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ACTA 

Aos vinte dias do mês de Setembro 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, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Pronunciou-se sobre os resultados da 

colocação de alunos no Pólo de Azurém da Universidade do Minho, 

expressando a sua satisfação pelo facto de o número de alunos que 

entraram no Pólo de Guimarães da Universidade do Minho ter aumentado 

relativamente aos últimos anos. Por último, referiu que este facto se deve à 

conjunção de dois factores importantes, designadamente a abertura de 

mais vagas no referido Pólo e a actualidade e interesse dos cursos 

universitários aqui leccionados. 2 – Vereador José Manuel Antunes – 

Perguntou porque é que o convite que recebeu para participar na 

apresentação e discussão de cinco projectos importantes para Guimarães, 

não menciona as obras em causa. 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

Depois de ter enaltecido os investimentos feitos pela Irmandade de Nossa 

Senhora da Penha no recinto da Penha e o relacionamento mantido entre a 

Autarquia e aquela Instituição, pediu informações sobre a construção da 

via estruturante que vai desviar o trânsito do centro daquela instância de 
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turismo religioso. 4 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Disse 

ser necessário melhorar, com a maior brevidade, o acesso pedonal e 

rodoviário ao Novo Mercado Municipal; b) – Lamentou que três 

destacados sindicalistas do Distrito de Braga tenham sido chamados para 

prestar declarações no Ministério Público depois de terem sido 

identificados como participantes na manifestação que esperava a comitiva 

governamental que se reuniu em Conselho de Ministros no Centro 

Cultural Vila Flor, em Outubro de 2006. Acrescentou que os referidos 

sindicalistas prestaram declarações depois de o Governo Civil ter aberto 

um processo-crime para averiguações e identificação dos presentes na 

manifestação, considerando tal facto um atropelo às liberdades 

democráticas. 5 – Vereadora Francisca Abreu – Salientou a serenidade 

que marcou o início do ano lectivo 2007/2008 no Município de 

Guimarães, a todos os níveis de ensino. 6 – Presidente da Câmara – 

Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Fez, também, um comentário 

ao arranque do novo ano lectivo, referindo problemas pontuais, tais como 

o transporte dos alunos para a Escola Santos Simões; b) – Disse que a 

acessibilidade ao Novo Mercado Municipal foi estudada ao cuidado, sendo 

que o aceso pedonal tem já o projecto concluído. Apontou a existência de 

uma Ribeira que passa pelo local como sendo um constrangimento à 

execução das acessibilidades, mas para a qual terá que ser encontrada uma 

solução. Por último, anunciou que até ao final do ano em curso 

consumidores e comerciantes vão ter melhores condições para que o 

projecto do Novo Mercado Municipal seja bem sucedido; c) – Disse que 

os dirigentes sindicais que no mês de Outubro do passado ano esperavam 

a comitiva governamental junto do Centro Cultural Vila Flor estão a 

prestar declarações no Ministério Público, entidade competente para 

determinar se o que foi feito está ou não conforme a legalidade; d) – 
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Relativamente à via estruturante da Penha esclareceu que a construção 

daquela infra-estrutura apresenta algumas dificuldades, nomeadamente o 

avultado investimento e o terreno necessário para a implantação do 

projecto, pertencente a privados; e) – Relativamente à intervenção do 

Vereador José Manuel Antunes apontou a Mudança da Feira Semanal 

como um dos projectos a apresentar, localizando o equipamento na 

proximidade e complementaridade do Mercado Municipal. De seguida 

passou a palavra ao Vereador Júlio Mendes que enunciou os restantes 

projectos. 7 – Vereador Júlio Mendes – Disse que a Câmara Municipal 

de Guimarães irá promover uma sessão pública para apresentação de cinco 

projectos que propõem alterar significativamente a Cidade. Acrescentou 

que as propostas serão reveladas em pormenor numa iniciativa aberta à 

participação dos Munícipes, podendo qualquer cidadão dar o seu 

contributo. Por último, informou quais os projectos que irão ser 

apresentados: Mudança da Feira Semanal, CampUrbis na Zona de Couros, 

Largo do Toural/Alameda, Parque Urbano de Creixomil e Antigo 

Mercado Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De uma notícia 

publicada no “Jornal de Notícias” no passado dia 18 de Setembro dando 

conta que o último concurso lançado pela Sociedade de Reabilitação 

Urbana (SRU) de Coimbra – para a recuperação do quarteirão da Baixa da 

Cidade – não mereceu a adesão de qualquer empresa; 2 – Do ofício do 

Governo Civil de Braga remetendo o Boletim Estatístico de 

Emprego/Desemprego referente ao mês de Agosto de 2007; 3 – 

Anunciou o reforço de segurança na Vila das Taipas com a presença 

habitual, a partir do próximo mês de Outubro, de 4 a 6 militares do 

pelotão de intervenção rápida da Guarda Nacional Republicana, na 
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sequência da onda de assaltos que se registou e da diminuição de efectivos 

daquela força policial. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 7 

de Setembro de 2007, que concordou com a seguinte informação dos 

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

aprovação superior, a abertura do presente \procedimento, nos seguintes 

termos: 1 – Empreitada: Museu da Indústria/Núcleo de Curtumes – 

S. Sebastião; 2 – O valor para efeitos de concurso: €549.772,88 

(quinhentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e dois euros 

e oitenta e oito cêntimos) + IVA; 3 – Prazo de execução: 300 dias; 4 

– Rubrica do Orçamento: 05.04.15; 5 – Procedimento: Concurso 

público ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º do Decreto-Lei 

59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo; 7 - Entidade competente para 

adjudicar: Vereador do Departamento de Obras Municipais; 8 – Júri: 

Comissão designada por despacho de 20 de Novembro de 2006, do 

Vereador Domingos Bragança Salgado; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se 

que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de 

Propostas; II – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 

14 de Setembro de 2007, que aprovou a Conta Final da obra de 

“BENEFICIAÇÃO DA E. N. 207 – 4”, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “1 - Por despacho do 

então Vereador com poderes subdelegados, Alberto de Oliveira, datado de 

4 de Abril de 2005, foi a empreitada em epigrafe adjudicada à empresa 

Rodrigues & Camacho, Lda. pelo valor de €556.208,37 (quinhentos e 

cinquenta e seis mil duzentos e oito euros e trinta e sete cêntimos) + IVA. 
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2 - Por despacho do Vereador com poderes subdelegados, Domingos 

Bragança Salgado, datado de 11 de Dezembro de 2006, foram aprovados 

os trabalhos a mais de harmonia com a informação técnica prestada em 30 

de Novembro de 2006, no montante de €104.000,00 (cento e quatro mil 

euros) +IVA, a que correspondeu um contrato celebrado em 14 de Março 

de 2007. 3 - O valor final dos trabalhos contratuais é de €538.681,60 

(quinhentos e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e um euros e sessenta 

cêntimos) + IVA, correspondendo €434.681,60 (quatrocentos e trinta e 

quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e sessenta cêntimos) + IVA a 

trabalhos da proposta inicial e €104.000,00 (cento e quatro mil euros) + 

IVA de trabalhos a mais, aprovados da seguinte forma: ------------------------ 

Designação Despacho Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a Mais 11/12/2006 14/03/2007 €104.000,00 18,70% 

4 - Verificou-se a existência de €121.526,77 (cento e vinte e um mil 

quinhentos e vinte e seis euros e setenta e sete cêntimos) + IVA de 

Trabalhos a Menos, correspondendo €104.719,39 (cento e quatro mil 

setecentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos) + IVA a trabalhos 

retirados da proposta inicial conforme lista aprovada em 11 de Dezembro 

de 2006 pelo Vereador Domingos Bragança Salgado e €16.807,38 

(dezasseis mil oitocentos e sete euros e trinta e oito cêntimos) + IVA a 

trabalhos que não foram executados, por não terem sido esgotadas as 

quantidades previstas em projecto. Estes Trabalhos a Menos 

correspondem a uma percentagem de 21,85%, relativamente ao valor da 

adjudicação. 5 - Verifica-se assim, na contabilização global da empreitada a 

existência de Trabalhos a Menos no valor global de €17.526,77 (dezassete 

mil quinhentos e vinte e seis euros €+IVA, a que corresponde uma 

percentagem de 3,15%. 6 - Todos os preços dos vários trabalhos que 

compõem a presente empreitada são contratuais. 7 - Neste momento não 
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se pode efectuar a Revisão de Preços definitiva, pois ainda só foram 

publicados os índices definitivos até Março de 2007. O valor da Revisão de 

Preços com índices provisórios é de €31.717,39 (trinta e um mil setecentos 

e dezassete euros e trinta e nove cêntimos) + IVA. 8 - O valor parcial total 

dos trabalhos executados é de €570.398,99 (quinhentos e setenta mil 

trezentos e noventa e oito euros e noventa e nove cêntimos) + IVA, uma 

vez que a revisão de preços é provisória. 9 - Assim, fica à consideração 

superior a aprovação desta conta final no valor de €570.398,99 (quinhentos 

e setenta mil trezentos e noventa e oito euros e noventa e nove cêntimos) 

+ IVA, do auto final no valor de €205.587,58 (duzentos e cinco mil 

quinhentos e oitenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) + IVA e do 

auto de revisão de preços no valor de €31.717,39 (trinta e um mil 

setecentos e dezassete euros e trinta e nove cêntimos) + IVA, elaborada 

nos termos do artigo 221.º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 10 - Para 

cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 220.º do Decreto-Lei 59/99 de 

2 de Março foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 

11 - De acordo com o n.º 1 do art.º 222.º do mesmo diploma, foi enviada a 

Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar 

ou deduzir sua reclamação fundamentada”; III – Do despacho do 

Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 14 de Setembro de 

2007, que aprovou a conta final da obra de “AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA EB1 DE ARRAU – NESPEREIRA”, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1 - Por 

despacho do Vereador com poderes subdelegados, Domingos Bragança 

Salgado, datado de 14 de Julho de 2006, foi a empreitada em epígrafe 

adjudicada à empresa NVE – Engenharias, Lda. pelo valor de €533.909,82 

(quinhentos e trinta e três mil novecentos e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos) + IVA. 2 - Por despacho do Vereador com poderes 
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subdelegados, Domingos Bragança Salgado, datado de 8 de Janeiro de 

2007, foram aprovados os trabalhos a mais de harmonia com a informação 

técnica prestada em 4 de Janeiro de 2007, no montante de €69.457,50 

(sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos) + IVA, a que correspondeu um contrato celebrado em 13 de 

Fevereiro de 2007. 3 - O valor final dos trabalhos contratuais é de 

€589.272,46 (quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta e dois 

euros e quarenta e seis cêntimos) + IVA, correspondendo €533.276,48 

(quinhentos e trinta e três mil duzentos e setenta e seis euros e quarenta e 

oito cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta inicial e €55.995,98 

(cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco euros e noventa e 

oito cêntimos) + IVA a trabalhos a mais, aprovados da seguinte forma: ---- 

Designação Despacho Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a Mais 08/01/2007 13/02/2007 €69.457,50 13,01% 

4 - Verificou-se a existência de €14.094,86 (catorze mil noventa e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA de Trabalhos a Menos, 

correspondendo €633,34 (seiscentos e trinta e três euros e trinta e quatro 

cêntimos) + IVA ao contrato inicial e €13.461,52 (treze mil quatrocentos e 

sessenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos) + IVA ao contrato de 

trabalhos a mais, em ambos os casos trabalhos que não foram executados 

por não terem sido esgotadas as quantidades previstas em projecto. Estes 

Trabalhos a Menos correspondem a uma percentagem de 2,64%, 

relativamente ao valor da adjudicação. 5 - Verifica-se, assim, na 

contabilização global da empreitada a existência de Trabalhos a Mais no 

valor global de €55.362,64 (cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e 

dois euros e sessenta e quatro cêntimos) + IVA, a que corresponde uma 

percentagem de 10,37%. 6 - Todos os preços dos vários trabalhos que 

compõem a presente empreitada são contratuais. 7 - Neste momento não 
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se pode efectuar a Revisão de Preços definitiva, pois ainda só foram 

publicados os índices definitivos até Março de 2007. O valor da Revisão de 

Preços com índices provisórios é de €23.474,83 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos) + IVA. 8 - 

O valor parcial total dos trabalhos executados é de €612.747,29 (seiscentos 

e doze mil setecentos e quarenta e sete euros e vinte e nove cêntimos) + 

IVA, uma vez que a revisão de preços é provisória. 9 - Assim, fica à 

consideração superior a aprovação desta conta final no valor de 

€612.747,29 (seiscentos e doze mil setecentos e quarenta e sete euros e 

vinte e nove cêntimos) + IVA, do auto final no valor de €192.092,14 

(cento e noventa e dois mil noventa e dois euros e catorze cêntimos) + 

IVA e do auto de revisão de preços no valor de €23.474,83 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos) +IVA, 

elaborada nos termos do artigo 221º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. 

10 - Para cumprimento do disposto no n.º1 do art. 220º do Decreto-Lei 

59/99, de 2 de Março, foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele 

estabelecido. 11 - De acordo com o n.º 1 do art. 222º do mesmo diploma, 

foi enviada a Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias 

para a assinar ou deduzir sua reclamação fundamentada”; IV – Do 

despacho do Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 14 de 

Setembro de 2007, que aprovou a conta final da obra “Via de Acesso ao 

Novo Mercado Municipal – Via Nascente – 1ª Fase”, de acordo com a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“1 - Por despacho do Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 27 

de Abril de 2007, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma “M. 

Couto Alves, S.A.”, pelo valor de €328.327,52 (trezentos e vinte e oito mil 

trezentos e vinte e sete euros e cinquenta e dois cêntimos) + IVA. 2 - O 

valor final dos trabalhos é de €299.590,27 (duzentos e noventa e nove mil 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 15   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE SETEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

quinhentos e noventa euros e vinte e sete cêntimos) + IVA. 3 - Verificou-

se a existência de €28.737,25 (vinte e oito mil setecentos e trinta e sete 

euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA de Trabalhos a Menos, 

correspondendo: €20.773,72 (vinte mil setecentos e setenta e três euros e 

setenta e dois cêntimos) + IVA a uma menor valia verificada pela 

substituição de materiais inicialmente previstos em projecto, 

nomeadamente a alteração da secção da Passagem Hidráulica e alteração 

do tipo de pavimento da linha de água; €7.963,53 (sete mil novecentos e 

sessenta e três euros e cinquenta e três cêntimos) + IVA de trabalhos que 

não foram executados, por não terem sido esgotadas as quantidades 

previstas em projecto. Estes trabalhos a menos correspondem a uma 

percentagem de 8,75%. 4 - Assim, fica à consideração superior a 

aprovação desta conta final no valor de €299.590,27 (duzentos e noventa e 

nove mil quinhentos e noventa euros e vinte e sete cêntimos) + IVA e do 

Auto final no valor de €70.073,23 (setenta mil setenta e três euros e vinte e 

três cêntimos) + IVA. 5 - Todos os preços dos vários trabalhos que 

compõem a presente empreitada são contratuais. 6 - Se for caso disso, 

poderão estes montantes ser objecto de revisão, nos termos do art. 1º do 

DL nº6/2004, de 6 de Janeiro, logo que se encontrem publicados no 

Diário da República os respectivos índices definitivos de revisão de preços. 

7 - Neste momento não se pode efectuar a Revisão de Preços definitiva, 

pois ainda não foram publicados os índices definitivos. O valor da Revisão 

de Preços com índices provisórios é de 0€. 8 - Para cumprimento do 

disposto no n.º 1 do art. 220º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março foi 

elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 9 - De acordo 

com o n.º 1 do art. 222.º do mesmo diploma, foi enviada a Conta Final ao 

adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua 

reclamação fundamentada”. --------------------------------------------------------- 
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---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador António José 

Salgado Almeida. ---------------------------------------------------------------------- 

PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL – TERMOS 

DE REFERÊNCIA – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio 

Mendes: “A Assembleia Municipal, em sua sessão de 16 de Julho de 2007, 

deliberou sancionar a proposta aprovada pela Câmara Municipal, em sua 

reunião de 14 de Junho de 2007, de constituição de uma parceria público-

privada para a construção de equipamentos de interesse municipal, 

aprovando, consequentemente, o respectivo procedimento concursal, 

constituído pelo Programa de Procedimento e pelo projecto do 

correspondente Anúncio. Pela mesma deliberação, a Assembleia Municipal 

delegou na Câmara Municipal as seguintes competências: - Complementar 

o programa de procedimento referido, designadamente com as 

especificidades e detalhes técnicos a constar do Caderno de 

Encargos/Termos de Referência; - Designar a composição do Júri para 

apreciação das propostas e realização da audiência prévia. Nesta 

conformidade, proponho: 1 – A aprovação do Programa de Procedimento 

anexo à presente proposta; 2 – A aprovação dos Termos de Referência, 

igualmente anexos à presente proposta; 3 – Que o Júri para apreciação das 

propostas e realização da audiência prévia seja constituído pelos seguintes 

elementos: Efectivos: a) Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier, 

Directora do Departamento de Administração Geral, como Presidente; b) 

Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Directora do 

Departamento Financeiro, como Vogal; c) Domingos José Ferreira Nobre, 
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Director do Departamento de Acção Social e Cultural, como Vogal; d) 

Vítor Manuel de Faria Abreu Fernandes, Chefe da Divisão de Projectos e 

Planeamento Urbanístico, como Vogal; e) José Filipe Tavares de Fontes, 

Técnico Superior Arquitecto, como Vogal Suplentes: – Rui Vasco 

Gonçalves Fernandes, Director do Departamento de Fiscalização, 

Contencioso e Polícia Municipal, como Vogal; Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão Administrativa, como Vogal. Nas 

suas faltas e impedimentos a Presidente do Júri é substituída pela Vogal 

Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima.” Os referidos 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Votou contra o Vereador António José Salgado Almeida. --------------------- 

TRANSFERÊNCIA DE TROÇO DA EN 206 E CONTRATO DE 

URBANIZAÇÃO (“ESPAÇO GUIMARÃES”) – FREGUESIA DE 

SILVARES – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: 

“Amplamente reconhecida e consensual, a necessidade de diversificar o 

tecido económico do concelho afigura-se prioritária para romper os 

constrangimentos que a indústria tradicional do concelho enfrenta, mercê 

da globalização dos mercados e do comércio internacional. Para além da 

reconversão industrial, importa favorecer a diversificação dos sectores 

económicos, através de um reforço do sector terciário, diversificando 

assim, igualmente, a oferta de emprego. É nesta linha que se inscreve o 

esforço que o Município vem desenvolvendo, através de projectos como o 

Avepark ou o CampUrbis, fomentando a instalação de empresas com forte 

incorporação tecnológica ou dando corpo a projectos que visam a 

qualificação dos recursos humanos e a criação de empregos qualificados 

numa base sustentável. A “terciarização” do emprego aconselha, por outro 

lado, a criação de condições que favoreçam o investimento em novas áreas 
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comerciais e de lazer. Efectivamente, a existência, durante largos anos, de 

uma só grande superfície comercial em Guimarães, e as acessibilidades 

postas ao dispor das populações durante este período, originaram uma 

iniludível drenagem de recursos criados no concelho para municípios 

vizinhos dispondo de maior diversidade e oferta em termos comerciais ou 

de lazer. Por outro lado, uma maior complementaridade da oferta naquelas 

áreas concorre directamente para reforçar a capacidade de Guimarães para 

atrair e fixar novos residentes, enquanto motiva importantes 

investimentos, criadores de emprego. No caso concreto do “Espaço 

Guimarães”, a edificar na freguesia de Silvares (apoiado no troço da EN 

206, de entrada na cidade), dotado de hipermercado, complexo de cinemas 

e “retail park”, estima-se em 180 milhões de euros o montante do 

investimento a realizar, e em cerca de 1.700 o número de empregos 

directos a criar. Além disso, os promotores do projecto assumirão a 

realização dos trabalhos de melhoramento e adaptação das infra-estruturas 

viárias que servem o “Espaço Guimarães”, corporizando uma intenção 

que a Autarquia projectou para a zona, em resultado da nova função e 

tipologia daquele troço da EN 206, aquando da entrada em funcionamento 

da A7. Para este efeito, foi celebrado com a EP, Estradas de Portugal, 

EPE, em Julho último, Auto de Transferência do referido troço, entre o 

Km 38,674 e o Km 40,550, numa extensão de 1876 metros, o qual deve 

ser submetido a ratificação. Finalmente, destaca-se que os promotores se 

comprometem a ceder ao município uma área de cerca de 11 hectares, 

visando a futura criação de um parque de lazer ribeirinho, assim 

diversificando a oferta de áreas verdes de lazer à população. Nesta 

conformidade, proponho: 1 – A ratificação do supra referido Auto de 

Transferência, que se anexa à presente proposta (Doc. 1); 2 – A aprovação 

da minuta do contrato de urbanização, que igualmente se anexa (Doc. 2), 
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elaborada de acordo com aconselhamento jurídico do Advogado Síndico, 

Dr. João Gomes Alves.” Os referidos documentos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

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

Câmara Municipal considerou publicamente ser estratégico a contínua 

recuperação dos edifícios no seu centro histórico. Neste sentido 

considerou, como o PSD vem defendendo, a possibilidade de criar uma 

sociedade de reabilitação urbana (SRU), que ajude a criar mecanismos que 

permitam aos proprietários a recuperação do edificado. E, como sabemos, 

essa recuperação só será possível economicamente se criarmos condições 

para uma forte actividade comercial e de serviços. Ora, a aprovação do 

presente contrato para construção de um centro comercial de grandes 

dimensões parece-nos contraditório com o enunciado estratégico, tanto 

mais que já existe um outro construído junto à zona histórica e com uma 

proposta de alargamento. Por outro lado, partindo do principio que a 

construção deste novo espaço comercial é irreversível será necessário 

garantir a fluidez de tráfego na actual E.N.206. Da análise do processo 

verificamos que o acesso ao centro comercial vindo da auto-estrada e da 

cidade está garantido por obras consignadas no contrato, nomeadamente o 

desnivelamento da rotunda de acesso à auto-estrada e a duplicação da 

E.N.206 no seu percurso até à entrada nó futuro centro comercial. 

Pensamos, de acordo com o documento que agora votamos, ter-se perdido 

uma oportunidade, dado os fortes interesses privados na zona e o próprio 

interesse público, de garantir a melhoria de acesso à cidade das populações 

de Ronfe e Brito. A ausência de políticas para o Concelho da actual 

maioria, que persiste numa visão centrada na "cidade dos 100 mil 
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habitantes", impediu-a de ver o óbvio, a necessidade de reperfilar a E.N. 

206 desde a entrada no novo centro comercial até à rotunda de Brito 

aproveitando para melhorar ou mesmo reconstruir a actual ponte sobre o 

rio Ave. Este investimento teria um rácio custo/beneficio elevadíssimo 

dado o facto da rotunda de Brito distribuir tráfego para Pevidém, Taipas, 

Ronfe, Famalicão e Póvoa do Lanhoso, e seria demonstrativo da 

preocupação da Câmara Municipal pela qualidade de vida dos munícipes 

residentes fora da cidade, melhorando do acesso à cidade e, pelo mesmos 

motivos, ao novo centro comercial. Dado que a actual maioria não 

apresentou uma solução satisfatória para este problema, não obstante ter 

considerado pertinentes as nossas observações, os vereadores do PSD 

entenderam abster-se nesta votação”. ---------------------------------------------- 

OBRAS PARTICULARES – RECURSO HIERÁRQUICO – 

Presente, em anexo, o recurso hierárquico interposto por Gaspar Dias 

Faria do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 14 de Maio de 

2007, que indeferiu um pedido de destaque do prédio rústico descrito na 

competente Conservatória sob o n.º 857/Atães e inscrito na respectiva 

matriz sob o art. 325º urbano e 359 rústico, licenciado pelo alvará de 

licença para obras n.º 419/99, situado no Lugar de Faquinhas, Freguesia de 

Atães. Propõe-se o indeferimento do recurso nos termos da informação 

técnica prestada pelos Serviços do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, que igualmente se anexa. O recurso hierárquico e a 

informação técnica dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, INDEFERIR O RECURSO APRESENTADO 

NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA 

INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA. O Vereador Júlio Mendes 

não participou na discussão e na votação da proposta. ------------------- 
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JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GONÇA – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A JUNTA DE 

FREGUESIA DE GONÇA – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança Salgado: “A Câmara Municipal de Guimarães, em sua 

reunião realizada em 22 de Março de 2007, deliberou conceder à Junta de 

Freguesia de Gonça a verba de €8.941,00 (oito mil novecentos e quarenta e 

um euros) para, de acordo com o definido, se proceder à realização de 

obras na área geográfica dessa freguesia. Pretende agora a Junta de 

Freguesia de Gonça que o pagamento do projecto do Cemitério seja feito 

ao abrigo daquela deliberação. Assim, propõe-se que o objecto da 

deliberação de 22 de Março de 2007 se destine a: realização de obras de 

conservação e reparação em edifícios escolares (vidros, pequenos trabalhos 

de electricidade, pichelaria, etc.), e execução de tarefas relativas a 

reparações e manutenção da rede viária concelhia (limpeza de bermas e 

aquedutos); pagamento do projecto do Cemitério da Freguesia de Gonça”. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A 

REFORMULAÇÃO DO ARRUAMENTO NASCENTE DO 

NOVO MERCADO MUNICIPAL – PARCELA C1 – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “A perspectiva 

futura de prolongamento do arruamento acima indicado, torna necessário 

adquirir 143 m² de terreno à Sr.ª D. Maria Luísa Rebelo de Carvalho 

Meneres de Tavares e Távora, viúva, residente na Rua Senhora da Luz, n.º 

449, Porto, contribuinte fiscal n.º 108 593 215, a desanexar do prédio 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 

00436/S. Sebastião e inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 29.º. 

De acordo com o relatório elaborado pelo perito da lista oficial para a 

parcela D1, a qual é limítrofe à presente parcela, o valor máximo a pagar 
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pelos terrenos contíguos não deve ultrapassar os €77,64/m². O valor 

pretendido pelos proprietários é de €60,00/m², pelo que se enquadra no 

valor da avaliação. Assim, nos termos do artigo 11.º do Código das 

Expropriações deverá ser deliberado adquirir à Sr.ª D. Maria Luísa Rebelo 

de Carvalho Meneres de Tavares e Távora, uma parcela de terreno com a 

área de 143 m², pelo preço total de €8.580,00 (oito mil quinhentos e 

oitenta euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

defenderam a requalificação do actual Mercado Municipal por oposição à 

construção de um novo equipamento urbano que o substitua. 

Continuamos hoje, depois da inauguração do novo Mercado, a pensar 

exactamente o mesmo. A nossa posição política prende-se, 

fundamentalmente, com a importância da preservação funcional da obra 

arquitectónica do Arquitecto Marques da Silva, com a importância estética 

e afectiva do mercado enquanto obra fundamental de Guimarães e, ainda, 

com a necessidade de preservar económica e socialmente o centro da 

cidade, garantindo à cidade a necessária vivência que se vai perder com a 

construção de um novo Mercado, num local inapropriado e sem futuro 

(conforme consta no estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado 

Municipal de Guimarães”, da responsabilidade da Associação Comercial e 

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

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

vista económico e do ponto de vista social. Em coerência com esta 

posição votamos contra esta aquisição de terreno.” ----------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 
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AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 4 E 

TERRENO SOBRANTE – Presente a seguinte informação da Divisão 

de Património Municipal: “Decorrente de contactos efectuados com os 

proprietários da parcela n.º 4 necessária à obra supra indicada, foi possível 

obter o seu consentimento para a sua venda de forma amigável. Os 

proprietários daquele terreno, informaram que o valor aceite para 

indemnização da parcela necessária ao mencionado acesso, com a área de 

3.883m², seria de €15,00/m², e que pretendiam €12,00/m² pelo terreno 

sobrante. Neste sentido, foi solicitado ao perito da lista oficial que se 

pronunciasse sobre a pretensão relativa ao terreno sobrante, uma vez que 

o valor de €15/m² para a parcela a expropriar enquadra-se no valor fixado 

pelo perito na sua avaliação inicial. O perito considera que o valor de 

€12/m² é aceitável para o terreno sobrante, uma vez que este não oferece 

proporcionalmente os mesmos cómodos que oferecia todo o prédio. As 

duas parcelas de terreno compõem o prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães sob o n.º 1.262/Caldelas, inscrito na 

respectiva matriz rústica sob o artigo 216. Assim, nos termos do artigo 11º 

do Código das Expropriações, deverá ser deliberado adquirir à Sr.ª D. 

Maria Darcília de Matos, casada, uma parcela de terreno com a área de 

3.883m², que constitui a parcela 4, necessária à obra acima indicada, pelo 

valor de €58.245,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e cinco 

euros) e ainda a aquisição da área de 3.813m², que constitui o terreno 

sobrante, pelo montante de €45.756,00 (quarenta e cinco mil setecentos e 

cinquenta e seis euros) perfazendo assim um total de €104.001,00 (cento e 

quatro mil e um euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MONCHIQUE  –  CONCESSÃO, 
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COM CARÁCTER PERPÉTUO, DE SETE JAZIGOS – Presente a 

seguinte informação do Vereador Armindo Costa e Silva: “A concessão de 

Jazigos no Cemitério Municipal da Atouguia, quer subterrâneos, quer de 

capela, está esgotada, por se verificar a plena utilização após a venda em 

hasta pública dos jazigos declarados abandonados, em Setembro de 2004, 

que tinha sido precedida pela venda também em hasta pública dos espaços 

para o efeito existentes na ampliação do mesmo para norte. Desde então, 

vários pedidos têm sido feitos para a concessão de novos jazigos, pelo que, 

volvidos três anos sobre a última venda, julgamos chegada a altura de 

concessionar alguns jazigos em função desses pedidos, agora só possível 

no Cemitério Municipal de Monchique. Esta concessão deverá ser feita 

com carácter perpétuo, de acordo com o n.º 3, art. 9º do Regulamento dos 

Cemitérios Municipais. Estabelecida a procura e ponderado o número de 

jazigos existentes e o seu custo unitário, em função da sua própria 

construção e do custo global do Cemitério de Monchique, propomos, 

assim, a concessão em hasta pública, a título perpétuo, de dois jazigos 

subterrâneos de seis células e de cinco jazigos subterrâneos de três células, 

com um preço base de licitação de, respectivamente, €5.000,00 (cinco mil 

euros) e €3.000,00 (três mil euros) para cada jazigo e um valor mínimo de 

cada lanço de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). Proponho, ainda, ao 

Sr. Presidente a nomeação para a respectiva Comissão dos seguintes 

técnicos: Arq.º Miguel Frazão, Director do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente; Eng.º Jorge Fernandes, Chefe da Divisão de 

Salubridade e Ambiente e Dr.ª Elsa Almeida, Chefe da Divisão 

Administrativa”. O Programa da Hasta Pública para a concessão de Jazigos 

no Cemitério Municipal de Monchique dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 
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PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2007 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Jorge Manuel Faria da Silva, com a categoria profissional de 

Agente Municipal de 2.ª Classe. O Relatório Final, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a 

aplicação da pena disciplinar de demissão. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE E ESCRUTÍNIO SECRETO APROVAR, 

APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. -------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

VIZELA – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “A 

Escola Secundária de Vizela vai levar a efeito, para o próximo ano lectivo, 

Cursos de Educação e Formação Nível II e Cursos Profissionais Nível III, 

pelo que vem solicitar a concessão de transporte em carreira pública para 8 

alunos residentes no concelho. Atendendo a que: os Cursos de Educação 

Formação se destinam preferencialmente a jovens com idade igual ou 

superior a 15 anos, em risco de Abandono Escolar ou que já abandonaram 

antes da conclusão da escolaridade; os Cursos Profissionais têm por 

objectivo a qualificação escolar e profissional dos jovens através da 

aquisição de competências escolares, que lhes permitem o acesso a 

desempenhos profissionais mais qualificados; os alunos que vão integrar 

essas modalidades de ensino não se encontram abrangidos pelo Decreto-

Lei n.º 299/84, de 5 de Dezembro. Propõe-se que seja celebrado com a 

Escola Secundária de Vizela um Acordo de Colaboração para a concessão 

de transporte escolar a vigorar no ano lectivo 2007/2008. Mais se informa 

que o transporte vai implicar o custo mensal previsível de €400,00 

(quatrocentos euros), estando esta despesa cabimentada na proposta n.º 

3710 do Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2007/2008, 

aprovado em reunião de Câmara de 26 de Abril de 2007. Junto se anexo 
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dois exemplares do Acordo de Colaboração a celebrar entre as entidades”. 

O Acordo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES DE GUIMARÃES, C.I.P.R.L. – PROJECTO 

RESPIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A 

Oficina – Centro de Artes e Mesteres de Guimarães, C.I.P.R.L., solicitou a 

colaboração do Município pela cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte dos participantes no projecto RESPIRA, nos períodos de 20 a 

23 e 26 a 29 de Novembro e 3 a 7 de Dezembro. Considerando que se 

trata de um projecto de formação artística, de manifesto interesse cultural, 

onde participam alunos do 6.º ano de três escolas e três estruturas culturais 

das cidades de Guimarães, Torres Novas e Cascais, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice – 

Presidente da Câmara, datado de 1 de Agosto de 2007, que cedeu à 

Cooperativa Fraterna viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a 

famílias carenciadas, no passado mês de Julho. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BRITEIROS ST.º ESTEVÃO –  
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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 

de Briteiros Santo Estêvão aprovou a seguinte denominação: 42 – 

Travessa de Santa Maria – Arruamento sem saída com início na Rua 

com o mesmo nome. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1, do art.º 64.º 

da Lei n.º 69/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da presente proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia 

de Briteiros Santo Estêvão”. 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 MESÃO FRIO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

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

Frio aprovou as seguintes denominações: 48 – Rua Dr. Castro Ferreira – 

Arruamento sem saída, com início na E. N. 101; 49 – Rua do Arieiro – 

Arruamento sem saída, com início na Rua Dr. Castro Ferreira. Assim, nos 

termos da alínea v), do n.º 1, do art.º 64.º da Lei n.º 69/99, de 18 de 

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

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

aditamento à Toponímia da Freguesia de Mesão Frio”. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE FOTOCOPIADOR À JUNTA DE 

FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “A Junta de Freguesia de 

Sande S. Lourenço, através de ofício datado de 30 de Agosto de 2007, 

solicita a cedência de um fotocopiador, com o intuito de melhor servir 
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aquela população. Existindo em armazém o fotocopiador pretendido, e 

atendendo a que já não satisfaz as necessidades dos Serviços deste 

Município devido à sua obsolescência, submete-se à consideração superior 

a sua doação à Junta de Freguesia de Sande S. Lourenço, 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE PINHEIRO – 

OBRAS NO CENTRO DESPORTIVO DE PINHEIRO – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência de pedido urgente remetido pela Junta 

de Freguesia de Pinheiro, foi realizada uma vistoria às instalações do 

Centro Desportivo de Pinheiro, propriedade da referida Autarquia, na 

sequência da qual veio a ser determinada a interdição de utilização daquele 

espaço, tendo em vista que se verificou uma instabilidade estrutural do 

muro de suporte de granito onde apoiava a viga de fundação de algumas 

paredes do edifício, entre os quais os balneários, a qual poderia provocar a 

derrocada de parte do edifício, colocando em sério perigo os seus 

utilizadores. Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais mediu 

e quantificou as obras indispensáveis à correcção das deficiências 

verificadas, concluindo por um orçamento de €8.517,20 (oito mil 

quinhentos e dezassete euros e vinte cêntimos), acrescidos de IVA. Dando 

seguimento de imediato à ordem de interdição daquelas instalações, a Junta 

de Freguesia de Pinheiro procedeu entretanto às referidas obras, visando o 

normal funcionamento do espaço e a sua utilização pelos vários atletas do 

Centro Desportivo, pelo que solicita agora o apoio financeiro da Autarquia 

para o seu pagamento, uma vez que se tratou de uma intervenção urgente 

que não estava inscrita no respectivo Plano e Orçamento. Atendendo à 
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necessidade de utilização daquelas instalações por parte da população da 

freguesia, e considerando a absoluta necessidade de salvaguardar a 

segurança dos atletas, proponho, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 

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

5-A/2002 de 11 de Janeiro a atribuição, à Junta de Freguesia de Pinheiro, 

de um subsídio de €8.943,07 (oito mil, novecentos e quarenta e três euros 

e sete cêntimos), destinado a custear as obras necessárias à reabertura do 

Centro Desportivo de Pinheiro”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – TURIPENHA – TAÇA DE PORTUGAL EM BTT – 

VERTENTES DOWN-HILL E CROSS-COUNTRY 2007 – Presente 

a seguinte proposta: “Tendo em vista o desenvolvimento, promoção e 

divulgação do Teleférico de Guimarães e do Parque de Campismo da 

Penha, pretende a Cooperativa Turipenha continuar a promover iniciativas 

abrangentes e continuadas que, por outro lado, se revistam de interesse 

para o Concelho. Feita a avaliação das jornadas de Down-Hill e Cross-

Country realizadas no ano transacto com o patrocínio e o apoio desta 

Câmara, concluem que se trata de uma iniciativa que concorre para aqueles 

objectivos, pelo que se propõe dar-lhe continuidade. Sublinham que se 

tratam de modalidades “amigas” da natureza, uma vez que dispensam 

quaisquer veículos motorizados, recorrendo exclusivamente a bicicletas 

apropriadas. Para além de garantir a participação de atletas de todo o País e 

uma cobertura televisiva com impacto significativo, as provas realizadas 

em 2005 e 2006 vieram consolidar a Penha como um local privilegiado 

para os amantes destas modalidades que, com grande frequência, utilizam 

o Teleférico para as suas deslocações de subida. Por outro lado, e além da 

já aludida cobertura televisiva, a prova será noticiada em revistas da 
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especialidade, amplificando assim a divulgação da Penha, do Teleférico, e 

das suas várias potencialidades. A Cooperativa refere ainda que será 

solicitado o apoio de outras entidades que, nos anos anteriores, 

colaboraram nesta iniciativa, designadamente a Irmandade de Nossa 

Senhora do Carmo da Penha, a ARCAP – Academia Recreativa Cultural 

Amigos de Ponte e a Zona de Turismo de Guimarães. Deste modo, e para 

que seja possível viabilizar uma nova jornada desta iniciativa, solicitam da 

Câmara Municipal de Guimarães os seguintes apoios: - Apoio para pedido 

da presença de Bombeiros, PSP e GNR; - Apoio da Polícia Municipal nos 

dias das provas; - Disponibilização de 2 viaturas de caixa aberta para 

transporte das bicicletas; - Autorização para a utilização, entre 22 e 23 de 

Setembro, dos seguintes espaços públicos: Praça fronteira à estação do 

Teleférico – Largo das Hortas; Condicionamento de transito das 

adjacentes à Rua do Rei. - Disponibilização de 60 grades; - 

Disponibilização de caixotes para o lixo e respectiva limpeza; - 

Comparticipação financeira de €5.000,00 (cinco mil euros) para ajudar a 

fazer face aos custos inerentes à organização deste evento. Atendendo ao 

interesse de que se reveste a iniciativa em apreço, 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 

Cooperativa Turipenha, dos apoios logísticos e financeiro supra-

identificados”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

O Vereador Júlio Mendes 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 o 

ponto 17 agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 
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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 – MILHO D’OIRO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

ARTÍSTICA DE GAVIÃO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 10 de Setembro de 2007, que concedeu à 

Associação Cultural e Artística de Gavião o seguinte apoio, destinado à 

realização da actividade “Pelos Caminhos da Fundação”, organizada pela 

Secção de Letras e Artes daquela Associação e que visa aprofundar os 

conhecimentos da História de Portugal, mais concretamente os 

acontecimentos relacionados com a fundação da nacionalidade: cedência 

do Museu de Arte Primitiva (sala principal), pelo período de 15 a 27 de 

Setembro; impressão gráfica de 200 desdobráveis; cedência do Grupo de 

Música Tradicional – Récita para recepção aos participantes. 

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

SUBSÍDIOS – CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE 

GUIMARÃES – 12.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Setembro 

de 2007, que concedeu apoio ao Conquistadores Moto Clube de 

Guimarães para a realização da 12.ª Concentração Motard, no Parque de 
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Lazer das Taipas, entre os passados dias 6 e 10 de Setembro, através da 

autorização para instalação de um contador com a potência de 86,25 Kva, 

bem como da requisição de mão-de-obra de um electricista para 

apoiar/colaborar no referido evento, no valor de €319,44 (trezentos e 

dezanove euros e quarenta e quatro cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 02.02.25. 

DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira. -------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – 

FESTAS DE S. BARTOLOMEU – Presente para ratificação o 

despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 29 de Agosto de 2007, 

que atribuiu à Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. Bartolomeu, realizadas entre os passados 

dias 24 e 26 de Agosto, num máximo de €55,43 (cinquenta e cinco euros e 

quarenta e três 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, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 20 a 22 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 
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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 GONÇA – FESTAS EM HONRA 

DE S. MATEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício 

da Comissão de Festas em Honra de S. Mateus solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 21 e 23 de Setembro. Analisados 

os consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €265,36 (duzentos e sessenta e cinco 

euros e trinta e seis cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 

contadores para 41,4 KVA cada entre os dias 21 e 23 de Setembro, bem 

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

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pela 

ornamentações das Festas em Honra de S. Mateus, num máximo de 

€132,68 (cento e trinta e dois euros e sessenta e oito 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, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 20 a 

22 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 
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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 GONÇA – FESTAS EM HONRA 

DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES 

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

Nossa Senhora do Rosário solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 28 e 30 de Setembro. Analisados os consumos registados 

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

média é de €265,36 (duzentos e sessenta e cinco euros e trinta e seis 

cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para 41,4 

KVA cada entre os dias 28 e 30 de Setembro, bem como a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Gonça, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pela ornamentações das Festas 

em Honra de Nossa Senhora do Rosário, num máximo de €132,68 (cento 

e trinta e dois euros e sessenta e oito 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, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 20 a 22 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 
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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 DEZ MINUTOS O PRESIDENTE DA 

CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


