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ACTA 

Aos quatro dias do mês de Outubro 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 – a) – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o texto, que se transcreve, ficasse registado em acta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães procedeu, na passada quinta-feira, à 

apresentação de “cinco projectos para Guimarães”. Os autarcas do PSD, 

convidados para esta sessão de apresentação pública dos “projectos”, 

fizeram-se, naturalmente, representar. O que se assistiu corresponde à 

apresentação de “projectos” que, pela sua dimensão e implicações 

financeiras, mereceram, com certeza, o trabalho e a reflexão da actual 

maioria, bem como dos técnicos camarários e dos demais técnicos 

envolvidos, durante largos meses, senão mesmo anos. Naturalmente que 

emitir, hoje, apenas 8 dias depois, uma opinião sobre os aludidos projectos 

seria imprudente e iria contra os princípios da responsabilidade que 

sempre defendemos e continuaremos a defender. Os autarcas do PSD 

tomarão uma posição política sobre o assunto, mas tal posição ocorrerá 

depois de operada a necessária maturação e reflexão sobre as opções 
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políticas que estiveram subjacentes ou não aos “projectos” que foram 

apresentados. Não deixamos, todavia, de assinalar que esta situação não se 

verificaria caso a prática política da actual maioria fosse diferente. De 

facto, uma atitude diferente, por parte da actual maioria, que passasse pela 

valorização do papel e importância deste órgão e da Assembleia Municipal, 

traduzir-se-ia na promoção de um debate e de uma discussão prévia nos 

órgãos autárquicos sobre as opções políticas subjacentes aos referidos 

“projectos”. Se assim fosse, os eleitos autárquicos não tinham tomado 

conhecimento dos “projectos” ao mesmo tempo em que a restante 

população deles tomou conhecimento. Esta prática política da maioria 

socialista, apesar de nos desagradar, não irá certamente pôr em causa a 

nossa prática política de respeito pelos órgãos democraticamente eleitos. 

As nossas propostas ao nível do Plano e Orçamento, os nossos 

contributos como os que já demos por exemplo para a Capital Europeia da 

Cultura, ao nível do Turismo, ou ao nível da criação da Sociedade de 

Reabilitação Urbana continuarão, em primeira mão, a ser dados nos locais 

próprios e, só depois, explicados à população do concelho e promovidos 

politicamente”. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Quis saber o 

ponto de situação relativamente à definição do modelo de gestão a 

implementar no Centro Cultural Vila Flor; b) - Perguntou sobre os 

azulejos do Palácio de Vila Flor, designadamente no que diz respeito à sua 

localização. 3 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Elogiou a 

obra executada na Circular Urbana de Guimarães e, alertando para o 

perigo que subsiste, sugeriu igual intervenção para todo o traçado, numa 

área de 500 m aproximadamente. 4 – Vereador Armindo Costa e Silva – 

a) – Deu conhecimento de uma informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente relativa à Comemoração do Dia do Animal. 5 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 
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Lamentou que ainda houvesse pessoas que abandonassem os seus animais 

de companhia (cães e gatos); b) – Relativamente aos cinco projectos para 

Guimarães, disse que o que se pretende é que a auscultação seja 

abrangente para que a comunidade também se comprometa, dando a sua 

opinião sobre as propostas apresentadas pelos técnicos. Explicou que o 

modelo adoptado pela Autarquia decorre de uma tentativa de recolher 

ideias, sugestões e propostas não vinculativas de quem desejar dar esse 

contributo ao trabalho que está a ser feito pela equipa técnica; c) – No que 

diz respeito à intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos disse que a 

Cooperativa “A Oficina” iria, por enquanto, continuar a assegurar a gestão 

do Centro Cultural Vila Flor; d) – Relativamente aos azulejos do Palácio 

Vila Flor informou que, após exposição, estavam agora no actual Espaço 

Internet; d) – Concordou com a intervenção sobre a circular urbana, 

dizendo que desejava igualmente ver executado o restante percurso, 

explicando que se tinha tratado de uma decisão da tutela, acrescentando 

que esperava que no próximo ano todo o traçado tenha quatro faixas e 

separador central. ---------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 - Da realização da 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 25 de Outubro de 

2007, à hora e local habituais, considerando-se todos os membros do 

Órgão Executivo presentes devidamente convocados; 2 – Do Boletim 

Informativo da Zona de Turismo de Guimarães relativo ao mês de 

Setembro de 2007; 3 – De se iniciar ainda este mês a intervenção na área 

envolvente à Capela de Nossa Senhora dos Remédios, em Urgezes; 4 – De 

uma informação do Grupo de Trabalho da Candidatura de Guimarães a 

Capital Europeia da Cultura, em 2012, dando conhecimento do 

desenvolvimento do processo; 5 – De uma reunião com o Sub-Secretário 
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de Estado da Administração Interna tendo em vista a transferência do 

quartel do Destacamento da GNR para S. Torcato. ----------------------------- 

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

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

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 27 

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

Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação 

superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – 

Empreitada: Execução de novos sanitários no Pavilhão Multiusos; 2 

– Valor para efeitos de concurso: €192.251,20 (cento e noventa e dois 

mil duzentos e cinquenta e um euros e vinte cêntimos) + IVA; 3 – 

Prazo de execução: 150 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 02.02.13; 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”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2007. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 7 – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações destinadas à aquisição da parcela n.º 7, com a área de 
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3.580m², necessária à necessária à obra do acesso ao Centro Tecnológico. 

O respectivo proprietário, Manuel António Ribeiro da Silva, propôs o 

valor de €15,00/m², acrescido da desvalorização do terreno sobrante 

localizado a Nascente. De acordo com o relatório apresentado por perito 

da lista oficial, o valor a pagar pela parcela de terreno é de € 15/m² e a 

justa indemnização pela desvalorização da parte sobrante de €7.920,00 

(sete mil novecentos e vinte euros). Assim, nos termos do artigo 11º do 

Código das Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da 

referida parcela n.º 7, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00791/Caldelas, inscrita na 

respectiva matriz rústica sob o artigo 122, pelo valor de €61.620,00 

(sessenta e um mil seiscentos e vinte euros). Esta despesa tem cabimento 

na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 8 – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações destinadas à aquisição da parcela nº 8, com a área de 

2.648m², necessária à obra do acesso ao Centro Tecnológico. O respectivo 

proprietário, António Marques Pereira, propôs o valor €15,00/m², bem 

como a desvalorização da parte sobrante do terreno situado a Norte. De 

acordo com o relatório apresentado por perito da lista oficial, o valor a 

pagar pela parcela de terreno é de € 15/m² e a justa indemnização pela 

desvalorização da parte sobrante é fixada em €1.515,00 (mil quinhentos e 

quinze euros). Assim, nos termos do artigo 11º do Código das 

Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da referida 

parcela 8, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o n.º 00763/Caldelas, inscrito na respectiva 
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matriz rústica sob o artigo 123, pelo valor total de €41.235,00 (quarenta e 

um mil duzentos e trinta e cinco euros)”. Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

CULTURA – COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO DE 

1640 – PROPOSTA DE PROGRAMA – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Acção Social e Cultural: “Na sequência das edições 

dos anos anteriores, as quais têm contado com o apoio activo desta 

autarquia, nomeadamente no que diz respeito ao garante da sua realização 

e apoio logístico, passamos a divulgar a proposta de programa para as 

comemorações do ano corrente: Data de realização: 30 de Novembro e 1 

de Dezembro; Entidades Organizadoras: Câmara Municipal de 

Guimarães; Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso 

Henriques”; Programa: 22h30 – Hastear das bandeiras (sede do Grupo 

Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”; 22h45 

– Início do desfile pelas ruas da cidade, percorrendo, fundamentalmente, 

as principais artérias do Centro Histórico, onde irá sendo cantado o Hino 

da Restauração (dos “20 Arautos”), por forma a que o final decorra por 

volta das 24h00. Durante o percurso, vão sendo proferidos discursos 

alusivos à data histórica em apreço, sendo os locais de eleição junto à 

Estátua de D. Afonso Henriques e Câmara Municipal; 00h30 – Ceia na 

Sede do Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso 

Henriques”; Percurso: Rua Gravador Molarinho (Sede dos “20 Arautos”); 

Rua da Rainha D. Maria II (Lançamento da 1.ª salva de fogo); Rua Alfredo 

Guimarães; Rua Egas Moniz; Largo Condessa do Juncal; Largo do Toural 

(Nascente); Rua de Santo António (Notícias de Guimarães); Avenida 

General Humberto Delgado; Rua Conde D. Henrique (Estátua D. Afonso 

Henriques) – Discurso – (Lançamento da 2.ª salva de fogo); Largo do 
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Carmo; Rua de Santa Maria, Largo Cónego José Maria Gomes (Câmara 

Municipal) – Discurso; Travessa da Sr.ª Aninhas (Posto da GNR); Rua 

Gravador Molarinho; Praça de S. Tiago (Comércio de Guimarães/Rádio 

Santiago); Rua Gravador Molarinho (Sede do Grupo Cultural e Recreativo 

“Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”); Despesas estimadas: 1. 

1.1 – Cedência e Transporte de Cavalos - €500,00 (quinhentos euros); 1.2 

– Tipografia - €400,00 (quatrocentos euros); 1.3 – Coroa de Flores - 

€80,00 (oitenta euros); 1.4 – Animação e Pirotecnia - €420,00 

(quatrocentos e vinte euros) – Total = €1.400,00 (mil e quatrocentos 

euros) com cabimento na rubrica 02 01 16 06; 2 – 2.1 – Propõe-se a 

atribuição de um subsídio ao Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques” no valor de €1.900,00 (mil e novecentos 

euros) para custear as despesas inerentes à realização de uma ceia com 

cabimento na rubrica 02 01 13 08. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente o ponto 4 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 
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relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 

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

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

TRÂNSITO – LIGAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS 

(TUG) AO NOVO MERCADO MUNICIPAL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Decorrente da implementação, durante os meses de Julho e Agosto, de 

uma tarifa especial gratuita nas ligações Largo Valentim Moreira de Sá – 

Mercado Municipal e sentido inverso, e considerando a adesão verificada, 

propomos a extensão do período referido até ao final do corrente ano, 

mantendo o Município a comparticipação do mesmo, no valor de €100,00 

(cem euros) por semana. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

05 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 5 de Setembro de 2007, que 

disponibilizou à Cooperativa Fraterna, o transporte, em viaturas da 

Câmara, dos produtos de apoio à valência do Banco Social, no passado 

mês de Agosto. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE CONDE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 19 de Setembro de 2007, que cedeu à 

Junta de Freguesia de Conde o transporte, em autocarro, das crianças da 

EB1/JI de Conde às Piscinas Municipais, no passado dia 26 de Setembro. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 
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TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

27 de Setembro de 2007, que deferiu o pedido do Agrupamento de 

Escolas Professor João de Meira para transporte, em dois autocarros, de 

60 alunos e 3 vigilantes do 4.º ano da EB1 de Oliveira do Castelo, no dia 1 

de Outubro, à Citânia de Briteiros. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – EB1 DA TULHA VELHA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 27 de Setembro de 2007, que deferiu o pedido da EB1 

da Tulha Velha para transporte, em dois autocarros, de 64 alunos e 3 

vigilantes, no dia 4 de Outubro, ao Centro Histórico de Guimarães. 

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

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE FOTOCOPIADOR À JUNTA DE 

FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – Presente uma 

informação da Divisão de Património Municipal onde consta o pedido da 

Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia de cedência de um 

fotocopiador, destinado aos serviços daquela autarquia. Existindo em 

armazém o fotocopiador pretendido, e atendendo que já não satisfaz as 

necessidades dos serviços municipais devido à sua obsolescência, submete-

se à Câmara Municipal a sua doação à Junta de Freguesia de Briteiros Santa 

Leocádia, 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 – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO  E  EQUIPAMENTO 
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ELÉCTRICO À ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DE 

SANTA LUZIA – Presente uma informação da Divisão de Património 

Municipal onde consta o pedido da Associação dos Antigos Alunos da 

Escola de Santa Luzia, de cedência de mobiliário e electrodomésticos de 

cozinha para apetrechar e melhorar a sua sala de convívio. Existindo em 

armazém o equipamento pretendido, proveniente das antigas instalações 

da cantina do Parque Industrial de Ponte, o qual já não satisfaz as 

necessidades dos serviços municipais, submete-se à Câmara Municipal a 

doação do material solicitado à Associação dos Antigos Alunos de Santa 

Luzia, ao abrigo da alínea b), n.º 4, 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. 

O equipamento pretendido é o constante do quadro seguinte, tendo sido 

atribuído ao mesmo o valor total de €560,00 (quinhentos e sessenta euros), 

conforme aí discriminado: ----------------------------------------------------------- 

Designação Valor Unitário Valor Total 
48 cadeiras com estrutura metálica, 
revestidas a fórmica laminada amarela 

15,00€ 180,00€ 

12 mesas com estrutura metálica e 
tampo, revestidas a fórmica laminada 
amarela 1,20x0,80 m 

5,00€ 240,00€ 

Máquina de lavar loiça marca Krupps, 
modelo LT25 

110,00€ 110,00€ 

Arca congeladora 450 litros, marca 
Arneg, modelo 150 

30,00€ 30,00€ 

TOTAL 560,00€ 
DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO À ASSOCIAÇÃO DE 

SURDOS DE GUIMARÃES E VALE DO AVE – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de 

Setembro de 2007, que cedeu à Associação de Surdos de Guimarães e Vale 

do Ave o mobiliário abaixo descrito, bem como o transporte do mesmo, 

para apetrechar a respectiva sede, que sofreu recentemente obras de 
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beneficiação, sendo que a comemoração deste evento se realizou no 

passado dia 30 de Setembro: -------------------------------------------------------- 

Designação Valor Unitário Valor Total 
3 secretárias com estrutura metálica, tampo 
em madeira, com gavetas, cor beje 

€30,00 €90,00 

3 cadeiras giratórias, com estrutura metálica 
e estofos em napa preta 

€10,00 €30,00 

3 cadeiras fixas, com estrutura metálica, 
estofos em napa preta e encosto alto 

€15,00 €45,00 

1 cadeira giratória, com estrutura metálica, 
em tecido castanho 

€15,00 €15,00 

1mesa de reuniões, com estrutura metálica 
e tampo revestido a estratificado 

€100,00 €100,00 

            TOTAL €280,00 
DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------------------ 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – RELATÓRIO 

SEMESTRAL DO CMAD – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente a 

seguinte proposta: “Nos termos do Acordo de Parceria celebrado entre a 

Câmara Municipal de Guimarães e a Cooperativa Tempo Livre, aprovado 

em reunião realizada em 28 de Julho de 2005, recebemos daquela 

cooperativa a enviar um relatório semestral, para conhecimento e análise 

deste Executivo, sobre a actividade desenvolvida pelo CMAD – Centro 

Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães, de que ressalta o facto de 

terem sido já efectuados aproximadamente 5.000 exames médicos. Apesar 

de uma redução do défice de exploração em cerca de 24% face ao semestre 

anterior, o saldo negativo do período em análise ascende a €14.288,70 

(€17.733,91 no semestre anterior). Deste modo, nos termos do Acordo de 

Parceria mencionado, proponho a atribuição, à Cooperativa Tempo Livre, 

de um subsídio de €14.288,70 (catorze mil, duzentos e oitenta e oito euros 

e setenta cêntimos), destinado a custear o défice de exploração do Centro 

Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães no último semestre, e 

essencial para o cumprimento das obrigações assumidas com os 
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profissionais que ali prestam serviço”. Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CONSELHO 

DE MINISTROS DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL DA 

UNIÃO EUROPEIA – SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – Presente 

a seguinte proposta: “O Conselho Informal dos Ministros do Trabalho e 

Segurança Social da União Europeia, realizado de 5 a 7 de Julho último no 

Multiusos de Guimarães no âmbito da Presidência Portuguesa da UE, 

implicou a realização, por parte da Cooperativa Tempo Livre, de um 

conjunto de intervenções, no interior e no exterior do pavilhão, de forma a 

cumprir as responsabilidades inerentes a um evento extremamente 

exigente do ponto de vista organizacional. Avultam, nas adaptações 

necessárias, o reforço do sistema de ventilação e climatização, por ter sido 

o mais oneroso, mas fundamental ao bom decorrer dos trabalhos que 

reuniram delegações de 34 países europeus e de centenas de jornalistas. 

Atendendo ao facto de estes custos não estarem previstos no orçamento 

daquela Cooperativa, e considerando a necessidade de assegurar que a 

reunião decorresse nas melhores condições, proponho a atribuição, à 

Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio de €34.000,00 (trinta e quatro 

mil euros), destinado a comparticipar nos custos de adaptação técnica do 

Pavilhão Multiusos para acolher o Conselho Informal dos Ministros do 

Trabalho e Segurança Social da União Europeia, realizado de 5 a 7 de 

Julho de 2007”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 

e na unidade económica 05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

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

SUBSÍDIOS  –  DESPORTIVO  FRANCISCO  DE  HOLANDA  –  
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SUBSTITUIÇÃO DE PISO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

– Presente a seguinte proposta: “Vem a Direcção do Desportivo Francisco 

de Holanda manifestar apreensão pela degradação do piso do seu pavilhão. 

Efectivamente, após 18 anos de uso intensivo, é consensual que o referido 

piso ultrapassou o seu prazo natural de “vida”, sendo agora, na óptica de 

técnicos e médicos que colaboram com o Clube, um “inimigo” dos seus 

utilizadores, originando frequentemente lesões com origem articular. Deste 

modo, a sua substituição afigura-se urgente e necessária à salvaguarda da 

integridade física dos atletas que utilizam o pavilhão. Por outro lado, a 

preparação e recuperação dos atletas carece, de acordo com as novas 

metodologias de treino, de um intenso trabalho de ginásio, pelo que o 

reforço e aquisição de novos equipamentos de ginásio são considerados 

pelo clube como sendo fundamentais, atendendo ao alto nível competitivo 

em que o Desportivo Francisco de Holanda se situa. Deste modo, 

atendendo à urgente necessidade de assegurar as condições de segurança 

aos atletas que utilizam o pavilhão, e considerando igualmente a 

necessidade de criar as condições para uma preparação e recuperação 

físicas 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, ao Desportivo Francisco de 

Holanda, de um subsídio de €80.000,00 (oitenta mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de substituição do piso desportivo do Pavilhão 

do Desportivo Francisco de Holanda e de aquisição de equipamentos para 

o respectivo ginásio. O pagamento deste subsídio é condicionado à 

verificação, pelos serviços competentes da Autarquia, dos autos de 

medição da obra e/ou das facturas de equipamento, consoante os casos”. 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 15 a 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”. ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – MOTOR CLUBE DE GUIMARÃES – APOIO 

PARA AQUISIÇÃO DE SEDE SOCIAL – Presente a seguinte 

proposta: “Em reunião de Câmara de 7 de Junho de 2001 foi deliberado 

atribuir um subsídio de 2.000 contos ao Motor Clube de Guimarães como 

forma de comparticipar na aquisição da sua nova sede social. Sucede, 

contudo, que a aquisição referida foi realizada em prestações, pelo que só 

recentemente é que foi possível à Associação apresentar o contrato de 

compra e venda do imóvel, imprescindível ao pagamento do referido 

subsídio. Tendo decorrido mais de três anos desde a atribuição do subsídio 

e cativação do montante em causa, o pagamento deste subsídio carece de 

nova deliberação. Deste modo, e mantendo-se as prerrogativas que 
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estiveram na base da deliberação de 2001, que acabou por não ter qualquer 

efeito prático, e atendendo à apresentação entretanto efectuada do 

documento necessário, 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, ao Motor Clube de Guimarães, 

de um subsídio de €9.975,96 (nove mil, novecentos e setenta e cinco euros 

e noventa e seis cêntimos), destinado a comparticipar nos custos de 

aquisição do edifício onde se localiza a sua sede social”. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 15 a 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”. ------- 

SUBSÍDIOS – CORPORAÇÃO FABRIQUEIRA DE SÃO TIAGO 

DE RONFE – REMODELAÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL – 
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Presente a seguinte proposta: “A paróquia de Ronfe procedeu 

recentemente a obras de remodelação e requalificação do seu Salão 

Paroquial, com vista a dotá-lo de condições para a realização de 

conferências, reuniões e espectáculos de vária índole, organizados ou não 

pela referida paróquia. Aliás, é intenção da respectiva Corporação 

Fabriqueira disponibilizar o seu Salão, quer ao Município, quer a quaisquer 

instituições que nele pretendam desenvolver actividades de carácter 

pedagógico, cultural, formativo ou artístico. Concretamente, e mediante 

uma comparticipação da Autarquia para fazer face às obras realizadas e 

concluídas, aquela corporação compromete-se a ceder o Salão Paroquial 

vinte e cinco fins-de-semana por ano à Autarquia ou a instituições por esta 

indicadas, sem qualquer custo de utilização, desde que as actividades a 

realizar correspondam à tipologia acima identificada. Nestes casos, a 

entidade que utilizasse o Salão teria somente que assumir os encargos 

decorrentes da actividade concreta, designadamente os de montagem e 

desmontagem de equipamentos e material. Deste modo, atendendo ao 

interesse público inquestionável das obras realizadas no Salão Paroquial de 

Ronfe, e considerando a disponibilidade manifestada para a sua cedência 

ao Município ou a outras entidades que lá pretendam realizar actividades 

de carácter pedagógico, cultural, formativo ou artístico, 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 Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe, de um subsídio 

de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar nos 

custos de reabilitação do Salão Paroquial de Ronfe”. Esta despesa tem 

cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votou contra o 

Vereador António José Salgado Almeida que apresentou a seguinte 
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declaração de voto: “A CDU entende que não é da responsabilidade 

desta Câmara Municipal apoiar e subsidiar obras de instituições religiosas, 

seja qual for a confissão em causa. Assim, vota e votará desfavoravelmente 

qualquer proposta deste tipo. O respeito pelas convicções religiosas dos 

nossos cidadãos a isso nos obriga”. ------------------------------------------------ 

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

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

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 15 a 

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”. ------- 

SUBSÍDIOS – PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA – 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de 

Setembro de 2007, que autorizou a instalação de um contador com a 

potência de 27,6 Kva no Castelo de Guimarães, destinado às Jornadas 

Europeias de Património, entre os passados dias 27 de Setembro e 1 de 

Outubro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 
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SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SILVARES – 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 nos próximos dias 6 e 7 de Outubro. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização da referida 

Festa, verifica-se que a média é de €68,77 (sessenta e oito euros e setenta e 

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

27,6 KVA cada nos dias 6 e 7 de Outubro, bem como a atribuição, à Junta 

de Freguesia de Silvares, 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 €34,38 (trinta e 

quatro euros e trinta 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 19 e 20 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 
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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 AROSA – FESTAS DE NOSSA 

SENHORA DA BOA MORTE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Arosa solicitando autorização 

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

Nossa Senhora da Boa Morte. Analisados os consumos registados nos 

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

média é de €169,44 (cento e sessenta e nove euros e quarenta e quatro 

cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Arosa, 

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

originado pela ornamentações das Festas de Nossa Senhora da Boa Morte, 

num máximo de €84,72 (oitenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos). 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, 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 19 e 20 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 
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Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa não pagará um tostão 

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E QUARENTA MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


