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ACTA 

Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

Costa, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

e António José Salgado Almeida. --------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador José Manuel Fernandes Antunes, 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) – Chamou a atenção para duas 

situações de acessibilidades na freguesia de Nespereira, uma respeitante ao 

difícil acesso ao Lugar das Lameiras e outra relativa à ligação à freguesia de 

Candoso S. Tiago (Sezim - Escola Nespereira), realçando a importância de 

resolver esta última situação por questões de segurança. b) – Referindo-se 

a um artigo publicado no semanário “Expresso” manifestou preocupação 

com os níveis de partículas em suspensão registados em Guimarães, 

estando em causa níveis de poluição medidos na cidade pelo Ministério do 

Ambiente numa estação de monitorização localizada na Quintã, segundo a 

qual Guimarães figura no 2.º lugar das cidades com mais partículas em 

suspensão. Continuou, perguntando porque razão esta informação só foi 

dada a conhecer através da comunicação social e que medidas vão ser 

tomadas para inverter tal situação. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

Quis saber quais os objectivos estratégicos definidos no âmbito da 
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preparação das candidaturas ao Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), no âmbito da NUT III do Ave, uma vez que o 

Presidente da Câmara lidera, politicamente, o conjunto dos municípios da 

NUT III do Ave (Guimarães, Vizela, Fafe, Famalicão, Póvoa de Lanhoso, 

Vieira do Minho, Cabeceiras e Mondim de Basto). 3 – Vereador António 

Salgado Almeida – Fez referência ao sucesso da manifestação de 

trabalhadores ocorrida em Guimarães, no passado dia 5 de Julho. 4 – 

Vereadora Francisca Abreu – Deu conhecimento de um estudo relativo 

ao abandono escolar elaborado pelos Serviços de Educação da Câmara 

Municipal de Guimarães. 5 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente às acessibilidades na 

freguesia de Nespereira recordou o trabalho que tem vindo a ser feito com 

as Juntas de Freguesia, onde cada Autarquia define as suas prioridades, no 

sentido de se partilharem as responsabilidades; b) – Sobre a notícia do 

semanário “Expresso” disse não a considerar credível, chamando a 

atenção para o facto de o próprio título não condizer com o conteúdo da 

notícia. Acrescentou, a propósito, que técnicos especialistas da 

Universidade do Minho consideraram que aquele estudo é frágil. Finalizou, 

referindo que o estudo não é de autoria da Câmara Municipal, que também 

o ficou a conhecer por aquele semanário; c) - Relativamente aos objectivos 

estratégicos na preparação das candidaturas ao QREN disse que a questão 

era complexa dada a diversidade dos concelhos (necessidades diferentes). 

Continuou, referindo que, mesmo assim, tudo apontava para que os 

concelhos da NUT III lutassem pela construção da Via do Ave, pela 

reabilitação urbana e por projectos de âmbito turístico, explicando que 

quanto mais amplas e abrangentes forem as candidaturas mais condições 

haverá para a sua aprovação, de acordo com as regras estabelecidas pela 

União Europeia; d) – Sobre a manifestação de trabalhadores, comentou 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 13 Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

que tudo tinha sido preparado com antecedência, quer pelas organizações 

sindicais, quer pelo próprio Partido Comunista local; e) - Anunciou que o 

concerto do cantor Vitorino, no próximo dia 3 de Agosto, evento com que 

se inicia o programa das Festas Gualterianas, já não se realizará no 

renovado Largo da Mumadona, mas sim na Praça de S. Tiago. Esta decisão 

decorre de uma medida cautelar no que diz respeito ao Largo da 

Mumadona, já que a Câmara Municipal, na qualidade de dono da obra, 

ainda não recebeu a empreitada. 6 – Vereador Armindo Costa e Silva – 

Ainda a propósito da notícia publicada no semanário “Expresso” sobre os 

níveis de partículas em suspensão registados em Guimarães, disse que o 

respectivo título é desmentido no próprio teor da notícia, acrescentado que 

é importante questionar o Ministério do Ambiente sobre a escolha dos 

pontos de amostragem, uma vez que alguns deles poderão distorcer a 

realidade. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – MODA GUIMARÃES 

2007 – Presente uma informação dos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais relativa ao apoio logístico para a realização do evento Moda 

Guimarães 2007, no próximo dia 20 de Julho, e que se traduz na colocação 

de uma baixada eléctrica e de rampas em madeira para acesso dos 

bastidores ao palco, no valor total de €940,31 (novecentos e quarenta 

euros e trinta e um cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO 

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

BAIRRO MUNICIPAL DE URGEZES, CASA 1, BLOCO 6 – 

VENDA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – ACTUALIZAÇÃO DO 
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PREÇO DE VENDA – Presente a seguinte informação da Directora do 

Departamento de Administração Geral: “A Câmara Municipal de 

Guimarães celebrou, em 24 de Novembro de 1994, um contrato promessa 

de compra e venda com a Sra. D. Maria de Oliveira e o Sr. Fernando 

Manuel Pereira Carvalho, no qual se prometia vender à primeira o usufruto 

do direito de superfície da habitação sita no Bairro Municipal de Urgezes, 

Bloco 6, Casa 1, e ao segundo a raiz de tal direito, ao abrigo do disposto 

no nº 2 do art. 5º do Decreto-Lei nº 310/88, de 5 de Setembro. Neste 

contrato promessa foi acordada a venda do direito de superfície do prédio 

urbano acima mencionado pelo prazo de 70 anos, sucessivamente 

prorrogável por iguais períodos, pelo preço global de €11.195,85 

(2.244.567$00). Na data da celebração do contrato foi entregue, a título de 

sinal e princípio de pagamento, a quantia de €1.119,59 (224.457$00), que 

correspondia a 10% daquele valor total. Ultrapassadas as dificuldades para 

a concretização da escritura de compra e venda ali prometida, que se 

prendiam com o facto de o terreno onde as habitações se encontram 

implantadas estar registado a favor do IGAPHE, e só no presente ano de 

2007 se ter conseguido celebrar a escritura de transferência de tal 

propriedade para o Município de Guimarães, pretende agora o Sr. 

Fernando Carvalho realizar a competente escritura. Na data da celebração 

do contrato promessa, em 1994, foi estabelecido um preço para a 

habitação de €11.195,85 (onze mil cento e noventa e cinco euros e oitenta 

e cinco cêntimos). Entretanto, passados mais de 12 anos, foi elaborada 

nova avaliação, cujo valor actualizado importa em €16.972,25 (dezasseis 

mil novecentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos). Em face 

da disparidade destes valores, e após colhida opinião jurídica do Sr. Dr. 

Luís Teixeira e Melo, deve a Câmara Municipal actualizar aquele valor, de 

acordo com o disposto no art. 437º do Código Civil. Segundo o n.º 1 deste 
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artigo “Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem 

sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à 

modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela 

assumidas afecte gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos 

próprios do contrato”. A concretização do objecto daquele contrato promessa 

ficou dependente da celebração da escritura pública, que teria lugar no 

prazo de 30 dias após notificação a remeter pelos serviços da Câmara 

Municipal, o que se previa ocorrer no prazo de 1 ano ou, no máximo, de 2, 

uma vez que apenas estava em falta o registo predial. Ora, foi com base 

nesse pressuposto que se estabeleceu, em 1994, o preço de €11.195,85 

(onze mil cento e noventa e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), sem 

se ter estabelecido qualquer cláusula de actualização de preço. Entretanto, 

por razões que são de conhecimento público e a que a Câmara foi 

completamente alheia, só recentemente ficou concluído o processo de 

registo do terreno do Bairro Municipal de Urgezes, ou seja, decorridos 

mais de 12 anos da data do contrato promessa mencionado, estando já 

registadas a favor do Município de Guimarães todas as habitações deste 

Bairro. Nesta conformidade, o valor actual do direito a alienar é de, pelo 

menos, €16.972,25 (dezasseis mil novecentos e setenta e dois euros e vinte 

e cinco cêntimos), conforme avaliação elaborada em Maio de 2007. Assim 

sendo, alteraram-se, profundamente, as circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar, nos referidos termos, nomeadamente no 

que tange ao preço, o que concede à Câmara o direito de exigir a 

modificação do contrato, segundo juízos de equidade, nos termos do art. 

437.º do Código Civil, já que a exigência das obrigações assumidas no 

contrato afectaria gravemente os princípios da boa-fé e não encontra 

qualquer cobertura nos riscos próprios do contrato. A Câmara Municipal, 

tendo em vista a defesa do interesse público, fixou o preço actual de 
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alienação daquele direito de superfície, de acordo com os valores reais de 

mercado, implicando um acréscimo de €5.776.40 (cinco mil setecentos e 

setenta e seis euros e quarenta cêntimos) ao valor inicialmente contratado, 

mantendo-se, contudo, o interesse de ambas as partes na celebração da 

escritura. De referir, ainda, que igual actualização deve ser ponderada em 

relação ao sinal e princípio de pagamento que os contratantes pagaram na 

data do contrato, que na presente data corresponde a 10% do valor da 

avaliação, ou seja, €1.697,22 (mil seiscentos e noventa e sete euros e vinte e 

dois cêntimos), pelo que, de facto, os promitentes compradores apenas 

deverão pagar um acréscimo de €5.198,77 (cinco mil cento e noventa e 

oito euros e setenta e sete cêntimos), totalizando assim um valor global de 

€15.275,03 (quinze mil duzentos e setenta e cinco euros e três cêntimos). 

Submete-se, assim, à consideração superior a celebração da escritura de 

constituição do direito de superfície, nos aludidos termos, devendo, 

contudo, ser aprovado por deliberação camarária”. DELIBERADO 

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

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

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

conhecimento que a Escola de Futebol Fairplay, de Guimarães, ficou 

classificada em 12º lugar no Campeonato do Mundo de Futebol sub-12 – 

Danone Nations Cup (DNC), cuja fase final se realizou entre os passados 

dias 29 de Junho e 1 de Julho, em Lyon (França), com a participação de 40 

países; 2 – Do ofício do Posto de Atendimento ao Cidadão remetendo 

uma análise comparativa do número de pessoas e de processos do Posto 

de Atendimento relativos ao 1º Semestre dos anos de 2005, 2006 e 2007; 3 

– Do ofício do Governo Civil do Distrito de Braga remetendo o Boletim 

Estatístico de Emprego/Desemprego referente a Maio de 2007; 4 - Do 

ofício do Cybercentro de Guimarães dando conhecimento que a GMR TV 
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foi vista, na primeira semana, por um universo aproximado de 50 mil 

pessoas; 5 – De uma informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente relativa à ligação entre o Largo República do Brasil e o 

Cemitério de Monchique; 6 – Deu conhecimento de um abaixo-assinado 

de proprietários do Monte do Outinho, na freguesia de Sande S. Clemente, 

manifestando preocupação com os prejuízos causados por grupos de 

motards que, ao fim-de-semana, circulam por diversos terrenos do 

concelho; 7 – De um artigo sobre Guimarães publicado no New York 

Times no passado dia 8 de Julho; 8 – Do artigo publicado na revista da 

transportadora aérea “PGA”, com uma referência importante a 

Guimarães; 9 – Da revista da Zona de Turismo de Guimarães denominada 

“À Descoberta do Centro Histórico de Guimarães”; 10 – Dos 

procedimentos relativos a determinados Estabelecimentos cujo 

funcionamento tem originado queixas por alegada prática de actividades 

pouco consentâneas com a moral pública; 11 – Da solução urbanística 

encontrada para a Capela dos Remédios, na freguesia de Urgezes, tendo 

em vista a construção do novo arruamento de ligação ao ramal de acesso à 

auto-estrada; 12 – No âmbito do trabalho em curso de implementação de 

um Sistema de Gestão da Qualidade na Câmara Municipal de Guimarães, 

foi recebido o ofício da SGS ICS – International Certification Services 

dando conhecimento da atribuição do Certificado de Conformidade 

PT07/02136 (versão 1) aos seguintes serviços municipais: Planeamento 

Financeiro Anual e Plurianual; Gestão Financeira e Patrimonial; Projectos 

de Financiamento Nacional e Comunitário; Aprovisionamento e Compras; 

Licenciamento Urbanístico; 13 – De se prever a conclusão, ainda este mês, 

das obras de beneficiação da Circular Urbana; 14 – Exibiu a placa 

identificativa do Castelo de Guimarães como sendo uma das Sete 

Maravilhas de Portugal; 15 – Da ligação à rede pública das ornamentações 
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das Festas Gualterianas no próximo dia 20 de Julho; 16 – De uma 

informação relativa à execução do Monumento ao Nicolino, do Escultor 

José de Guimarães. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Da Acta relativa à concessão do direito de ocupação das lojas do novo 

Mercado Municipal concessionadas na hasta pública do passado dia 4 de 

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

livro de actas; 2 – Da informação do Espaço Informação Mulher relativa 

aos dados estatísticos de Janeiro de 2007 até 5 de Julho de 2007, que se dá 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

CÂMARA – ECO-AVE, SUCATAS, C.I.P.R.L. – DESIGNAÇÃO 

DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Considerando o conhecimento e a experiência acumulada pela 

Cooperativa Eco-Ave Sucatas, C.I.P.R.L. na gestão de resíduos no 

Município de Guimarães e na região do Vale do Ave; Considerando o 

objecto estatutário da Empresa Intermunicipal Vimágua, E.I.M., 

nomeadamente: a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 

tratamento e distribuição de água e de drenagem e tratamento de águas 

residuais de efluentes; a recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos e 

a limpeza e higiene públicas, mediante delegação das mesmas funções 
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pelas Câmaras Municipais. Considerando o elevado potencial de sinergias 

técnicas, estruturais e funcionais que poderão resultar de uma colaboração 

mais estreita entre a Cooperativa Eco-Ave e a Vimágua; Considerando que 

a Vimágua está disponível para subscrever capital social na Cooperativa 

Eco-Ave, Proponho que seja designado como representante da Câmara 

Municipal no Conselho de Administração da Cooperativa Eco-Ave, o Sr. 

António de Azevedo e Castro, na qualidade de Presidente, revogando-se a 

deliberação de 28 de Outubro de 2005, na parte correspondente, 

mantendo-se os restantes nomes ali indicados”. DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, APROVAR, com seis votos 

a favor, três contra e um em branco. ----------------------------------------------- 

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS À AMAVE DE 

2001 A 2006, APROVAÇÃO DE TARIFA E DESPESA DO CITRUS, 

ECOCENTROS E ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “No início da década de 90, a situação dos RSU´s no Vale do 

Ave era caracterizada pela existência de três grandes lixeiras (Fafe, 

Guimarães e Santo Tirso). Os resíduos recolhidos pelos Municípios desta 

região eram depositados sem qualquer controlo e sem a existência de 

quaisquer mecanismos de protecção ambiental. Foi então criado, em 

Março de 1995, o Sistema Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Vale do Ave (SIRVA) que engloba os Municípios de Fafe, Guimarães, 

Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e posteriormente Trofa e Vizela, 

abrangendo uma população de cerca de 429.000 habitantes, que produzem 

em média 1100g/dia de resíduos por habitante. Com vista à sua 

reabilitação ambiental, foram definidos como projectos iniciais: - A 

construção da Unidade de Compostagem – Estação de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos; - A selagem das lixeiras de Guimarães e Santo 
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Tirso e a sua reconversão em aterro sanitário; - A selagem da lixeira de 

Fafe; - A implementação de recolha selectiva nos Municípios abrangidos 

pelo sistema. Foi assim concluída a primeira fase de reabilitação ambiental 

do sistema com a entrada em funcionamento da Estação de Compostagem 

– 3 de Maio de 1995 – que permitiu a valorização orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos recolhidos na região com a capacidade nominal instalada 

de 240 toneladas de resíduos por dia, correspondente a um valor anual de 

87.600 toneladas das quais são retirados em média cerca de 30% de 

composto e 70% de resíduos inorgânicos. Mais tarde, verificaram-se 

algumas deficiências das quais se destacam a emanação de odores num raio 

superior a 1000 metros, pelo que foi realizado um estudo prévio da 

responsabilidade da Universidade do Minho onde se elencavam as acções a 

implementar com vista a controlar os odores e a minorar os efeitos sobre a 

população residente na sua vizinhança. Deste modo resultou a 2.ª fase do 

SIRVA que contemplou as seguintes acções: A requalificação ambiental da 

Estação de Compostagem, na vertente de melhoria do processo de 

compostagem da ETRSU; - A construção de 4 Ecocentros; - A construção 

da Estação de Triagem; - A instalação de 400 Ecopontos. A Requalificação 

ambiental da Estação de Compostagem com o objectivo da eliminação dos 

odores e da optimização das condições para melhoria do composto 

produzido com vista à sua comercialização, foi objecto de uma 3.ª fase. 

Construção de um terceiro BRS (bioreactor) para incremento da 

capacidade de tratamento de 240 toneladas para 360 toneladas/dia. 

Construção de uma nova unidade (Parque de Maturação) para melhoria do 

composto, com a devida higienização e controlo das propriedades físico-

químicas e biológicas estabilizadas para adequada utilização agrícola e 

contenção e tratamento de odores. A AMAVE estabeleceu contratos para 

prestação de serviços nos diferentes componentes do CITRUS – Centro 
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Integrado de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – com a 

concessionária SERURB de modo a garantir o seu funcionamento. Os 

RSU`s e refugos sempre tiveram como destino final os aterros sanitários 

de Guimarães e Santo Tirso. Ambos resultaram de recuperação e 

reconversão das lixeiras que aí existiam. Com o esgotamento dos aterros 

de Santo Tirso e Guimarães, os resíduos e refugos da Estação de 

Compostagem da AMAVE foram encaminhados, desde Janeiro de 2005 

até Fevereiro de 2006, para aterros exteriores ao SIRVA dos Sistemas 

REBAT e RESAT (Baixo e Alto Tâmega). Em sua reunião de 15 de 

Dezembro de 2005, a Câmara Municipal deliberou transferir para a 

AMAVE a verba respeitante ao Município de Guimarães no âmbito do 

transporte e deposição de resíduos (refugo) para aqueles aterros sanitários 

considerando 4000 toneladas mensais de refugo com um preço por 

tonelada de €45,00. As transferências para a AMAVE por parte do 

Município de Guimarães são estabelecidas em função das quantidades 

efectivamente transportadas e depositadas nos aterros, visto que 

inicialmente apenas existiam meras estimativas (4.000 toneladas mensais), 

permitindo assim aos serviços do DSUA (Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente) confirmar com rigor os valores facturados quando 

apresentado o apuramento das quantidades transportadas e depositadas, 

no período de Fevereiro a Dezembro de 2005 e em Janeiro e Fevereiro de 

2006, conforme quadro REBAT /RESAT em anexo I. Posteriormente e 

na sequência da deliberação do Conselho da Administração da AMAVE 

foi contratada a SERURB – Serviços Urbanos, Lda., concessionária do 

SIRVA, foi optimizada a área de exploração dos aterros de Guimarães e 

Santo Tirso e estabelecida a tarifa de € 27,50/tonelada, para deposição e 

confinamento dos resíduos e refugos dos Municípios integrados no 

SIRVA. A criação ao longo dos anos de 2000 a 2007 de equipamentos de 
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gestão de resíduos, nomeadamente, Central de Triagem, Nova Unidade e 

Ecocentros, com um nível de serviços relativamente elevado traduziu-se 

num atraso da apresentação das despesas que se justificam: - Pela 

realização de estudos técnicos e da experimentação do funcionamento dos 

equipamentos, por exemplo a Central de Triagem, que iniciou com 1 turno 

e 8 funcionários, e actualmente tem 3 turnos em funcionamento e 28 

funcionários, em consequência do crescimento das quantidades de 

materiais triados. - As receitas dos valores de contrapartida dos materiais 

recicláveis entregues à Sociedade Ponto Verde, compensavam na fase 

inicial os custos de exploração da estação de triagem. No entanto, a 

necessidade de aumentar para 3 turnos conduziu ao agravamento de 

custos. - Por outro lado, pretende-se optimizar o Sistema de Gestão de 

RSU agregando os vários custos de modo a poder-se implementar 

posteriormente uma tarifa única a partir de 2009 para a sustentabilidade do 

sistema. As quantidades de resíduos e materiais tratados no CITRUS, de 

que fazem parte o Centro de Triagem, o BRS`3, a Nova Unidade e ainda 

os Ecocentros e a Manutenção do aterro de Santo Tirso, foram 

detalhadamente verificadas e apuradas pelo Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente com base nos dados entretanto fornecidos pela 

AMAVE e nos próprios dados dos Serviços, designadamente, pesagens 

diárias e “guias de transporte”. Assim, submete-se a aprovação da Câmara: 

a ratificação das despesas de 2001 a 2006 no valor total de 3.389.080,00€, 

conforme Anexos I e II; A aprovação da tarifa de 27,50€/tonelada, 

decorrente da optimização dos aterros de Santo Tirso e Guimarães a partir 

de 2007, a que corresponde 35% de 390.000 toneladas em 36 meses 

(conforme contrato) e cujo valor estimado é de 100.000,00€/mês. A 

aprovação das despesas respeitantes ao CITRUS, à manutenção do aterro 

de Santo Tirso e Ecocentros, que vierem a ser facturadas pela AMAVE a 
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partir de 2007, até ao final do contrato de concessão em Outubro de 2009, 

cujo valor estimado é de 120.000,00€/mês”. Os referidos quadros dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António José Salgado Almeida. ----------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO ESCOLAR DE INFANTAS – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Julho de 2007, que 

aprovou a repartição de encargos da obra em epígrafe, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “No Plano 

de Actividades para o ano de 2007 consta a execução da obra em título, 

onde foi inscrita a verba de €300.000,00 (trezentos mil euros) destinada a 

suportar a despesa, com a rubrica 01.02.38. Com vista a ser adjudicada a 

empreitada à empresa “Norlabor – Engenharia e Construção, SA”, 

conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas, em 6 de Julho 

de 2007, pelo preço de €1.292.668,39 (um milhão duzentos e noventa e 

dois mil seiscentos e sessenta e oito euros e trinta e nove cêntimos) + IVA, 

e atento o plano de pagamentos da respectiva proposta, sugiro a seguinte 

repartição de encargos: Ano de 2007 – €285.714,28 (duzentos e oitenta e 

cinco mil setecentos e catorze euros e vinte e oito cêntimos) + IVA = 

€299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove 

euros e noventa e nove cêntimos); Ano de 2008 – €1.006.954,11 (um 

milhão seis mil novecentos e cinquenta e quatro euros e onze cêntimos) + 

IVA = €1.057.301,82 (um milhão cinquenta e sete mil trezentos e um 

euros e oitenta e dois cêntimos). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO ESCOLAR DE INFANTAS – 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
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– Presente o Relatório Final respeitante ao concurso público identificado 

em epígrafe, bem como a correspondente minuta do contrato. O Relatório 

Final propõe que a empreitada em epígrafe seja adjudicada à concorrente 

“Norlabor – Engenharia e Construção, SA”, pelo valor de €1.292.668,39 

(um milhão duzentos e noventa e dois mil seiscentos e sessenta e oito 

euros e trinta e nove cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 365 

dias. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e unidade 

económica 07.01.03.05. Os referidos Relatório Final e minuta do contrato 

dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA EN 310 E DA EM 577-

1 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para 

aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos: 1 - Empreitada: Beneficiação da EN 310 e da EM 577-1; 2 - O 

valor para efeitos de concurso: €1.245.262,07 (um milhão duzentos e 

quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois euros e sete cêntimos) + 

IVA; 3 - Prazo base de execução: 120 dias; 4 - Rubrica do Orçamento: 

09.01.03; 5 - Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do 

n.º2 do art. 48º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março; 6 - Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 - Entidade 

competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 - Júri: Comissão 

designada por deliberação de Câmara 23 de Novembro de 2006; 9 - 

Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela 

Comissão de Análise de Propostas”. O Caderno de Encargos dá-se aqui 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA  –  FREGUESIA DE PRAZINS SANTO 
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TIRSO – ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE 

À IGREJA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente a seguinte 

proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães, em suas reuniões realizadas 

em 18 de Março de 2004 e 27 de Janeiro de 2005, deliberou delegar na 

Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso a execução da obra de “Arranjo 

Urbanístico da Zona Envolvente à Igreja de Prazins Santo Tirso”, pelo 

valor total de €66.000,00 (sessenta e seis mil euros). Como a verba 

concedida à Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso se revelou 

insuficiente para acabar os trabalhos e tendo em conta a centralidade do 

local, proponho, de acordo com a avaliação efectuada pelo Departamento 

de Obras Municipais, que seja delegada na Junta de Freguesia de Prazins 

Santo Tirso a execução das obras de finalização do “Arranjo Urbanístico 

da Zona Envolvente à Igreja de Prazins Santo Tirso”, pelo valor de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros)”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

PATRIMÓNIO – TERRENOS NECESSÁRIOS À OBRA DE 

ACESSO AO AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (PÓLO DO AVE) – DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA – Presente a seguinte proposta: “A 

concretização do Parque de Ciência e Tecnologia constitui um pólo de 

desenvolvimento futuro das capacidades industriais e tecnológicas do 

concelho de Guimarães e do país, permitindo a proliferação de um vasto 

leque de actividades conexas, que serão consequentemente um motor de 

dinamismo para a economia e bem estar do concelho. As acessibilidades a 

este complexo multisectorial estão ainda por desenvolver na sua maior 

parte, pelo que se torna imprescindível a criação de uma via de escoamento 

e acesso primordial para uma cabal resposta às necessidades que este pólo 
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industrial irá utilizar. É da competência da Câmara Municipal, nos termos 

da alínea f) do n.º 2 do art. 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

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

construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 

de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a 

administração municipal. Nesta conformidade, tem vindo a encetarem-se 

diligências com vista à aquisição dos terrenos necessários à implantação da 

referida via, não tendo sido possível, até à presente data, negociar 

amigavelmente com os proprietários e rendeiro das parcelas designadas 

por 7, 8, 11 e 12, constantes da relação anexa e classificadas no Plano 

Director Municipal como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Porque urge 

iniciar a obra, torna-se imprescindível recorrer à fase subsequente do 

processo expropriativo (posterior à aquisição amigável) das referidas 

parcelas de terreno. Todavia, tais terrenos encontram-se já desafectados da 

RAN, conforme consta da informação da Divisão de Projectos e 

Planeamento Urbanístico, datada de 15 de Janeiro de 2007. Os encargos 

previstos com a expropriação destas parcelas totalizam €107.017,20 (cento 

e sete mil dezassete euros e vinte cêntimos), em conformidade com 

avaliação efectuada por perito da lista oficial. Nestes termos e no uso das 

competências conferidas pela alínea c), n.º 7, do artigo 64º, da Lei n.º 

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

11 de Janeiro, PROPONHO que a Câmara Municipal de Guimarães 

delibere requerer ao membro do Governo competente a Declaração de 

Utilidade Pública, para efeito de expropriação, das mencionadas parcelas e 

direitos existentes sobre as mesmas”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 02 e na económica 07.03.01. A relação das parcelas dá-se 

aqui como  reproduzida  e  fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

PROTOCOLOS – VIGILÂNCIA MÓVEL MOTORIZADA – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 

de Julho de 2007, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “No âmbito do 

funcionamento da Vigilância Móvel Motorizada foi necessário celebrar os 

protocolos com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

de Guimarães e das Taipas, conforme aconteceu nos anos transactos. 

Considerando que, em reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios a 17 de Maio de 2007, foi decidido antecipar o 

período crítico para 1 de Junho do corrente ano, dado que se previa a 

ocorrência de condições meteorológicas adversas, conjugadas com um 

coberto vegetal altamente inflamável e tendo em conta que em 2006 foi 

desempenhado um óptimo trabalho ao nível da vigilância como forma de 

prevenção da floresta contra incêndios, determinou-se o início das acções 

de vigilância a partir dessa mesma data. Desta forma, e com vista a 

salvaguardar possíveis situações de ocorrências de incêndio foi decidido 

celebrar aqueles Protocolos a 28 de Maio de 2007, sem a aprovação prévia 

das respectivas minutas pela Câmara Municipal, pelo que se torna agora 

necessário que tais protocolos sejam ratificados na próxima reunião de 

Câmara”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 05 e na 

unidade económica 04.07.01. Os referidos protocolos dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE JOGOS DO PARQUE DE 

SELHO E RESPECTIVAS TAXAS – Presente, para aprovação, o 

Regulamento de Utilização e Funcionamento do Campo de Jogos do 
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Parque de Selho e respectivas Taxas, que se dá aqui por reproduzido e fica 

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

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS REALIZAÇÃO DE 

INQUÉRITO PÚBLICO. -------------------------------------------------------- 

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente para 

ratificação a decisão da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, 

tomada em reunião de 12 de Julho de 2007, que, em conformidade com o 

previsto no Regulamento de atribuição de Bolsas de Investigação, 

aprovou, por unanimidade, o segundo relatório apresentado pela bolseira 

Susana Valente Silva Pereira. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA COMPARTICIPAÇÃO 

DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO 

2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é de conhecimento superior, compete à Autarquia, no âmbito do 

quadro de competências e atribuições na área da Educação, e conforme o 

disposto na alínea d), do artigo 19.º, da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, 

prestar apoio no domínio da Acção Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. Neste sentido, anualmente a Autarquia procede à 

atribuição de auxílios económicos aos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho para a comparticipação de livros e material escolar. No entanto, 

esta atribuição processa-se tardiamente, dado que só em finais de Outubro 

os Agrupamentos dispõem de informação relativamente ao número de 

alunos beneficiados pela Acção Social Escolar (Escalões A e B), com todos 

os transtornos que daí advêm. Assim e de modo a que os alunos do 

escalão A e B possam dispor do material necessário às actividades lectivas 
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logo no início do ano, propõe-se que se proceda à transferência dos 

referidos apoios, na base dos elementos fornecidos pelos Agrupamentos 

de Escolas no ano lectivo transacto, procedendo-se aos devidos acertos 

logo que estes disponham das informações actualizadas, referentes ao ano 

lectivo de 2007/2008. Perante o exposto, propõe-se a atribuição de uma 

verba global no valor de €97.928,50 (noventa e sete mil novecentos e vinte 

e oito euros e cinquenta cêntimos), para a comparticipação de livros e 

material escolar dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Junto se anexa 

mapas com indicação das verbas a atribuir por Agrupamento e 

Estabelecimentos de Ensino”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. Os referidos mapas dão-

se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EB1 DE 

REAL/BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – ANO LECTIVO 

2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é de conhecimento superior, ao longo de vários anos a Autarquia 

tem vindo a conceder transporte para almoço aos alunos matriculados na 

EB1 de Real/Briteiros Sto Estêvão, pelo facto de não haver condições 

para que o serviço de refeições possa ser prestado no próprio 

Estabelecimento de Ensino, tendo o mesmo sido assegurado pela 

Associação Forúm Briteiros Sto Estêvão. Dado que no próximo ano lectivo há a 

necessidade de continuar a assegurar o transporte a um grupo de 15 

alunos, propõe-se que seja renovado o protocolo com a instituição 

supracitada, que se disponibiliza a efectuar o referido transporte pelo 

preço/dia de €13,00 (treze euros), o que perfaz um custo anual previsível 

no valor de €2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta euros). Para 

deliberação em Reunião de Câmara, junto se anexa dois exemplares de 



 

 

 
 

ACTA Nº 13 Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2007 
 

 

 

 

 

protocolo a celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EB1 DE S. 

CRISTÓVÃO/ABAÇÃO – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “À semelhança de anos 

lectivos anteriores, o funcionamento das actividades lectivas em regime 

normal na EB1 de S. Cristóvão/Abação implica necessariamente assegurar 

o transporte para almoço de 30 alunos, dado que a mesma não dispõe de 

condições para a confecção de refeições nas próprias instalações ou para a 

implantação de um serviço de refeições transportadas. Dado que a 

Freguesia de Abação dispõe de um autocarro de 19 lugares e se 

disponibiliza a assegurar o transporte daqueles alunos pelo preço/dia de 

€15,00 (quinze euros), propõe-se a celebração de um protocolo com a 

entidade supracitada, a vigorar no ano lectivo de 2007/2008. Mais se 

informa que este transporte implica à Autarquia um custo anual previsível 

de €3.300,00 (três mil e trezentos euros). Junto se anexa dois exemplares 

de protocolo a celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS 

ALUNOS DA EB1 ERMIDA/RONFE E TRANSPORTE PARA 

ALMOÇO AOS ALUNOS DA EB1 LOURINHA/RONFE – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, com o reordenamento da rede escolar um grupo 

de 20 alunos da EB1 de Ermida/Ronfe foi integrado na EB1 de Gemunde 
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da mesma freguesia, o que implica necessariamente que o transporte 

escolar seja assegurado. Acresce ainda que a obrigatoriedade de 

funcionamento das actividades lectivas em regime normal, e à semelhança 

do ano lectivo transacto, implica que os alunos da EB1 de Lourinha (37) se 

desloquem à EB1 de Gemunde para almoço, por falta de condições no 

próprio estabelecimento de ensino. Neste sentido, contactou-se o Centro 

de Cultura e Desporto O Desportivo de Ronfe, entidade que tem vindo a 

efectuar o transporte destes alunos, que se disponibiliza a assegurar o 

mesmo pelo preço/dia de €28,00 (vinte e oito euros) (EB1 de Ermida) e 

€26,70 (vinte e seis euros e setenta cêntimos) (EB1 Lourinha), o que perfaz 

um custo anual previsível de €10.830,60 (dez mil oitocentos e trinta euros 

e sessenta cêntimos). Assim, propõe-se a celebração de um protocolo por 

cada um dos transportes com a instituição supracitada, a vigorar no ano 

lectivo 2007/2008. Junto se anexa dois exemplares de cada protocolo a 

celebrar entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. O referido protocolo dá-

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

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA 

FREGUESIA DE GOMINHÃES E DA EB1 DE 

CORREDOURA/S. TORCATO – ANO LECTIVO 2007/2008 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, com o reordenamento da rede escolar foi extinta a 

EB1 de Corredoura/S. Torcato, tendo os alunos (15) sido integrados na 

EB1/JI Chã de Bouça/Atães, o que implica que a partir do próximo ano 

lectivo a Autarquia assegure diariamente o transporte escolar destes alunos, 

no horário das 8:30 horas e das 17:30. Por outro lado, é necessário 

continuar a assegurar o transporte escolar dos alunos da Freguesia de 
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Gominhães, integrados no ano lectivo transacto na EB1/JI de Bela 

Vista/Selho S. Lourenço. Dado que a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato tem vindo a efectuar o transporte 

escolar dos alunos de Gominhães, e foi manifesta a satisfação pelo serviço 

prestado por esta instituição, propõe-se: a renovação do protocolo com a 

Associação de Pais para transporte escolar dos 10 alunos de Gominhães; a 

celebração de um protocolo com a mesma instituição para transporte 

escolar de 15 alunos de Corredoura/S. Torcato. Mais se informa que o 

transporte destes alunos vai implicar à Autarquia um custo/dia de €15,00 

(quinze euros) (Gominhães) e €20,00 (vinte euros) (Corredoura), 

perfazendo um custo anual previsível no valor de €3.300,00 (três mil e 

trezentos euros) e €4.400,00 (quatro mil e quatrocentos euros), 

respectivamente. Junto se anexa dois exemplares de protocolo a celebrar 

entre as entidades”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 02.02.10. O referido protocolo dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

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

20 de Junho de 2007, que atribuiu à Escola Secundária Martins Sarmento 

um subsídio no valor de €192,00 (cento e noventa e dois euros), destinado 

a comparticipar as despesas com o transporte de cinco alunos e um 

professor ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no passado dia 29 de 

Junho, para participação num concurso nacional no âmbito do “Ano Polar 

Internacional” que visa promover o conhecimento e desenvolvimento das 

regiões polares e divulgar junto da sociedade a importância determinante 

que regiões polares têm para a dinâmica do planeta. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 05 e na unidade económica 04.07.01. 
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DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente o ponto 17 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”. ------------------ 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

19 EXEMPLARES DO JORNAL “TOURAL”, PROPRIEDADE 

DE MIGUEL DIAS ALVES DA COSTA – Presente uma informação 

da Chefe da Divisão de Arquivos propondo a aceitação da doação à 

Câmara Municipal de Guimarães de 19 exemplares do Jornal “Toural”, 

Ano I, numerados de 0 a 18, datados de 1989, considerando o interesse 

para a História Local. DELIBERADO APROVAR POR 

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

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

POSTAIS ILUSTRADOS REFERENTES AO CONCELHO DE 

GUIMARÃES E BOLETIM INFORMATIVO DA IRMANDADE 
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DE S. TORCATO, PROPRIEDADE DE JOAQUIM VIEIRA 

FERNANDES – Presente uma informação da Chefe da Divisão de 

Arquivos propondo que a Câmara Municipal de Guimarães aceite a doação 

do espólio constante da listagem em anexo, considerando o interesse para 

a História Local. A referida listagem dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE 

FRANCISCO GERMINAL VIEIRA FERNANDES – Presente uma 

informação da Chefe da Divisão de Arquivos propondo que a Câmara 

Municipal de Guimarães aceite a doação de 10 fotografias alusivas a 

eventos, monumentos e largos em Guimarães, constantes da listagem em 

anexo, bem como de 435 negativos fotográficos alusivos aos Bombeiros 

de Guimarães, Quartel Velho e Novo (431) e Capela da Casa Navarros de 

Andrade (4), considerando o seu interesse para a História Local. A referida 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – LIGAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

AO NOVO MERCADO MUNICIPAL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na 

sequência das reuniões estabelecidas com o concessionário TUG por 

forma a criar condições mais favoráveis para os utentes do Mercado 

Municipal nos TUG, propomos a implementação, durante os meses de 

Julho e Agosto, nas ligações Largo Valentim Moreira de Sá – Mercado 

Municipal e sentido inverso, uma tarifa especial gratuita. Assim, durante os 

meses de Julho e Agosto, os utentes dos transportes urbanos de 

Guimarães nas ligações Largo Valentim Moreira de Sá – Mercado 

Municipal e sentido inverso beneficiarão de uma tarifa especial gratuita, 
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assegurando o Município a comparticipação do mesmo, no valor de 

€100,00 (cem euros) por semana”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE TRANSPORTE – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, de 9 de Julho de 2007, que apoio a Cooperativa 

Fraterna, durante o mês de Junho, com cedência de transporte, de acordo 

com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna foi cedido, durante o 

mês de Junho, o transporte em viaturas da Câmara para distribuição de 

alimentos a famílias carenciadas (490 Km), passeios-convívio (942 Km), 

banco social (228 Km)”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

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

TRANSPORTES – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

BASQUETEBOL – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de 

Junho de 2007, que concedeu apoio ao Vitória Sport Clube (Secção de 

Basquetebol) através da cedência de transporte, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Secção 

de Basquetebol do Vitória Sport Clube solicitou a colaboração do 

município através da cedência de um autocarro nos dias 23 e 24 de Junho, 

para efectuar o transporte da equipa sénior de Basquetebol a Oliveira do 

Hospital. Considerando que a competição se encontra na fase final de 

apuramento do título de campeão nacional e se trata de um momento 

importante para a Secção e para o Clube, e não haver inconveniente para 

os serviços a disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação 

do Executivo  o  transporte  solicitado”.  DELIBERADO  RATIFICAR 
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POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

AGOSTINHO DA SILVA – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – 

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

28 de Junho de 2007, que apoiou o Agrupamento de Escolas Agostinho da 

Silva através da cedência de transporte, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva, solicitou, a colaboração do 

município através da cedência de um autocarro, para efectuar o transporte 

das crianças do Jardim-de-Infância de S. Faustino, no dia 29 de Junho ao 

Jardim Zoológico da Maia. Considerando que se trata de uma visita 

inserida no Plano Anual de Actividades a desenvolver pelo Jardim-de-

Infância, 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 – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTE – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 2 de Julho de 2007, que apoiou o Agrupamento 

Vertical de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso através da cedência de 

transporte, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento Vertical de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso, solicitou a colaboração do Município pela 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte das crianças dos 

Jardins-de-Infância de Tulha Velha, freguesia de Corvite, Deserto, 

freguesia de Prazins Santo Tirso e Cerca do Paço, freguesia de Prazins 

Santa Eufémia, no dia 5 de Julho, à sede do Agrupamento. Considerando 
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que se trata de uma actividade no âmbito do Projecto Educativo dos 

Jardins-de-Infância, 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 – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Julho de 2007, que 

concedeu apoio à Sociedade Martins Sarmento através da cedência de 

transporte, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Sociedade Martins Sarmento solicitou a 

colaboração do Município pela cedência de um autocarro nos dias 4 e 23 

de Julho, para efectuar o transporte das crianças inscritas na terceira edição 

do cursinho de Verão. Considerando que se trata de uma actividade de 

relevante interesse pedagógico integrada na edição do cursinho de Verão 

com o título “Uma Aventura no Museu”, 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE CONDE S. 

MARTINHO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Julho de 

2007, que concedeu apoio à Junta de Freguesia de Conde S. Martinho 

através da cedência de transporte, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Junta de Freguesia de 

Conde solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro no dia 10 de Julho, para efectuar o transporte das crianças da 

EB1/JI de Conde ao Centro Histórico de Guimarães. Considerando que 
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se trata 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. ------------------ 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE URGEZES – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

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

aprovou a seguinte denominação Toponímia: Travessa da Breia – 

Arruamento sem saída com início na Rua 4 de Outubro. Assim, nos 

termos da alínea v), do nº 1, do artº 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

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

propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de 

aditamento à Toponímia da Freguesia de Urgezes”. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia Creixomil 

aprovou o seguinte arruamento: Rua da Honra – Tem início na Rua de 

Laços e termina no entroncamento com a Alameda Cidade de Lisboa. 

Assim, nos termos da alínea v), 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, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 

proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia de Creixomil”. A 

designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BRITEIROS SÃO SALVADOR –  
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Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia 

Briteiros S. Salvador, aprovou as seguintes alterações à actual toponímia: 1 

– Travessa dos Moinhos – Arruamento sem saída com início na Rua 

com o mesmo nome (anterior Rua do Monte). 2 – Rua do Carvalho – 

Arruamento sem saída com início na Rua de S. Romão. Assim, nos termos 

da alínea v), 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, propõe-se a 

aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento 

à Toponímia da Freguesia de Briteiros S. Salvador”. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PONTE – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob 

proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia Ponte, aprovou 

os seguintes arruamentos: 1 - Travessa Monte do Toriz – Arruamento 

sem saída, com início na Rua Monte do Toriz. 2 – Praça Eng.º Manuel 

Matos Chaves – Localiza-se a Sul da Rua Reitor Joaquim A. Maciel R. 

Torres. 3 – Rua Nossa Senhora da Conceição – Tem início na Rua da 

Indústria e termina no entroncamento com a Rua Industrial do Monte da 

Carreira. 4 – Travessa Nossa Senhora da Conceição – Tem início na 

Rua com o mesmo e termina no entroncamento com a Urbanização do 

Monte da Carreira. 5 – Rua 1º de Dezembro – Arruamento sem saída, 

com início na Travessa Nossa Senhora da Conceição. Assim, nos termos 

da alínea v), 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, propõe-se a 

aprovação, pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento 

à Toponímia da Freguesia de Ponte”. A designação toponímica dá-se aqui 
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por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia 

Candoso S. Martinho, aprovou as seguintes alterações à actual toponímia 1 

– Rua de Sernande – Decorrente da construção da Auto-Estrada A7, este 

arruamento não tem saída, mantendo o seu início no entroncamento com 

a Rua de S. Martinho. 2 – Rua das Samas – Decorrente da construção da 

Auto-Estrada A7, este arruamento não tem saída, passando a ter início no 

entroncamento com as Ruas dos Vales e Moure. 3 – Largo da Igreja – 

Arruamento sem saída com início na Rua de S. Martinho. 4 – Rua dos 

Vales – Tem início na Rua de S. Martinho e termina no entroncamento 

com as Ruas de Samas e do Codeçal. 5 – Rua do Codeçal – Tem início 

no entroncamento das Ruas dos Vales, Moure e Samas e termina no 

entroncamento com a Rua do Reboto (Anterior Rua de Sernande). 6 – 

Rua de Carvalhal de Cima – Tem início na Travessa da Veiga e termina 

no entroncamento com a Rua de S. Martinho. Assim, nos termos da alínea 

v), do nº 1, do art.º 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

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

pelo executivo camarário, da presente proposta de aditamento à 

Toponímia da Freguesia de Candoso S. Martinho”. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS – 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Oleiros vem 

solicitar um apoio da Autarquia, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil 
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euros), que lhe permita fazer face aos compromissos financeiros assumidos 

com a construção da sua Sede, uma vez que a Freguesia sentiu necessidade 

de melhorar as condições de atendimento da Junta. Na sequência deste 

pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais informaram 

que o valor das obras executadas no edifício da sede da Junta se estima em 

€143.325,00 (cento e quarenta e três mil trezentos e vinte e cinco euros), 

conforme mapa de medições e orçamento junto ao processo. Deste modo, 

considerando o interesse público em dotar a Junta de Freguesia de um 

edifício condigno, que sirva os seus cidadãos de forma eficiente e 

confortável, bem como o esforço suportado pela dita Junta, proponho, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 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 Oleiros, de um subsídio de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos de 

construção da sua sede”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

DOAÇÃO DE TERRENO COM A ÁREA DE 240 M2 NO LUGAR 

DO ASSENTO – Presente a seguinte informação da Secção do 

Património: “A Junta de Freguesia de Fermentões, através do seu ofício nº 

40 de 4 de Outubro de 2006, solicita a doação de uma parcela de terreno 

com a área de 240 m2, situada no lugar do Assento, da indicada freguesia 

de Fermentões, porquanto tal terreno se situa a Sul e Poente do actual 

prédio destinado à Sede da Junta, a qual pretende ali instalar uma 

arrecadação para guardar utensílios e materiais da própria Junta. O terreno 

em causa, com a área de 240 m2, situado no lugar do Assento, da freguesia 

de Fermentões, é propriedade do Município desde 3 de Fevereiro de 2006, 
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conforme escritura nessa data celebrada, encontrando-se descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 

01501/Fermentões e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 

P2315, com o valor atribuído de €3.741,60 (três mil setecentos e quarenta e 

um euros e sessenta cêntimos). Atendendo ao valor do imóvel, poderá ser 

superiormente decidido proceder à doação daquele terreno à Junta de 

Freguesia.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 5 DE 

ABRIL DE 2001 – DOAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 

UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 9.776 M2 – 

Presente a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Em 

5 de Abril de 2001 foi deliberado doar o Direito de Superfície, à Junta de 

Freguesia de Brito, de uma parcela de terreno com a área de 9.776m2, 

situada no Lugar do Assento, freguesia de Brito, descrita na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o nº 01.244/Brito e inscrita na matriz 

urbana sob o artigo 1854º, para ali ser construído um complexo de 

Piscinas e um Parque Radical. A Junta de Freguesia de Brito procedeu à 

construção das piscinas naquele terreno tendo, entretanto, construído o 

Parque Radical num outro local. Pretende agora a Junta de Freguesia 

construir um Pavilhão Gimnodesportivo no terreno sobrante onde estão 

construídas as piscinas. De acordo com informação técnica do DPGU 

(Departamento Planeamento e Gestão Urbanísticos), não há inconveniente 

urbanístico na implantação de tal equipamento no terreno em causa, pelo 

que, caso seja superiormente aceite, esta alteração carece de deliberação 

camarária”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE 
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TABUADELO, CRL – AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “O 

Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social de Tabuadelo, 

CRL pretende instalar um Parque Infantil para apoio à Creche. Neste 

contexto, e após inventariação dos equipamentos a instalar, de acordo com 

a descrição anexa e da correspondente estimativa orçamental, proponho a 

atribuição de um subsídio no valor de €12.700,00 (doze mil e setecentos 

euros) ao Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social de 

Tabuadelo, CRL destinado à aquisição do referido equipamento”. A 

listagem do equipamento a adquirir dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE POLO 

AQUÁTICO – AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente um ofício do 

Vitória Sport Clube dando conhecimento que a Secção de Pólo Aquático 

tem demonstrado, ao longos destes últimos anos, um crescimento 

ponderado e sustentado que pode ser avaliado quer pelo aumento 

significativo do número de atletas que praticam esta modalidade nos seus 

diversos escalões de formação, quer pelos títulos desportivos alcançados e 

chamadas de atletas a representar as Selecções Nacionais nos diversos 

escalões. Considerando o aumento do número de atletas nos escalões de 

formação, a localização das Piscinas Municipais e o horário em que 

decorrem os treinos, a Secção de Pólo Aquático do Vitória Sport Clube 

teve necessidade de adquirir uma viatura para transportar os seus atletas 

das Piscinas Municipais para as suas residências, no custo total de 

€1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros). Assim, solicitam um apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães, destinado a custear as despesas com a 

aquisição da referida viatura. Propõe-se a concessão de um apoio no valor 
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de € 625,00 (seiscentos e vinte e cinco euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade  económica  08.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SOUTO SÃO 

SALVADOR – DESLOCAÇÃO A BRIVE – Presente a seguinte 

proposta: “Tendo sido convidado pela Associação “Da Minha Terra” para 

participar nas festividades que assinalam o 30º aniversário daquela 

associação de portugueses da cidade francesa de Brive-La-Gaillarde, vem a 

Direcção do Grupo Folclórico de Souto São Salvador solicitar apoio 

financeiro, no sentido de fazer face às despesas de deslocação. Atendendo 

ao interesse em assegurar a presença do Concelho no aniversário daquela 

Associação, sedeada numa cidade francesa com a qual mantemos uma 

relação de geminação, 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 Grupo Folclórico de Souto 

São Salvador, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), 

destinado a comparticipar nos custos de deslocação do grupo a Brive-La-

Gaillarde – França.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

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

38 a 40 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 
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2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – 

DESLOCAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO AO BRASIL – 

Presente a seguinte proposta: “O Grupo Folclórico da Casa do Povo de 

Fermentões foi convidado para apresentar quatro espectáculos na área 

metropolitana de Recife, no Brasil, com actuações previstas para aquela 

cidade e para Olinda. Atendendo às despesas implicadas na deslocação, a 

Casa do Povo está a abordar um conjunto de entidades públicas e privadas, 

procurando obter o financiamento necessário e, neste enquadramento, 

solicitam igualmente o apoio da Autarquia. Considerando o interesse em 

viabilizar a presença do Grupo naquela digressão, quer no que toca à 

divulgação do seu trabalho, quer na perspectiva da divulgação da nossa 

cultura popular naquela região, 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 Casa do 

Povo de Fermentões, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros), destinado a comparticipar nos custos de deslocação do respectivo 

Grupo Folclórico ao Brasil.” Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente 
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os pontos 38 a 40 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E 

CULTURAL DA AMOROSA – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Desportivo, 

Recreativo e Cultural da Amorosa vem proporcionando a cerca de 50 

crianças e também a adultos a formação e prática desportiva do futsal, 

utilizando para o efeito vários pavilhões e ringues da cidade. Sucede que, 

com a recente obrigação de fazer face à renda do espaço que ocupam, a 

Associação se debate com dificuldades de ordem financeira para fazer face 

aos custos implicados na manutenção desta actividade, pelo que solicitam 

o apoio da Autarquia. Atendendo ao interesse público de que se reveste a 

actividade desenvolvida por esta associação junto dos moradores do Bairro 

da Amorosa, 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 Grupo Desportivo, Recreativo e 
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Cultural da Amorosa, de um subsídio de €1.00,00 (mil euros), destinado a 

assegurar a continuação das actividades de formação desportiva.” Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 38 a 

40 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

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

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

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE GUARDIZELA – FESTAS DE S. 

SEBASTIÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Junho de 

2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Guardizela um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. Sebastião, realizadas entre os passados dias 

5 e 8 de Julho, num máximo de €86,40 (oitenta e seis euros e quarenta 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 
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unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 

48 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no 

apoio da Câmara Municipal (CM) aos consumos 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 – FREGUESIA DE ATÃES – FESTAS EM HONRA 

DE SANTA MARIA DE ATÃES – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

29 de Junho de 2007, que atribuiu à Junta de Freguesia de Atães um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas em Honra de Santa Maria de 

Atães, realizadas entre os passados dias 11 e 15 de Julho, num máximo de 

€68,80 (sessenta e oito euros e oitenta cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 

que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos 
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nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 48 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 – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – GRUPO 

DESPORTIVO DE S. FAUSTINO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um pedido do Grupo Desportivo de S. Faustino, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

do 26.º aniversário, a realizar entre os próximos dias 20 e 22 de Julho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

da referida Festa, verifica-se que a média é de €49,23 (quarenta e nove 

euros e vinte e três cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 1 

contador para 41,4 KVA, entre os próximos dias 20 e 22 de Julho, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de S. Faustino, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações do 26.º aniversário do Grupo Desportivo de S. Faustino, 

num máximo de €25,00 (vinte e cinco euros). Esta despesa tem cabimento 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que 



 

 

 
 

ACTA Nº 13 Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2007 
 

 

 

 

 

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

listas PSD votaram contra os pontos 41 a 48 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 – FREGUESIA DE INFANTAS – FESTAS EM 

HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um pedido da Comissão de Festas em Honra de 

Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Infantas, solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 25 e 29 de Julho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €175,04 (cento e setenta e cinco euros e 

quatro cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores 

de 60 amperes, entre os próximos dias 25 e 29 de Julho, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Infantas, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, num 

máximo de €87,52 (oitenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 
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económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e 

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 48 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 – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – FESTAS 

DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Comissão das Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do 

Rosário, freguesia de Souto S. Salvador, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 9 e 13 de Agosto. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €221,15 (duzentos e vinte e um euros e 

quinze cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores 

para 41,4 KVA, entre os próximos dias 9 e 13 de Agosto, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Souto S. Salvador, de um subsídio 
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correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do 

Rosário, num máximo de €110,57 (cento e dez euros e cinquenta e sete 

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

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 

48 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 – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – FESTAS DE 

NOSSA SENHORA DO LEITE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Comissão das Festas de Nossa Senhora do Leite, 

freguesia de Selho S. Jorge, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 17 a 19 de Agosto. Analisados os consumos registados 

nos últimos três anos com a realização da referida Festa, verifica-se que a 

média é de €78,00 (setenta e oito euros), pelo que será de autorizar a 
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instalação de 1 contador para 41,4 KVA, entre os próximos dias 17 e 19 de 

Agosto, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. Jorge, de 

um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa de Nossa Senhora do Leite, num 

máximo de €39,03 (trinta e nove euros e três cêntimos). Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 41 a 48 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 – FREGUESIA DE SERZEDELO – FESTAS DE SÃO 

BARTOLOMEU – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Serzedelo solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de São 

Bartolomeu, a realizar entre os próximos dias 24 e 26 de Agosto. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 

da referida Festa, verifica-se que a média é de €129,95 (cento e vinte e 
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nove euros e noventa e cinco cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 2 contadores para 41,4 KVA cada, entre os próximos dias 24 

e 26 de Agosto, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Serzedelo, 

de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pela ornamentações da Festa de São Bartolomeu, num máximo 

de €64,97 (sessenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 

contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, 

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

nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 48 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 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – GRUPO 

FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 14º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do 

Grupo Folclórico de Polvoreira solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações do 14.º Festival de Folclore, a 

realizar nos próximos dias 1 e 2 de Setembro. Analisados os consumos 
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registados nos últimos três anos com a realização do referido Festival, 

verifica-se que a média é de €49,23 (quarenta e nove euros e vinte e três 

cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para 41,4 

KVA cada nos dias 1 e 2 de Setembro, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Polvoreira, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações do 14.º 

Festival de Folclore, num máximo de €24,61 (vinte e quatro euros e 

sessenta e um cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 41 a 

48 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 ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR  ENCERRADA A REUNIÃO,  DE  QUE, 
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PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


