municipal, para aprovação, e, 

posteriormente, ao Tribunal de Contas, a minuta do contrato de permuta 

em anexo, que, além do mais dele constante, cifra em €300.000,00 

(trezentos mil euros) o montante a pagar pelo proprietário, a título de 

comparticipação nos custos de execução das infra estruturas do 

loteamento supra identificado. A minuta de escritura de permuta dá-se 
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aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. O 

Vereador Carlos Vasconcelos não participou na discussão e na 

votação da proposta. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e 

Vítor Ferreira. Absteve-se o Vereador António José Salgado Almeida. ------ 

O Vereador Rui Vítor Costa solicitou que a sua intervenção sobre esta 

proposta, que leu em voz alta, ficasse registada em acta, pelo que se 

transcreve o respectivo texto: “São públicas e notórias as críticas e as 

reservas do PSD e dos seus autarcas face aos negócios celebrados entre o 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e o senhor Domingos 

Machado Mendes. Não fosse a denúncia da existência destes negócios, 

feita em sede de Assembleia Municipal, pelo PSD, em Março de 2004, e, 

muito provavelmente, apenas hoje, o “Acordo de Permuta” assinado entre 

os referidos, em 5 de Junho de 2001, seria do conhecimento público. Em 

Março de 2004, denunciámos a existência de um “Acordo” assinado em 5 

de Junho de 2001, pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, à 

revelia da restante vereação e dos restantes órgãos autárquicos, sem 

delegação de competências para tal, em que se comprometeu património 

avultado do Município, sem que fossem respeitadas as regras da alienação. 

Na ocasião, em defesa do erário municipal, defendemos que o negócio era 

ruinoso para a Autarquia. As críticas feitas ao negócio e as dúvidas que o 

mesmo encerra forçaram o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães 

a afirmar que tinha enviado o processo para o Ministério Público, com 

vista ao seu cabal esclarecimento. 6 anos depois, e após o particular 

envolvido no negócio ter vindo a público, em entrevista ao Expresso,  

defender a ideia de que era proprietário da Cidade Desportiva, esta Câmara 

é chamada a pronunciar-se sobre os termos do contrato definitivo a 
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celebrar entre o Município de Guimarães e o senhor Domingos Machado 

Mendes e mulher. A evolução de todo o processo até à data de hoje e o 

conteúdo da proposta que nos é trazida não dissipam, de forma alguma, 

antes reforçam, as inúmeras dúvidas que temos relativamente a este 

negócio. Como é do conhecimento público, existem decisões judiciais que 

consideraram, e passamos a citar, “existirem fortes indícios da prática de 

crimes públicos” no âmbito destes negócios. Assim sendo, impõe-se que 

se pergunte qual o motivo que leva o senhor Presidente da Câmara a 

agendar este assunto antes do esclarecimento cabal por parte dos Tribunais 

de todos os factos? Não obstante esta questão prévia, e na impossibilidade, 

por razões de tempo, de colocar todas as questões que se impunham, urge 

colocar as seguintes questões: De acordo com a documentação que nos foi 

facultada, na mesma época em que o senhor Presidente da Câmara 

negociou com o senhor Domingos Machado Mendes o “Acordo de 

Permuta” que deu origem a esta proposta, o Município expropriou, com 

recurso aos Tribunais, e adquiriu terrenos da Cidade Desportiva, 

confinantes com os que agora se discutem, de outros proprietários que não 

o senhor Domingos Machado Mendes por valores compreendidos entre 

os 11,00€ e os 22,28€ o metro quadrado, numa média global de 13,87€ o 

metro quadrado. Para efeitos da assinatura do “Acordo de Permuta” as 

parcelas de terreno que no referido acordo são identificadas como 

pertencendo ao senhor Domingos Machado Mendes foram avaliadas 

como valendo 13,07€ o metro quadrado, perfazendo o total de 1.104.483€. 

Hoje, a Autarquia diz-nos que essas mesmas parcelas de terreno, com base 

numa avaliação cujo objecto foi definido pela Autarquia, mas que não 

corresponde nem à realidade existente à data da assinatura do “Acordo” 

nem à actual, que esses mesmos terrenos valem entre 3.313.966€ e 

5.882.410€. Usa-se agora esta avaliação para justificar a permuta. Pergunta-
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se: qual a razão de ser deste tratamento diferenciado relativamente ao 

senhor Domingos Machado Mendes? Da acta da reunião de Câmara 

realizada no dia 18 de Março de 2004, consta uma declaração lida pelo 

então Vice-Presidente da Câmara, senhor António Castro, relativa ao 

“Acordo de Permuta”, assinado em 5 de Junho de 2001. Da aludida 

declaração consta que os terrenos da freguesia de Candoso S. Tiago e os 

futuros lotes de terreno a constituir na sequência da operação de 

loteamento da Quinta do Outeiro foram avaliados para efeitos do Acordo 

de Permuta. Da proposta que hoje nos é trazida a esta reunião de Câmara 

consta a informação de que a avaliação realizada aos futuros lotes de 

terreno a constituir na sequência da operação de loteamento da Quinta do 

Outeiro considerava os terrenos por infra-estruturar. Desta mesma 

proposta consta a informação de que em 2002 foi lavrada acta de reunião 

realizada entre as partes, em que se clarificou que os custos da execução 

das infra-estruturas que o Município se propunha executar no Loteamento 

da Quinta do Outeiro, teriam que ser assumidos por Domingos Machado 

Mendes. Da referida acta consta ainda a informação de que essa sempre foi 

a vontade das partes, apesar de essa vontade não ter sido reduzida a escrito 

no “Acordo de Permuta” assinado em 5 de Junho de 2001. Face a tudo 

isto, impõe-se colocar as seguintes questões: a) - Se os terrenos da 

freguesia de Candoso S. Tiago e os futuros lotes de terreno a constituir na 

sequência da operação de loteamento da Quinta do Outeiro foram 

avaliados para efeitos do Acordo de Permuta, e se sempre foi vontade das 

partes que os custos da execução das infra-estruturas que o Município se 

propunha executar no Loteamento da Quinta do Outeiro teriam que ser 

assumidos por Domingos Machado Mendes, por que razão a avaliação 

realizada considerou os terrenos por infra-estruturar? b) - As avaliações 

efectuadas previamente ao citado acordo foram realizadas nos anos de 
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1999 e de 2000. A primeira dessas avaliações data de 9 de Novembro de 

1999.Ora, nessa data, o senhor Domingos Machado Mendes apenas era 

proprietário de uma das cinco parcelas de terreno que prometeu permutar; 

parcela essa adquirida em 10 de Agosto de 1999. Assim, se as avaliações 

foram realizadas previamente à celebração do Acordo de Permuta e para 

efeitos da sua assinatura, pergunta-se: porque se determinou a avaliação de 

lotes para efeitos do acordo de permuta quando, na ocasião da 

determinação da avaliação, o senhor Domingos Machado Mendes ainda só 

detinha uma das cinco parcelas de terreno? Quer isto dizer que o senhor 

Domingos Machado Mendes ainda não tinha adquirido os terrenos e já 

sabia que ia assinar um contrato com o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães? c) - Se a reunião a que alude a acta de 2002 efectivamente se 

realizou, por que razão nunca até à data de hoje a sua existência foi 

divulgada publicamente, mesmo após a denúncia da existência do negócio 

feita em 2004 pelo PSD, nem mesmo aquando da intervenção feita pelo 

então vereador António Castro na reunião de Câmara de 18 de Março de 

2004? Face ao exposto, bem como tendo em conta toda a informação de 

que dispomos e que reduziremos a escrito na declaração de voto que 

apresentaremos posteriormente, é nossa convicção que esta proposta, 

pelos mais variados motivos, inclusive de ordem técnica que se 

alcançariam por uma análise minimamente atenta de alguns documentos, 

não está sequer em condições de ser votada. Todavia, mesmo que algumas 

imperfeições fossem corrigidas, elas nunca afastariam a questão de fundo: 

valorizar, com base em recursos públicos, o património de particulares e 

desvalorizar o erário público por via da desresponsabilização de obrigações 

assumidas por particulares só pode merecer a nossa denúncia e o nosso 

voto contra. Dando como verdadeiras todas as informações que nos 

facultaram, se em 2001 consideramos o negócio ruinoso, mantemos hoje 
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essa mesma convicção, como explicaremos detalhadamente na nossa 

declaração de voto que faremos chegar, oportunamente, aos serviços da 

Câmara Municipal.” Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes 

e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: Os 

vereadores eleitos nas listas do Partido Social-Democrata, Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, votaram contra o ponto 6 da agenda 

da reunião ordinária da Câmara Municipal de Guimarães realizada no dia 

14 de Junho de 2007, pelas seguintes razões: 1 - O nosso voto contra é o 

único compatível com a defesa do interesse público, do erário público, da 

legalidade e da transparência dos actos públicos. 2 - O conhecimento 

público da existência do negócio que deu origem a esta proposta celebrado 

entre o Dr. António Magalhães da Silva e o senhor Domingos Machado 

Mendes e esposa remonta ao dia 8 de Março de 2004. Na ocasião, a 

existência deste negócio foi denunciada pelo então deputado municipal do 

PSD, Roriz Mendes, na sessão da Assembleia Municipal de Guimarães 

realizada nesse mesmo dia. Recorrendo a uma intervenção escrita, cuja 

fotocópia se junta como documento n. º 1 e que faz parte integrante desta 

declaração de voto, o então deputado municipal do PSD tornou pública a 

existência do negócio e classificou-o de “lesivo” e de contornos 

“obscuros”, tendo chegado a dirigir-se ao Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães nos seguintes termos: “Como é possível que a CM a que V. Exa. 

preside, tenha prometido alienar lotes de terreno que valem 800.000 c por permuta de 

terrenos agrícolas do qual aceitamos valerem 221.429 contos? Parece-lhe que esta 

tentativa de agraciar um empresário com cerca de 3 milhões de euros é resultado da 

inocência?” 3 – O negócio a que se refere o então deputado municipal do 

PSD na sua intervenção é o “Acordo de Permuta”, assinado no dia 5 de 

Junho de 2001, que se junta como documento n.º 2 e que faz parte 

integrante desta declaração de voto. 4 – Seguindo de perto o conteúdo da 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

intervenção do então deputado municipal Roriz Mendes, importa ter em 

conta os seguintes factos: No que se refere às parcelas de terreno situadas 

em Candoso S. Tiago: a) Entre 10 de Agosto de 1999 e 30 de Maio de 

2001, o senhor Domingos Machado Mendes, empresário de Famalicão 

que, ao que consta, se dedica, como actividade principal, ao comércio de 

carnes, adquiriu três dos cinco prédios rústicos objecto do “acordo” que se 

juntou como documento n.º 2, situados na freguesia de S. Tiago de 

Candoso, no concelho de Guimarães – cf. documentos que se juntam 

como doc. n.º 3, n.º 4 e n.º 5. O documento n.º 3 corresponde ao prédio 

rústico identificado no “Acordo de Permuta” como Parcela D. O 

documento n.º 4 corresponde ao prédio rústico identificado no “Acordo 

de Permuta” como Parcela C. O documento n.º 5 corresponde ao prédio 

rústico identificado no “Acordo de Permuta” como Parcela B. b) Aquando 

das referidas aquisições, os prédios rústicos situavam-se em área de reserva 

agrícola nacional e, como se sabia à data e hoje está oficialmente 

comprovado, nenhum dos anteriores proprietários tinha alguma placa nos 

seus terrenos com a indicação “VENDE-SE”. c) Em 5 de Junho de 2001, 

o Sr. Domingos Machado Mendes e esposa e o Dr. António Magalhães da 

Silva, que declarou intervir na qualidade de Presidente e em representação 

da Câmara Municipal de Guimarães, apesar de o ter feito sem o 

conhecimento dos restantes membros daquele órgão autárquico, sem 

poderes para tal e sem respeitar as regras da alienação de património do 

Município, assinaram o “Acordo de Permuta” que se juntou como 

documento n.º 2. d) No referido “Acordo de Permuta”, o senhor Domingos 

Machado Mendes assume o compromisso de permutar os prédios rústicos 

referidos anteriormente na precedente alínea a) (identificados por “parcelas 

B, C e D”) e mais dois outros prédios rústicos (identificados por “parcelas A 

e E”) por futuros lotes de terreno de loteamento a promover pela Câmara 
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Municipal de Guimarães, em terrenos de sua propriedade. Isto com o 

objectivo da Câmara Municipal de Guimarães construir a Cidade 

Desportiva nos referidos prédios rústicos. e) Ora, consultados os 

documentos existentes na Conservatória de Registo Predial de Guimarães 

e relativos ao registo do prédio rústico identificado no “Acordo de Permuta” 

por “parcela A”, pode retirar-se a conclusão de que, aquando da referida 

intervenção do deputado municipal Roriz Mendes (8 de Março de 2004) se 

poderia ler sob a inscrição F 1 o seguinte: “ACÇÃO – Provisória por natureza 

(alínea a) do nº1 – AUTOR: Elvira Ferreira Guimarães de Oliveira, viúva, Rua 

Vista Alegre, nº 1314, Candoso São Tiago, Guimarães. REUS: 1º) Maria do Céu 

Leite da Cunha; 2º Francisco Fernando Salgado Ribeiro e mulher Rosa Ribeiro 

Pinheiro. PEDIDO: Ser reconhecido o direito de preferência da autora, na venda do 

prédio pelo 1º aos 2ºs réus, conferindo-se, assim, à autora o direito de haver para si o 

prédio.”; f) bem como a conclusão de que aquando da assinatura do 

“Acordo de Permuta” (5 de Junho de 2001) a propriedade da referida 

parcela de terreno estava registada a favor de Francisco Fernando Salgado 

Ribeiro – cf. fotocópia que se junta como documento n.º 6 cujo conteúdo 

comprova o que se afirmou. Tendo sido pedida para consulta, na data de 

hoje (18 de Junho de 2007) a descrição do referido prédio rústico, bem 

como o teor de todas as inscrições em vigor, obteve-se a informação de 

que na data de hoje o referido prédio continua registado a favor de 

Francisco Fernando Salgado Ribeiro. g) Por outro lado, embora o “Acordo 

de Permuta” tenha sido celebrado em 5 de Junho de 2001 o prédio rústico 

identificado no referido “Acordo” por “parcela B” só foi registado a favor do 

senhor Domingos Machado Mendes em 27 de Junho de 2001, ou seja, 22 

dias após a assinatura do referido “Acordo de Permuta” – cf. documento que 

se juntam como documento n.º 7. h) Por outro lado ainda, o prédio rústico 

identificado no “Acordo de Permuta” como “parcela E” só foi adquirido pelo 
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senhor Domingos Machado Mendes em 26 de Dezembro de 2003, ou seja, 

mais de 2 anos e meio após a assinatura do referido “Acordo” – cf. 

documento que se junta como doc. n.º 8. i) Continuando a acompanhar de 

perto os factos denunciados na intervenção realizada pelo então deputado 

municipal Roriz Mendes na Assembleia Municipal de 8 de Março de 2004, 

questiona-se o seguinte: - O que levou o senhor Domingos Machado 

Mendes a decidir adquirir 3 das 5 parcelas de terreno que seriam objecto 

do “Acordo de Permuta” poucos meses antes da sua celebração, quando é 

certo que essas mesmas parcelas se situavam em zona de reserva agrícola 

nacional e os seus anteriores proprietários não tinham intenção de as 

vender? - Como é que o Dr. António Magalhães da Silva, aquando da 

assinatura do “Acordo de Permuta”, sabia que o senhor Domingos 

Machado Mendes tinha adquirido a parcela identificada no “Acordo de 

Permuta” como “parcela B”, uma vez que esta só foi registada a seu favor 

na Conservatória do Registo Predial em data posterior? - Como é que o 

Dr. António Magalhães da Silva assinou o “Acordo de Permuta” em que o 

senhor Domingos Machado Mendes figura como proprietário das Parcelas 

A e E quando na data em que o “Acordo de Permuta” foi assinado o 

senhor Domingos Machado Mendes ainda nem sequer as tinha adquirido? 

- Por que razão a Câmara Municipal de Guimarães esperou 2 anos e meio 

para que o senhor Domingos Machado Mendes adquirisse a Parcela E, 

sendo certo que, hoje, está oficialmente comprovado que a Câmara 

Municipal de Guimarães adquiriu, no período que medeia entre 5 de Junho 

de 2001 e 26 de Dezembro de 2003, por escritura pública de compra e 

venda terrenos confinantes, também da reserva agrícola nacional e também 

para a construção da cidade desportiva? – cf. documentos que se juntam 

como documentos n.º 9, 10 e 11. j) O senhor Domingos Machado Mendes 

adquiriu, entre 10 de Agosto de 1999 e 26 de Dezembro de 2003, quatro 
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das cinco parcelas de terreno objecto do “Acordo de Permuta” pelo 

montante global de 144.600.000$00, tendo-as negociado em 5 de Junho de 

2001 pelo montante global de 201.517.000$00 (o que perfaz uma mais-

valia de 56.917.000$00), sendo certo que a Cidade Desportiva foi 

inaugurada em Dezembro de 2001; k) sendo igualmente certo que, tendo 

em conta a possibilidade que a Autarquia tem de exercer o direito de 

preferência, isso se traduziu, igualmente, num prejuízo para o erário 

público no montante de 56.917.000$00. l) Não obstante este inexplicável 

prejuízo, o valor que foi atribuído às cinco parcelas de terreno no “Acordo 

de Permuta” foi de 221.429.000$00, o que significa, e tendo em conta a 

área global, o valor de 2.620$00 o metro quadrado, o que constitui um 

valor similar ao valor pelo qual foram adquiridos e expropriados terrenos 

confinantes e que também deram origem à cidade desportiva – cf. 

documentos que se juntaram como documentos n.º 9, 10 e 11 e cf. 

documentos que se juntam como documentos n.º 12, 13 e 14. m) Assim, e 

quanto às parcelas de terreno identificadas no “Acordo de Permuta” como 

sendo propriedade do senhor Domingos Machado Mendes conclui-se: - 

cerca de dois anos depois da inauguração da Cidade Desportiva o senhor 

Domingos Machado Mendes ainda estava a tratar de adquirir a parcela 

identificada no “Acordo de Permuta” como Parcela E; - à data de 8 de 

Março de 2004, o senhor Domingos Machado Mendes ainda não tinha 

adquirido a parcela identificada no “Acordo de Permuta” como parcela A; 

- nas quatro parcelas de terreno que o senhor Domingos Machado Mendes 

adquiriu até Dezembro de 2003 garantiu, por via da assinatura do “Acordo 

de Permuta” uma mais-valia de 56.917.000$00, o que se traduz, desde logo, 

num prejuízo para o erário público de igual montante; - não se sabe o que 

levou o senhor Domingos Machado Mendes a adquirir as referidas 

parcelas de terreno; - não se sabe como o Dr. António Magalhães da Silva 
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chegou à conclusão de que o senhor Domingos Machado Mendes era 

proprietário de três das cinco parcelas de terreno e poderia vir a ser 

proprietário de mais duas. No que se refere aos lotes de terreno a 

constituir em loteamento a promover pela Autarquia em terrenos de sua 

propriedade: n) Refira-se o seguinte: o) o Dr. António Magalhães da Silva, 

ao celebrar o “Acordo de Permuta”, comprometeu “os [futuros] lotes M10, 

M11, HC6, HC9 e HC10” com as seguintes áreas de terreno e de 

construção e pelos seguintes montantes: Lote M10 – com uma área de 750 

m2 e área de construção de 3.600 m2 pelo valor de 33.051.600$00; Lote 

M11 – com a área de 1.410 m2 e área de construção de 7.275 m2 pelo 

valor de 66.792.097$00; Lote HC6 – com a área de 1.572 m2 e área de 

construção de 5.861 m2 pelo valor de 53.809.841$00; Lote HC9 – com a 

área de 1.136 m2 e área de construção de 1.884 m2 pelo valor de 

17.297.004$00; Lote HC10 – com área de 1.260 m2 e área de construção 

de 4.218 m2 pelo valor de 38.725.458$00 – cf. documento que se juntou 

como doc. n.º 2. p) Apesar de não constar do “Acordo de Permuta” a 

discriminação das áreas de construção (habitação, comércio, garagens e 

caves), constata-se que o valor que lhes foi atribuído no “Acordo de 

Permuta” foi de “209.676.000$00”, valor este para uma área total de 

construção de 22.838 m2, o que significa um valor de 9.181$00 por m2 de 

área de construção. q) Ora, logo em Março de 2004, o referido deputado 

municipal do PSD Roriz Mendes defendeu e demonstrou que os futuros 

lotes de terreno a constituir na sequência da operação de loteamento da 

Quinta do Outeiro estavam inexplicavelmente sub-avaliados, porquanto, 

como é do conhecimento público e viria a ser posteriormente confirmado 

pelos Serviços de Finanças, o m2 de construção naquela zona é mais do 

dobro do valor consagrado no “Acordo de Permuta” assinado pelo Dr. 

António Magalhães da Silva – cf. documento que se juntou como 
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documento n.º 1. 5 - Confrontada com tal situação, a Autarquia viria a 

responder à questão através de uma declaração escrita, lida na reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Guimarães realizada no dia 18 de Março 

de 2004, pelo então vereador e Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

senhor António Castro. 6 - Na referida declaração escrita, que consta 

integralmente da acta relativa à referida reunião de Câmara, - cf. o 

documento que se junta como documento n.º 15, o então Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães tentou justificar o valor em questão 

(9.181$00 por m2), dizendo que o referido valor tinha sido obtido tendo 

por base uma avaliação realizada por um perito avaliador, e dizendo 

também que essa avaliação tinha sido realizada previamente à celebração 

do “Acordo de Permuta” e para efeitos da sua celebração. 7 - Na ocasião, 

o então Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães defendeu a 

competência técnica e deontológica do perito avaliador e tentou 

demonstrar que o valor que tinha sido atribuído aos futuros lotes de 

terreno a constituir na sequência da operação de loteamento da Quinta do 

Outeiro era um valor acertado. 8 – Após terem vindo a público notícias 

que demonstravam que os futuros lotes de terreno a constituir na 

sequência da operação de loteamento da Quinta do Outeiro valem, de 

acordo com os parâmetros de avaliação da Direcção-Geral de 

Contribuições e Impostos, bastante mais do que o valor que lhes foi 

atribuído no “Acordo de Permuta” e após serem do conhecimento público 

os seguintes factos: a) à data da celebração do referido “Acordo de Permuta” 

(5 de Junho de 2001), não só a Câmara Municipal já tinha ocupado todos 

os terrenos em questão, incluindo o que foi adquirido pelo senhor 

Domingos Machado Mendes apenas dois anos e meio depois, como a obra 

já se encontrava em curso; b) em 19 de Dezembro de 2000, ou seja, 6 

meses antes da celebração do “Acordo de Permuta”, o senhor Presidente da 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Câmara Municipal de Guimarães aprovou a abertura de concurso público 

respeitante às obras da Cidade Desportiva – Bancada e balneários da Pista 

de Atletismo -, tendo vindo a ser proposta a adjudicação dessa empreitada 

ao consórcio “CARI – Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda. / Metalongo, Lda.” em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães realizada no dia 10 de Maio de 

2001, ou seja, um mês antes da celebração do referido “Acordo” – cf. 

documentos que se juntam como doc. n.º 16 e doc. n.º17. c) “De acordo com 

a informação técnica do Director do Departamento de Obras Municipais [na altura, o 

senhor engenheiro Júlio Martins Faria Mendes e hoje vereador da Câmara 

Municipal de Guimarães] … o valor para efeitos de concurso [foi] de 

269.797.911$00” – cf. documento que se juntou como doc. n.º 16. d) “O 

Relatório Final [dos serviços, respeitante ao concurso supra-citado] propõe a 

adjudicação da empreitada ao consórcio … pelo preço de 394.610.673$00 + 

I.V.A.”, o que perfaz, relativamente ao valor referido na alínea anterior, a 

diferença (sem IVA) de 124.812.762$00, ou seja, 46% a mais que o valor 

orçamentado. e) a publicação de notícias nos órgãos de comunicação social 

que revelavam a existência de negócios particulares entre o senhor 

Domingos Machado Mendes, o então Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães e vereador do urbanismo, Sr. António de 

Azevedo e Castro, o então vereador dos pelouros do contencioso e 

fiscalização e actual Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, 

Dr. Domingos Bragança Salgado e o senhor Engenheiro Júlio Mendes, 

director do departamento das obras municipais, à data da celebração do 

“Acordo de Permuta” e actual vereador do urbanismo da Câmara 

Municipal de Guimarães; o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães declarou ter enviado todo o processo para o Ministério Público 

para investigação. 9 – Após a referida declaração, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães sempre se escusou a prestar 
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esclarecimentos sobre o negócio, argumentando que o assunto estava em 

segredo de justiça, que estava a ser investigado e que aguardaria 

serenamente pelo resultado da investigação. 10 – Na edição de 18 de 

Novembro de 2006, foi publicada no semanário “Expresso” a notícia cuja 

fotocópia se junta como documento n.º 18 em que se avançava a 

informação de que a Polícia Judiciária estaria a investigar o “negócio da 

cidade desportiva”; em que o senhor Domingos Machado Mendes 

defendia que “era o feliz proprietário de uma pista de atletismo”, chegando 

mesmo a afirmar que a poderia vender se surgisse uma boa oportunidade 

de negócio, e em que se avançava a informação de que, no âmbito de um 

processo crime relacionado com este negócio tinha sido proferido 

despacho do seguinte teor: “das declarações das testemunhas ouvidas em sede de 

instrução bem como dos documentos juntos aos autos, parece resultar indiciada por parte 

de elementos da Câmara Municipal de Guimarães de factos que poderão consubstanciar 

crime”. 11 – O aludido despacho existe, efectivamente, conforme se 

comprova pelo documento que se junta como documento n.º 19. 12 – 

Incompreensivelmente e depois de ter sustentado que aguardaria 

serenamente pelo resultado da investigação, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães, mesmo depois de ter sido questionado 

sobre o conteúdo do referido despacho judicial em sede de Assembleia 

Municipal, determinou o agendamento da presente proposta, da autoria do 

Vereador Júlio Mendes. 13 – De acordo com o conteúdo da minuta da 

escritura de permuta que agora nos foi apresentada para votação – cf. 

documento que se junta como documento n.º 20 – os senhores Domingos 

Machado Mendes e esposa entregarão ao Município de Guimarães as 

seguintes parcelas de terreno: “Parcela A – com a área de 7.600 m2, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00.039 / Candoso S. 

Martinho, inscrito na respectiva matriz sob o art. 47.º; Parcela B – com a área de 
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9.500 m2, descrita na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

00.038 / Candoso S. Martinho, inscrito na respectiva matriz sob o art. 76.º; Parcela 

C – com a área de 3.650 m2, descrita na Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob o n.º 00586 / Candoso S. Martinho, omissa à respectiva matriz 

rústica; Parcela D – com a área de 55.170 m2, descrita na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o n.º 00544 / Candoso S. Martinho, inscrita na respectiva 

matriz sob o art. 38.º; Parcela E - com a área de 8.590 m2, descrita na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 42102, omissa à respectiva matriz rústica”. 

14 – De acordo com a certidão emitida pela 2.ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães, no dia 13 de Junho de 2007, que se junta como 

documento n.º 21, a propriedade da parcela A está registada a favor de 

António da Costa e outros; a propriedade da parcela B está registada a 

favor de Eduardo Fernandes Pereira e a propriedade da parcela E está 

registada a favor de Maria Antónia Coelho da Mota Prego. 15 – Por outro 

lado, constata-se que as descrições n.º 00586/Candoso S. Martinho 

(parcela C) e 00584 / Candoso S. Martinho (parcela D) não existem. 16 – 

Trata-se, como decorre do que já se disse anteriormente, bem como dos 

documentos anteriormente juntos, de um lapso, uma vez que os terrenos 

de que é proprietário o senhor Domingos Machado Mendes são, como já 

se demonstrou, outros. 17 – A proposta que nos foi submetida, cuja 

fotocópia se junta como documento n.º 22, sustenta-se em duas avaliações: 

uma realizada por um perito da lista oficial e outra realizada pelo 2.º 

Serviço de Finanças de Guimarães. 18 – De acordo com a proposta, o 

perito da lista oficial avaliou os lotes da Quinta do Outeiro e os terrenos de 

Candoso S. Tiago, nos termos do Código das Expropriações e nos termos 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, enquanto que o 2.º 

Serviço de Finanças de Guimarães avaliou os lotes da Quinta do Outeiro e 

os terrenos de Candoso S. Tiago, nos termos do Código do Imposto 
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Municipal sobre Imóveis. 19 – Ora, a análise das referidas avaliações, 

pressupõe que se analise previamente o conteúdo dos pedidos de 

realização das mesmas, com vista a saber de que forma a Câmara 

Municipal de Guimarães determinou o seu objecto. 20 – Assim, através de 

ofício n.º 187/PAT, datado de 26 de Março de 2007 – cf. documento que 

se junta como documento n.º 23, a Câmara Municipal de Guimarães 

dirigiu ao Segundo Serviço de Finanças de Guimarães um pedido de 

realização de simulação de avaliação em que se pode ler o seguinte: “… 

solicita a V. Exa. se digne mandar proceder à simulação da avaliação dos prédios 

indicados na planta anexa, cujo potencial edificativo se encontra discriminado no quadro 

anexo”. 21 – Ora, no que se refere ao conjunto das parcelas situadas em 

Candoso S. Tiago, propriedade de Domingos Machado Mendes, conforme 

se alcança pela análise do referido quadro constante do documento que se 

juntou como documento n.º 23, a Autarquia, por sua iniciativa e opção, 

entendeu atribuir um potencial edificativo correspondente a construções 

com um índice de ocupação de 50 %, calculados tendo por base a área 

total de 84.510 m2, o que se traduz numa área edificável de 42.255 m2. 22 – 

Como facilmente se constata, o objecto desta avaliação nada tem a ver 

com o objecto do negócio nem com a realidade agora existente. 23 – O 

resultado da referida avaliação só tem uma consequência: uma 

incompreensível e injustificável valorização da prestação negocial do 

senhor Domingos Machado Mendes. 24 – A decisão da Autarquia é ainda 

mais incompreensível na medida em que a Câmara Municipal de 

Guimarães dispõe de uma avaliação por si solicitada a um perito da lista 

oficial e realizada em Agosto de 1999, tendo em vista a realização da 

permuta, em que se determinou que, para efeitos de construção do Parque 

Desportivo nos terrenos situados em Candoso S. Tiago, ou seja, nos 

terrenos objecto do “Acordo de Permuta” que são propriedade do senhor 
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Domingos Machado Mendes, o valor máximo a pagar por m2 seria de 

2.875$00, referindo-se mesmo que “se o proprietário do terreno não estiver de 

acordo com o valor máximo admitido considero que a Câmara Municipal deverá optar 

pela expropriação litigiosa”. – cf. documento que se junta como documento 

n.º 24. 25 – A avaliação que agora nos é apresentada e que, reitera-se, nada 

tem a ver com o objecto do negócio só tem uma consequência: o que a 

Câmara Municipal de Guimarães entendia que em 1999 valia no máximo 

2.875$00 o m2 vale, agora, de acordo com a mesma Câmara Municipal, 

entre 7.861$00 e 13.954$00 o m2, ou seja, a Câmara Municipal de 

Guimarães “inflaciona”, por esta via, os terrenos do senhor Domingos 

Machado Mendes entre 273% e 485%!!! 26 – O que o senhor Domingos 

Machado Mendes prometeu entregar ao Município de Guimarães foram 

parcelas de terreno situadas em zona de reserva agrícola nacional, na altura 

avaliadas para efeitos da construção da cidade desportiva em 

221.429.000$00 e não parcelas de terreno que agora inacreditavelmente a 

Autarquia entende que valem entre aproximadamente 664.390.000$00 e 

1.179.317.000$00. Porquê? 27 – Por outro lado e no que diz respeito aos 

lotes da Quinta do Outeiro constata-se que o valor que lhes foi atribuído 

no “Acordo de Permuta” foi de 209.676.000$00, valor esse que, recorde-

se, em 2004 se entendeu como claramente abaixo do seu valor real, de tal 

forma que se classificou o negócio como lesivo para o erário público. 28 – 

Na data de hoje, e de acordo com as avaliações que nos foram 

apresentadas, os referidos lotes valem entre 414.366 contos e 600.821 

contos. 29 - Não fosse a circunstância de os lotes em causa terem, 

conforme se diz na proposta, “cérceas e localizações … menos interessantes do 

ponto de vista comercial do que as inicialmente propostas” e os valores avançados 

pelo então deputado municipal do PSD Roriz Mendes, na sessão da 

Assembleia Municipal de Guimarães, no que diz respeito à lesão do erário 
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público, estariam muito próximos da realidade. 30 – Da proposta que nos 

foi apresentada consta a informação de que em 2002 foi lavrada acta de 

uma reunião em que se clarificou que os custos da execução das infra-

estruturas que o Município se propunha executar no Loteamento da 

Quinta do Outeiro, teriam que ser assumidos por Domingos Machado 

Mendes. Da referida acta consta a informação de que essa sempre foi a 

vontade das partes, apesar de inexplicavelmente essa vontade não ter sido 

reduzida a escrito no “Acordo de Permuta” assinado em 5 de Junho de 

2001. Igualmente de forma inexplicável da declaração escrita lida pelo 

então Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, senhor 

António Castro, na reunião de Câmara realizada no dia 18 de Março de 

2004 e constante da respectiva acta – cf. documento que se juntou como 

documento n.º 15 – não consta a mínima referência à existência da referida 

reunião, da aludida acta ou da referida vontade das partes. Igualmente de 

forma surpreendente, o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, que assinou o “Acordo de Permuta”, nunca disse 

publicamente uma única palavra sobre a existência de um documento que 

de tão precioso que é esteve guardado até aos dias de hoje. Ainda assim, 

partindo do princípio que a referida reunião efectivamente se realizou, 

verifica-se que a Autarquia, depois de saber que o custo das infra-

estruturas dos lotes a permutar ascende a EUR 967.022,33, ou seja, 

193.870 contos propõe que o senhor Domingos Machado Mendes apenas 

pague EUR 300.000,00, ou seja, 60.144 contos, aproximadamente 30 % do 

seu custo. 31 - Deste modo, a conclusão é a seguinte: - o senhor 

Domingos Machado Mendes entrega ao Município as parcelas de terreno 

situadas em Candoso S. Tiago, parcelas essas, que foram avaliadas para 

efeitos do “Acordo de Permuta” como valendo 221.429 contos. - o senhor 

Domingos Machado Mendes entrega ao Município a quantia de 60.144 
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contos a título de comparticipação das infra-estruturas dos lotes da Quinta 

do Outeiro a permutar, o que perfaz um total de 281.573 contos – 

1.404.480 euros. - a Autarquia entrega ao senhor Domingos Machado 

Mendes lotes da Quinta do Outeiro infra-estruturados que, pela avaliação 

solicitada pela mesma Autarquia valem entre 414.366 contos (2.066.850 

euros) e 600.821 contos (2.996.883,00 euros). Assim pergunta-se: não teria 

sido mais vantajoso o Município ter adquirido directamente as parcelas de 

terreno situadas em Candoso S. Tiago? Se havia o compromisso de o 

Senhor Domingos Machado Mendes suportar o custo das infra-estruturas 

dos futuros lotes de terreno a constituir na sequência da operação de 

loteamento da Quinta do Outeiro, por que razão a Câmara Municipal de 

Guimarães lhe perdoa o cumprimento dessa obrigação em 70%? Temos a 

certeza que qualquer vimaranense na posse destas informações sempre 

votaria contra a proposta que nos foi apresentada. Esperamos que na 

defesa do interesse público esta proposta seja chumbada na Assembleia 

Municipal de Guimarães. Estaremos no futuro, como sempre estivemos, 

empenhados em defender o interesse público e disponíveis para 

prestarmos à Assembleia Municipal de Guimarães bem como ao Tribunal 

de Contas todos os esclarecimentos que se entendam necessários.” Os 

documentos anexos a esta declaração de voto dão-se aqui por 

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

ACORDO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA INICIATIVA 

NOVAS OPORTUNIDADES – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “Novas Oportunidades é uma iniciativa no 

âmbito do Plano Nacional de Emprego e do Plano Tecnológico, que 

integra um conjunto alargado de medidas que visam a melhoria da 

qualificação escolar e profissional dos Jovens e Adultos, através do reforço 

e da diversificação da oferta de cursos que conferem a certificação escolar 
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e qualificação profissional, ao mesmo tempo que estabelece o 12.º Ano 

como referencial mínimo de qualificação de todos os portugueses. 

Considerando que: - A aposta na qualificação e formação dos jovens e dos 

adultos deve ser entendida como uma prioridade no desenvolvimento de 

uma estratégia concelhia que vise o crescimento económico, o emprego e a 

coesão social; - Esta aposta implica o envolvimento e a articulação de 

todos aqueles que directa ou indirectamente intervenham na área da 

educação, para que possam ser encontradas as respostas adequadas às 

necessidades de mão-de-obra qualificada; a Câmara Municipal, no âmbito 

da Lei – quadro das suas atribuições no que concerne ao apoio e 

participação em planos e projectos de interesse municipal, em parceria 

com a Direcção Regional de Educação do Norte e o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, pretende no âmbito da Iniciativa Novas 

Oportunidades, promover uma actuação conjunta e concertada nos domínios 

da educação, da qualificação e da formação profissional dos jovens e 

adultos do nosso concelho. Perante o exposto, proponho que entre a 

Câmara Municipal e as entidades acima mencionadas seja celebrado um 

Acordo de Colaboração, de acordo com a minuta anexa”. O Acordo de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

REGULAMENTOS – PROJECTO DE REGULAMENTO 

MUNICIPAL PARA APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DA 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DESTINADA ÀS CRIANÇAS QUE 

FREQUENTAM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR DA REDE SOLIDÁRIA – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “Com o objectivo de garantir a todos 

condições de acesso à Educação Pré Escolar, o Município de Guimarães 
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tem vindo a alargar a rede de Salas de Jardins de Infância em toda a área 

do Município, sendo que no ano lectivo de 2006/2007 existem 84 salas, 

com frequência de 1.900 crianças. Em paralelo, e com os objectivos de 

promover, incentivar e contribuir para a universalização e a 

democratização da educação pré escolar e assegurar a igualdade de 

oportunidades a todas as crianças, no respeito pelos normativos em vigor 

sobre a matéria, o Município de Guimarães apoia as famílias que 

comprovadamente revelem carências económicas e cujos filhos 

frequentam os estabelecimentos de Educação Pré Escolar da Rede Pública. 

Apesar dos investimentos já realizados, há ainda insuficiência de cobertura 

da Educação Pré Escolar da Rede Pública, em muitas situações colmatada 

pela Educação Pré Escolar da Rede Solidária. Por forma a dar mais amplo 

cumprimento aos objectivos acima enunciados, pretende-se com o 

presente documento regulamentar os apoios a conceder pelo Município de 

Guimarães às famílias comprovadamente carenciadas, residentes em 

freguesias sem Educação Pré Escolar da Rede Pública ou insuficiente para 

as necessidades da respectiva freguesia e com Educação Pré Escolar da 

Rede Solidária”. A Minuta do Protocolo a celebrar, bem como o projecto 

de Regulamento Municipal para apoios financeiros no âmbito da acção 

social escolar para as crianças que frequentam estabelecimentos de 

educação pré escolar da rede solidária dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS REALIZAÇÃO DE 

INQUÉRITO PÚBLICO. -------------------------------------------------------- 

CULTURA – INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

DE RAIZ POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES 
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ÁREAS – Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: 

“No seguimento da política definida pela Câmara Municipal de Guimarães 

no que concerne ao incentivo às manifestações culturais de raiz popular e 

ao apoio à formação, criação, produção e divulgação cultural nas diferentes 

áreas, propõe-se a atribuição de subsídios e o apoio à formação, criação, 

produção e divulgação cultural nas diferentes áreas, propõe-se a atribuição 

de subsídios e o estabelecimento de protocolos de colaboração de acordo 

com as propostas em anexo: Festas de Interesse Concelhio e Local = 

€98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos euros); Bandas Musicais = 

€10.000,00 (dez mil euros); Grupos Folclóricos = €15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos euros); Grupos de Teatro Amador = €6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos euros); Grupos Corais Associativos = €5.600,00 (cinco mil e 

seiscentos euros); Grupos de Música Tradicional = €1.600,00 (mil e 

seiscentos euros); Academia de Música Valentim Moreira de Sá = 

€2.000,00 (dois mil euros); Escolas de Música = €6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta euros); Associação Artístico Musical de Brito = 

€1.000,00 (mil euros). Total = €147.350,00 (cento e quarenta e sete mil 

trezentos e cinquenta euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e nas unidades económicas 04.05.01.02 e 04.07.01. As 

referidas propostas dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em 

pasta anexa ao livro de actas. 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 abstiveram-se na votação do ponto 

9 da agenda da reunião do dia 14 de Junho de 2007 – CULTURA – 

INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE RAÍZ 

POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E 

DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES ÁREAS – pelas 
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seguintes razões: 1 - De há vários anos a esta parte que a esmagadora 

maioria das verbas contempladas nos vários protocolos não sofre qualquer 

aumento, por mínimo que seja. 2 - O poder socialista que, ano após ano, 

encontra no orçamento municipal disponibilidade financeira para 

aumentar em largos milhares de euros a sua transferência de verbas para a 

Régie-Cooperativa Oficina é o mesmo poder que não encontra 

disponibilidade para reforçar o apoio às associações e instituições do nosso 

concelho”. ------------------------------------------------------------------------------ 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 7 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO E FALECIMENTO – Presente um ofício da 

CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações 

Sociais de Guimarães, EM, remetendo, para aprovação, a proposta de 

atribuição de 7 habitações vagas por rescisão de contrato de arrendamento 

e falecimento, aprovada em reunião ordinária do Conselho de 

Administração, realizada no passado dia 31 de Maio. A referida proposta 

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

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO JUNTO AO 

MERCADO MUNICIPAL – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

mudança do Mercado Municipal da Avenida Conde Margaride para as 

novas instalações, a partir do dia 2 de Julho do corrente ano. Considerando 

o elevado fluxo de tráfego na Avenida Conde Margaride, resultante do 

facto desta ser a principal entrada da Cidade. Considerando que o corredor 

BUS não representou um benefício evidente do transporte colectivo face 
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ao transporte particular, potenciando conflitos no cruzamento 

semaforizado entre a Avenida Conde Margaride e Alameda Alfredo 

Pimenta, quer pelo reduzido raio de curvatura para autocarros e 

consequente utilização das duas vias, quer pela localização da paragem na 

Rua Paio Galvão. Considerando o elevado número de lugares de cargas e 

descargas existente, decorrente da existência do Mercado Municipal. 

Considerando suficientes os locais previstos para cargas e descargas na 

zona de estacionamento de duração limitada da Avenida Conde Margaride, 

mormente, junto ao Mercado. Considerando a elevada procura de 

estacionamento na Avenida Conde Margaride, decorrentes da existência de 

inúmeros estabelecimentos comerciais e serviços, como instituições 

bancárias, unidades de saúde e escolas. Propomos a adopção das seguintes 

alterações de trânsito na Avenida Conde Margaride, após a transferência 

do Mercado Municipal: 1 - Anulação do corredor BUS entre a Rua João de 

Meira e a Alameda Alfredo Pimenta; 2 - Anulação dos lugares da baía de 

estacionamento adjacente à fachada norte do mercado municipal a cargas e 

descargas, à sexta-feira e ao sábado, entre as 08h30 e as 12h30, e a sua 

integração na zona de estacionamento de duração limitada; 3 - Redução de 

6 para 4 lugares afectos a táxis, integrando os dois lugares na zona de 

estacionamento de duração limitada”. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 

CONDESTÁVEL NUNO ÁLVARES – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

localização e o horário da Feira de Antiguidades e Velharias, propomos a 

alteração da actual postura de trânsito da Rua Condestável Nuno Álvares 

por forma a que no primeiro Sábado de cada mês, para além do normal 
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período de cargas e descargas, das 07:00 às 10:30, seja garantido um 

período adicional, das 13:00 às 14:00 para cargas e descargas dos 

comerciantes da referida Feira, mediante apresentação do cartão 

respectivo”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – AVENIDA D. 

AFONSO HENRIQUES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

localização do Centro Cultural Vila Flor; Considerando que o acesso 

àquele equipamento, designadamente ao seu parque de estacionamento, se 

processa pela Avenida D. Afonso Henriques, arruamento com um único 

sentido ascendente; Considerando que o parque de estacionamento 

subterrâneo possui uma capacidade de estacionamento para 144 veículos; 

Considerando o perfil transversal da Avenida D. Afonso Henriques; 

Considerando a necessidades de reduzir no centro da Cidade e de 

melhorar a acessibilidade local; Propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, a alteração da postura em vigor na Avenida D. Afonso 

Henriques, de forma a permitir o acesso ao parque de estacionamento pela 

Rua Paulo VI”. A alteração da postura de 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. ---------------------- 

TRANPORTES – PATRONATO DE SÃO SEBASTIÃO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 24 de Maio de 2007, que cedeu ao 

Patronato de São Sebastião um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Patronato de São Sebastião solicitou a colaboração do Município através 
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da cedência de um autocarro no dia 24 de Maio, para efectuar o transporte 

de um grupo de 46 crianças e 4 adultos à ETANOR – Penha. 

Considerando que se trata da realização de uma visita de relevante 

interesse pedagógico e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – VITÓRIA SPORT CLUBE – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 24 de Maio de 2007, que cedeu ao Vitória Sport Clube 

um autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Departamento de Formação do Vitória 

Sport Clube solicitou a colaboração do Município através da cedência de 

um autocarro nos dias 6 e 7 de Junho, para efectuar o transporte da equipa 

de juniores B a Lisboa. Considerando o reconhecido interesse do futebol 

juvenil e que se trata de um momento importante para o Departamento de 

Formação e para o Clube, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

BANDEIRA DO MUNICÍPIO – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Fermentões solicitando a cedência de uma bandeira do 

Município. Propõe-se a atribuição da referida bandeira. 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 
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comemoração do Dia Mundial da Criança, no passado dia 1 de Junho, que 

contou com a participação de 600 crianças da creche, infantário, jardim-de-

infância e EB1. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €500,00 

(quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.02 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – FESTAS DA VILA – Presente a seguinte proposta: 

“Presente um ofício da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, 

apresentando a próxima edição das Festas da Vila e solicitando apoio 

financeiro, justificado pelos custos do programa delineado, que inclui a 

comemoração da elevação a vila. Atendendo ao interesse público da 

iniciativa, 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 Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, 

de um subsídio de €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar 

nos custos de organização da edição de 2007 das Festas da Vila”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ARNALDO 

SAMPAIO – TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO DE CONSULTAS URGENTES (SACU) PARA 

A EXTENSÃO DE AMOROSA – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 28 de Maio de 2007, que concedeu 

autorização para realização de horas extraordinárias dos funcionários que 

apoiaram/colaboraram na transferência do Serviço de Atendimento de 

Consultas Urgentes (SACU) da Extensão de Urgezes para o Centro de 
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Saúde Professor Arnaldo Sampaio, no passado dia 29 de Maio. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – 

INSTALAÇÕES – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio 

Mendes: “Com a demolição do edifício onde estava instalada a cantina do 

CCD (Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de 

Guimarães), no Palácio Vila Flor, esta valência passou a funcionar, 

provisoriamente, no edifício sito junto à Praça da Mumadona, Freguesia de 

Oliveira do Castelo, propriedade do Município (registado na CRPG sob o 

n.º 583). Esta solução mereceu uma avaliação muito positiva por parte do 

CCD, atendendo à capacidade das instalações para assegurar os serviços 

disponibilizados e à proximidade relativamente ao edifício sede do 

Município. Por outro lado, atendendo o carácter social da entidade em 

causa, e bem assim o interesse das actividades desenvolvidas, seria 

conveniente dotar o CCD de instalações condignas, com capacidade para 

funcionamento do bar e da cantina, para além dos serviços administrativos 

e das restantes valências do CCD. A concretização deste objectivo 

possibilitaria, para além disso, que os espaços actualmente ocupados pelo 

CCD (serviços administrativos e bar) fossem libertados para a instalação 

de serviços camarários. Nesta conformidade, proponho, nos termos da 

alínea o), do nº 1 do art. 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 1 -Que o Município 

de Guimarães ceda o identificado edifício ao CCD, em regime de 

comodato, pelo período de 10 (dez) anos, nas condições constantes da 

minuta do contrato em anexo (Anexo 1); 2 - Que o CCD se comprometa a 

executar um conjunto de obras visando, quer a reabilitação integral do 

edifício, quer a sua adaptação para cantina, bar, serviços administrativos e 
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demais valências do CCD; 3 - Que a Câmara Municipal mande executar o 

projecto das obras a realizar, promovendo igualmente a sua aprovação 

pelas entidades competentes; 4 - Que, para comparticipação daquelas 

obras, e de acordo com estimativa já realizada, a Câmara Municipal 

delibere atribuir ao CCD um subsídio no valor de €210.000,00; 5 - Que 

seja solicitada autorização à Assembleia Municipal para que aquele subsídio 

seja pago em 5 anos, mediante 60 prestações mensais iguais de €3.500,00 

cada, atendendo a que a correspondente despesa é plurianual; 6 - Que, 

finalmente, aquelas prestações sejam pagas após verificação, pelos Serviços 

do Departamento de Obras Municipais, da execução total dos trabalhos, 

de acordo com o projecto de execução fornecido pela Câmara Municipal”. 

A minuta o contrato dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE FOTOCOPIADOR À JUNTA DE 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente a seguinte 

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

Souto S. Salvador, através de ofício datado de 17 de Abril de 2007, solicita 

a cedência de um fotocopiador. Existindo em armazém o fotocopiador 

pretendido e atendendo a que já não satisfaz as necessidades dos Serviços 

deste Município, submete-se à consideração superior a sua doação à Junta 

de Freguesia de Souto S. Salvador, ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 

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

5-A/2002, de 11 de Janeiro. Ao mencionado fotocopiador foi atribuído o 

valor de €150,00 (cento e cinquenta euros). DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO – Presente a seguinte proposta: “Vem a Direcção do 
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Vitória Sport Clube informar que pretende construir uma piscina e um 

pavilhão, ambos destinados às modalidades amadoras, nos terrenos onde 

se encontra actualmente a Piscina do Vitória. Para o efeito, e de molde a 

poder mandar elaborar o respectivo projecto, solicita à Autarquia o 

levantamento topográfico da área de intervenção. De acordo com 

informação colhida junto da Associação Nacional de Topógrafos, o 

levantamento em questão, por envolver uma zona urbana, carece de 

pormenorização à escala 1/200 pelo que, de acordo com a respectiva 

tabela, poderá orçar em €9.280,00 (nove mil duzentos e oitenta euros). 

Atendendo ao interesse público da intervenção que o Clube se propõe 

realizar, a qual associa a reabilitação urbanística de uma importante área da 

Cidade à disponibilização de equipamentos desportivos destinados a 

modalidades amadoras, 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 execução, pelos serviços camarários 

competentes, do levantamento topográfico em epígrafe”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 

30 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 
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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 – CYBERCENTRO DE GUIMARÃES – GMR TV – 

Presente a seguinte proposta: “Aproveitando a plataforma logística de que 

já dispõe, o Cybercentro de Guimarães, com sede no Complexo 

Multifuncional de Couros, propõe-se consolidar a criação de um novo 

serviço, com a disponibilização, no seu sítio electrónico, de televisão para a 

internet. Trata-se de um projecto arrojado para o qual o Cybercentro 

disponibilizará os seus meios e recursos humanos, numa parceria a celebrar 

com o Município de Guimarães, com todas as vantagens que uma acção 

desta natureza terá para a divulgação do nome do Concelho. Com a 

Capital Europeia da Cultura no horizonte, este projecto poderá constituir-

se como uma excelente forma de divulgar o Concelho, as suas iniciativas e 

associações, através de um meio de difusão verdadeiramente universal, 

como é a Internet. Tratando-se de um projecto que importa acarinhar 

nesta fase, e atendendo aos bons resultados dos primeiros meses, apesar de 

experimentais, 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 Cybercentro de Guimarães, de 

um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado a comparticipar nos 

custos de criação da GMR TV”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ANIMAÇÃO DE VERÃO – Presente a seguinte 

proposta da Vereadora Francisca Abreu: “A programação de um conjunto 
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de propostas vocacionadas para o ar livre durante o Verão, tem 

demonstrado ser, não só um importante instrumento de fomento e 

consolidação de públicos para as artes do espectáculo, como um factor de 

atracção e fixação de turistas em Guimarães. Nos últimos anos, a 

programação tem procurado assegurar a compatibilidade entre propostas 

acessíveis aos vários públicos e a tipologia urbanística e social do Centro 

Histórico. Assim, propõe-se a realização do seguinte programa, durante o 

mês de Julho: Dia 6, Sexta-feira, 22h00 - Banda Musical de Caldas das 

Taipas, Largo Condessa do Juncal; Dia 12, quinta-feira, 22h00 - Orquestra 

do Norte, Claustro do Paço dos Duques de Bragança; Dia 18, quarta-feira, 

22h00 - As Canções dos Filmes e Town & Country, Largo da Oliveira; Dia 

26, quinta-feira, 22h00 – Curtas Metragens, Largo da Oliveira. A estimativa 

orçamental para concretizar esta proposta de programa aponta para um 

total de €5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta euros), dos quais um 

subsídio ao Cineclube de Guimarães, no montante de €1.850,00 (mil, 

oitocentos e cinquenta euros), destinado a assumir as despesas relativas às 

actividades previstas para os dias 18 e 26. Deste modo, 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 

realização do programa referido, implicando a atribuição, ao Cineclube de 

Guimarães, de um subsídio de €1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta 

euros), para os fins supra-mencionados. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador 

César Machado não participou na discussão e na votação da 

proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 
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22, 24, 25 e 27 a 30 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 – CINECLUBE DE GUIMARÃES – XIX EDIÇÃO 

DO “CINEMA EM NOITES DE VERÃO” – Presente a seguinte 

proposta da Vereadora Francisca Abreu: “Cinema em Noites de Verão” é 

uma iniciativa do Cineclube de Guimarães que contou desde sempre com 

o apoio financeiro e logístico da Autarquia, e que, apesar de já contar 18 

edições consecutivas, mantém e reforça consistentemente, em resultado de 

programações de grande qualidade, a sua capacidade de atracção de 

públicos para o Cinema, num ambiente informal e de acesso livre. Assim, 

em reconhecimento da importância do evento no calendário cultural de 

Guimarães, e face ao aumento de custos de produção, justificado pela 

assumpção, por parte do Cineclube, da contratação e pagamento de 

pessoal de apoio, 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 Cineclube de Guimarães, de um 
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subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado a comparticipar nos 

custos de organização do XIX Cinema em Noites de Verão, a decorrer no 

Largo da Oliveira”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. O Vereador César Machado não participou 

na discussão e na votação da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 30 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 – FUNDAÇÃO CASA DO PAÇO/LAR NOSSA 

SENHORA DAS PRECES – RAMAL DE LIGAÇÃO À REDE 

PÚBLICA DE ÁGUA – Presente a seguinte proposta: “Vem a Direcção 

da Fundação Casa do Paço solicitar apoio financeiro para custear o ramal 

de ligação do Lar Nossa Senhora das Preces à rede pública de água. 

Atendendo ao interesse em dotar aquele lar de abastecimento público de 
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água, e considerando a vocação social da Instituição em causa, 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 Fundação Casa do Paço, de um subsídio de €813,28 

(oitocentos e treze euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a 50% 

dos custos da referida ligação”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – Presente a seguinte 

proposta: “Vem a Direcção da ARCOV solicitar apoio financeiro para 

fazer face aos custos relacionados com o mobiliário e equipamento da sua 

nova sede social, recentemente inaugurada, onde os associados e 

população em geral dispõe de um conjunto de apoios, designadamente na 

área das novas tecnologias, que reputamos de importante para o 

desenvolvimento da freguesia em que se insere. Atendendo ao interesse 

público da actividade daquela associação, e considerando o esforço 

financeiro despendido com a construção da nova sede, 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 ARCOV, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), destinado a comparticipar nos custos de equipamento da sua nova 

sede social”. 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, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 30 da agenda desta reunião, na 
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medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

RONFE – V CIRCUITO JOVEM AURORA CUNHA – Presente a 

seguinte proposta: “Propõe-se a Associação Cultural e Recreativa de Ronfe 

organizar o V Circuito Jovem Aurora Cunha, consistindo num conjunto de 

provas de atletismo destinadas exclusivamente a jovens atletas, de vários 

escalões. Atendendo ao interesse desportivo da iniciativa, 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 Associação Cultural e Recreativa de Ronfe, de um subsídio de 

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do V Circuito Jovem Aurora Cunha. Mais proponho 

disponibilizar à mesma entidade os apoios logísticos possíveis, 

designadamente em matéria de condicionamento de trânsito e 

policiamento”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 30 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 – CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – Presente a seguinte proposta: “Propõe-se o Centro 

Social, Cultural e Desportivo de Silvares levar a efeito, no próximo dia 23 

de Junho, uma Segada e uma Malha de Centeio, com as quais se procura 

preservar e divulgar as mais tradicionais técnicas agrícolas, com intuitos 

etnográficos e culturais. Atendendo ao interesse público da iniciativa, 

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 Social, Cultural e Desportivo de 

Silvares, de um subsídio de €150,00 (cento e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização das actividades agrícolas 
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mencionadas”. 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, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 30 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 – REAL COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira 

solicitando apoio da Autarquia para a realização da Procissão do Corpo de 

Deus, no passado dia 7 de Junho. Atendendo às despesas avultadas que a 

Confraria terá que assumir, designadamente com a banda de música, 

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 
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de Janeiro, a atribuição, à Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, de um 

subsídio de €500,00 (quinhentos euros) destinado a comparticipar nas 

despesas de realização da Procissão do Corpo de Deus”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António José Salgado Almeida. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 22, 24, 25 e 27 a 30 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTO 

TIRSO – FESTA DE Nª Sª DO ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Prazins Santo 

Tirso solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Nossa Senhora do Rosário, realizada entre os 

passados dias 24 e 27 de Maio. Analisados os consumos registados nos 
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últimos três anos com a realização da referida Festa, verifica-se que a 

média é de 216,60 (duzentos e dezasseis euros e sessenta cêntimos), pelo 

que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa de Nossa Senhora do Rosário, 

num máximo de €108,30 (cento e oito 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. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – VII FESTIVAL DE FOLCLORE – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do Rancho 

Folclórico e Recreativo de Candoso S. Martinho, solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do VII 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Festival de Folclore, realizado no passado dia 2 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização do referido 

Festival, verifica-se que a média é de 52,42 (cinquenta e dois euros e 

quarenta e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Candoso S. Martinho, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações do VII 

Festival de Folclore, num máximo de €26,21 (vinte e seis euros e vinte e 

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

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA 

– FESTA DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Sande Vila Nova solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 
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da Festa do Corpo de Deus, a realizar nos próximos dias 6 e 7 de Junho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

da Festa do Corpo de Deus, verifica-se que a média é de €266,39 

(duzentos e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Sande Vila Nova, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas do Corpo de Deus, num 

máximo de €133,20 (cento e trinta e três euros e vinte cêntimos). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE DO RANCHO INFANTIL E JUVENIL DE 
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BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício do Rancho Infantil e Juvenil de Briteiros Santo 

Estevão, solicitando autorização para ligação à rede pública das 

ornamentações do XIX Festival Internacional de Folclore, a realizar entre 

os próximos dias 15 e 17 de Junho. Analisados os consumos registados 

nos últimos três anos com a realização do referido Festival, verifica-se que 

a média é de €61,26 (sessenta e um euros e vinte e seis cêntimos), pelo que 

será de autorizar a instalação de 1 contador para a potência de 41,4 Kva 

entre os próximos dias 15 e 17 de Junho, bem como a atribuição, à Junta 

de Freguesia de Briteiros Santo Estevão, de um subsídio correspondente a 

50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações do 

XIX Festival Internacional de Folclore, num máximo de €30,63 (trinta 

euros e sessenta e três cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram contra os pontos 31 a 43 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 
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festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE – FESTAS 

DE S. JOÃO BATISTA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Ponte, solicitando autorização para 

ligação à rede pública das ornamentações das Festas em Honra de S. João 

Batista, a realizar entre os próximos dias 22 e 24 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização das referidas 

Festas, verifica-se que a média é de €99,90, pelo que será de autorizar a 

instalação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva entre os próximos 

dias 22 e 24 de Junho, 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 em Honra de S. João 

Batista, num máximo de €49,95 (quarenta e nove euros e noventa e cinco 

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

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos 

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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 
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de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SILVARES – 

CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES 

– FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO E 21.º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do 

Centro Social Cultural e Desportivo de Silvares solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de S. João e 21.º Festival de Folclore, a realizar nos próximos dias 

23, 24 e 30 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com a realização da referida Festa e Festival, verifica-se que a média é 

de €114,98 (cento e catorze euros e noventa e oito cêntimos), pelo que 

será de autorizar a instalação de 1 contador para a potência de 41,4 Kva 

nos próximos dias 23, 24 e 30 de Junho, bem como a atribuição, à Junta de 

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

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa de S. João e 

Festival de Folclore, num máximo de €57,49 (cinquenta e sete euros e 

quarenta e nove cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram contra os pontos 31 a 43 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 CASTELÕES – 

FESTAS DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Castelões solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. 

João, a realizar entre os próximos dias 21 e 24 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €211,54 (duzentos e onze euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 2 

contadores para a potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 21 e 24 de 

Junho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Castelões, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas de S. João, num máximo de 

€105,77 (cento e cinco euros e setenta e sete cêntimos). Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 

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

listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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 
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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 POLVOREIRA – 

ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E 

DESPORTIVA DE COVAS – FESTAS DE S. JOÃO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da ARCOV – 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Covas solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de S. João, a realizar entre os próximos dias 20 e 25 de Junho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

da referida Festa, verifica-se que a média é de €369,92 (trezentos e sessenta 

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

instalação de 2 contadores para a potência de 34,5 Kva e outro para 41,4 

Kva entre os próximos dias 21 e 25 de Junho, bem como a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Polvoreira, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da 

Festa, num máximo de €184,96 (cento e oitenta e quatro 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. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 da 

agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio 
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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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

UNIÃO DESPORTIVA DE POLVOREIRA – FESTA ANUAL – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da União 

Desportiva de Polvoreira, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa Anual, a realizar nos 

próximos dias 7 e 8 de Julho. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização da referida Festa, verifica-se que a 

média é de €118,27 (cento e dezoito euros e vinte e sete cêntimos), pelo 

que será de autorizar a instalação de 2 contadores para a potência de 41,4 

Kva nos próximos dias 7 e 8 de Julho, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Polvoreira, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 

Anual, num máximo de €59,13 (cinquenta e nove euros e treze cêntimos). 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos 

e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
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vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – FESTAS DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. 

Cristóvão solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas de S. João, a realizar entre os próximos dias 

22 e 24 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com a realização da referida Festa, verifica-se que a média é de 

€154,74 (cento e cinquenta e quatro euros e setenta e quatro cêntimos), 

pelo que será de autorizar a instalação de 2 contadores para 41,4 Kva entre 

os próximos dias 22 e 24 de Junho, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Selho S. Cristóvão, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

de S. João, num máximo de €77,37 (setenta e sete euros e trinta e sete 

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

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 
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MAIORIA. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AIRÃO S. JOÃO – 

FESTA DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Airão S. João solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. 

João, a realizar entre os próximos dias 22 e 24 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €313,29 (trezentos e treze euros e vinte 

e nove cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador 

para 41,4 Kva entre os próximos dias 22 e 24 de Junho, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Airão S. João, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa de S. João, num máximo de €156,65 (cento e 

cinquenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos). Esta despesa tem 
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cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 

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

listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – FESTA 

DE S. JOÃO DE CALVOS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão Administrativa: “A 

Câmara Municipal de Guimarães, em sua reunião realizada no passado dia 

22 de Março de 2007, deliberou atribuir à Junta de Freguesia de Calvos um 

subsídio até €133,70 (cento e trinta e três euros e setenta cêntimos), 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. João. No entanto, tal subsídio destinava-se 

à Junta de Freguesia de Lordelo, onde decorrem as Festas em Honra de S. 

João de Calvos, e não à Junta de Freguesia de Calvos, pelo que se propõe 

que seja rectificada a deliberação tomada em 22 de Março de 2007, para 

que nela passe a constar que o subsídio se destina à Junta de Freguesia de 
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Lordelo”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO – 

IRMANDADE DE S. TORCATO – ROMARIA GRANDE DE S. 

TORCATO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 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 29 de Junho e 1 de Julho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da Romaria 

Grande de S. Torcato, verifica-se que a média é de €309,65 (trezentos e 

nove euros e sessenta e cinco cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 4 contadores para 41,4 Kva entre os próximos dias 29 de 

Junho e 1 de Julho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de S. 

Torcato, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 
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eléctrico originado pelas ornamentações da Festa, num máximo de €154,82 

(cento e cinquenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos). Esta despesa 

tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 43 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 DOZE HORAS E QUINZE MINUTOS O VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 


