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ACTA 

Aos oito dias do mês de Novembro 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 Ana Amélia Mota 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Defendeu uma tomada de posição do 

executivo face à falta de condições de segurança na Via Intermunicipal 

(VIM), alertando para os perigos decorrentes das deficiências no 

pavimento e na iluminação. 2 – Vereador Vítor Ferreira –  Perguntou se 

era intenção da Câmara Municipal abrir concursos públicos para os 5 

projectos que apresentou para a cidade, criando condições de 

competitividade, assim contribuindo para a existência de mais do que uma 

proposta por projecto, o que permitiria uma diversificada e profícua 

discussão pública. Deu o exemplo da opção tomada no Porto para a 

reabilitação da frente ribeirinha da cidade, em que foi promovido um 

concurso internacional de ideias, lançado pela sociedade de reabilitação 

urbana "Porto Vivo", onde foram apresentadas 40 propostas, provenientes 

de um total de 16 países (10 de autores portugueses e as restantes de 

equipas estrangeiras), acrescentando que essas propostas irão certamente 

servir de instrumento estratégico para a pretendida requalificação e 
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reabilitação. 3 – Vereadora Ana Amélia Guimarães – Alertou para a 

necessidade dos serviços de trânsito da Autarquia resolverem alguns 

problemas de segurança para os peões, que acontecem um pouco por todo 

o concelho, dando os seguintes exemplos: - A Rua Comendador 

Domingos Torcato Ribeiro (situada entre a rotunda de acesso à Avenida 

Cónego Gaspar Estaço e a Praceta Lyons Internacional), onde faltam 

passeios e se verifica uma reduzida visibilidade, quer para os automobilistas 

quer para os peões e onde dificilmente circulam 2 veículos em simultâneo. 

Acrescentou que este trajecto é o acesso pedonal privilegiado ao Parque da 

Cidade e à Pousada da Costa, sendo, também, utilizado diariamente por 

alunos da EB 2, 3 João de Meira, da CERCIGUI e por trabalhadores de 

uma unidade industrial ali situada, bem como por turistas. – O 

Entroncamento para o Complexo Desportivo do Vitória Sport Clube e a 

rotunda de acesso a Mesão Frio e à Circular, onde falta segurança, por 

onde passam alunos das EB 2, 3 João de Meira e Santos Simões. - A 

existência de diversas paragens de transportes públicos sem protecção 

instaladas junto da estrada, em zonas de fraca visibilidade, mal iluminadas e 

onde, nas horas de ponta, se aglomeram dezenas de crianças. 4 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Disse concordar que a VIM apresenta deficientes condições, explicando 

que a Associação de Municípios do Vale do Ave tem mantido contactos 

para que o Governo possa assumir a responsabilidade da obra; b) – 

Relativamente à intervenção do Vereador Vítor Ferreira, disse que, logo 

que estejam cumpridos os indicadores que permitem a atribuição desse 

título, Guimarães deverá ser uma “Cidade Inteligente” em 2009, 

acrescentando, todavia, que tal nada tinha que ver com os procedimentos 

relativos à elaboração dos 5 projectos para Guimarães, acrescentando que 

iria dar a palavra ao Vereador Júlio Mendes para que prestasse 
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esclarecimentos complementares no que diz respeito àqueles projectos; c) 

– Sobre os problemas de trânsito, disse que concordava parcialmente com 

a intervenção feita, recordando, contudo, que havia certas dificuldades em 

algumas zonas pontuais. Acrescentou que no caso da Rua Comendador 

Domingos Torcato Ribeiro, poderá, eventualmente, ser adoptada a 

circulação do trânsito em sentido único. 5 – Vereador Júlio Mendes – a) 

– Sobre os procedimentos concursais disse, em primeiro lugar, 

congratular-se que se começasse a falar em cidades inteligentes, embora 

nada tenha a ver com os procedimentos para elaboração dos 5 projectos. 

Referiu, por outro lado, que a Câmara adjudicará os vários projectos 

obedecendo, como não podia deixar de ser, a parâmetros legais, donde 

resulta, evidentemente, a realização de procedimentos concursais. Após, 

manifestou inteira confiança na equipa do Gabinete Técnico Local que 

prepara os planos, designadamente do CAMPURBIS e esclareceu que os 

estudos prévios apresentados não pretenderam mais do que criar imagens 

virtuais que permitissem, de forma mais acessível e legível, suscitar um 

amplo debate público em torno das ideias políticas subjacentes, pensando 

sobretudo nos cidadãos que, de outro modo, teriam muita dificuldade em 

“visualizar” as opções postas à discussão pública. 6 – Vereador Armindo 

Costa e Silva – a) – Ainda sobre as questões de trânsito apontadas, 

realçou a permanente preocupação da Câmara Municipal no que respeita 

às zonas junto dos Estabelecimentos de Ensino, e bem assim àquelas que 

têm mais movimento em resultado da proximidade de unidades industriais 

e outras que, pelas próprias actividades, envolvem mais trânsito de pessoas 

e viaturas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular “Rotas pelas cidades do Eixo 



 

 

 
 

ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

Atlântico e seus arredores”; 2 – De um trabalho de limpeza geral realizado 

nas bermas das estradas em Pevidém por equipas do Departamento de 

Obras Municipais e do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente 

em colaboração com a Junta de Freguesia de Selho S. Jorge. Lamentou que 

os cidadãos não ajudem nesta matéria, já que se deve à falta de civismo; 3 – 

Deu conhecimento que a Tempo Livre, através do CMAD – Centro 

Médico de Apoio ao Desporto, em parceria com o Centro de Saúde de 

Guimarães e as Faculdades de Medicina e de Ciências de Nutrição da 

Universidade do Porto, vai promover um estudo pioneiro de Avaliação do 

Desenvolvimento Físico das Crianças do 1.º Ciclo de Guimarães, 

designado Estudo GM-Kids (Growth Monitoring Kids), tendo como 

principal objectivo monitorizar o crescimento das crianças e conhecer os 

seus hábitos alimentares, dando também resposta a alguns desafios 

lançados pela Organização Mundial de Saúde. O estudo terá início no 

presente mês, abrangendo todas as Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de 

Guimarães, num universo próximo das oito mil crianças, e será 

fundamental para definir não só a prevalência da obesidade em crianças 

em idade escolar, como para, posteriormente, definir estratégias de 

combate, identificando as áreas técnicas necessárias para implementação de 

projecto interdisciplinar enquadrado na escola; 4 – Do fax remetido pela 

AENOR – Auto Estradas do Norte, SA comunicando que entende não 

haver lugar a alteração à sinalização existente na sequência do pedido 

apresentado para modificação de “Guimarães N206” para “Guimarães 

Centro”; 5 – Da carta de Klaus Weichel, actual Presidente da Câmara de 

Kaiserslautern agradecendo as felicitações aquando da sua tomada de 

posse e demonstrando empenho no desenvolvimento da geminação nos 

próximos anos; 6 – Do ofício do Município de Narni, cidade italiana 

situada próximo de Roma, propondo um protocolo preliminar de 
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geminação com Guimarães, fruto da participação em projectos europeus 

de cooperação inter-regional e, também, no Projecto PAGUS, 

conjuntamente com a cidade de Santiago de Compostela; 7 – Do ofício da 

Directora do Centro de Saúde Prof. Arnaldo Sampaio propondo uma 

parceria num projecto de cooperação entre diferentes sectores da 

sociedade vimaranense (autarquia, centro de saúde, escolas, comunicação 

social, transportes, empresas e organizações pertinentes), pretendendo 

divulgar informação que contribua para aumentar a consciência de toda a 

comunidade em relação à crescente prevalência de diabetes (tipo 1 e tipo 2) 

nas crianças e adolescentes e, sobretudo, criar condições ambientais de 

suporte favoráveis à prevenção desta doença, contribuindo, assim, em 

última análise, para a melhoria da qualidade de vida deste grupo da 

população; 8 – Do ofício do Cybercentro de Guimarães dando 

conhecimento que a “Região Norte TV” convidou a “Guimarães TV” a 

integrar a sua grelha de programação, sendo que aquele canal vai ser a 

primeira aposta da “TVTEL” (concorrente da empresa “TV Cabo”) na 

área da produção de conteúdos, a partir do final do ano de 2007; 9 – Da 

seguinte informação dos Serviços de Educação: “Acidente com aluno da 

EB1 de Selho S. Cristóvão – Sobre o assunto em epígrafe e face ao 

solicitado superiormente, cumpre-nos informar o seguinte: a) – A EB, 1 de 

Selho S. Cristóvão integra o Agrupamento de Escolas de Pevidém. b) O 

refeitório deste estabelecimento de ensino funciona com um serviço de 

refeições transportadas pela UNISELF, para um máximo de 60 alunos, 

dado que não há condições físicas de espaço para abranger todos os 

alunos. c) Nem a Escola nem o Agrupamento comunicaram aos serviços 

esta ocorrência. A notícia do acidente foi conhecida através da 

comunicação social. d) Tanto quanto nos foi dado saber, o aluno em causa 

frequenta o ATL do Centro Social de Selho S. Cristóvão e é transportado 
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em carrinha da Instituição diariamente na hora do almoço e às 17h30 para 

frequentar o ATL. Dado que se trata de um serviço que é organizado e 

assegurado pela Instituição, não está abrangido pelo seguro escolar, pelo 

que compete ao Centro Social de Selho S. Cristóvão a assumpção da 

responsabilidade (Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril, alterada e republicada 

pela Lei n.º 17-A/2006, de 26 de Maio). e) Deverá ficar internado no 

Hospital de Guimarães durante alguns dias, dado que foi operado ao 

fémur”. 10 – Da seguinte informação: “ESTÁDIO D. AFONSO 

HENRIQUES – PROCESSO DE INSTRUÇÃO N.º 2.310/03.6JFLSB 

DO TRIBUNAL DE INSTRUÇÃO CRIMINAL DE LISBOA - 

Cumpre-me informar a Câmara Municipal que, por decisão instrutória 

proferida em 12 de Outubro de 2007, fui despronunciado quanto aos 

factos de que, em relação ao assunto em epígrafe, era arguido por acusação 

do Ministério Público, datada de 25 de Janeiro de 2005 e notificada em 28 

do mesmo mês. A referida decisão excluiu a suspeita da prática dos crimes 

de falsificação de documento e de burla agravada de que o Ministério 

Público, infundadamente, me acusou, – e digo que excluiu, porque não se 

limitou a entender que os factos apontados pelo Ministério Público se não 

provaram, mas antes que não ocorreram. Em resumo, o que para mim 

sempre constituiu uma acusação absurda e contraditória foi entendido pelo 

Tribunal como insustentável e infundada, em termos que dispensam 

outros comentários além dos que constam daquela decisão judicial, que 

resumo da seguinte forma: tal como sempre afirmei, reconhece-se que a 

Câmara Municipal de Guimarães não retiraria qualquer vantagem 

financeira ou outra pelo facto de o financiamento contratualizado para 

apoiar as obras realizadas no Estádio D. Afonso Henriques provir do 

FEDER ou do Orçamento Geral do Estado Português, por via do então 

Instituto Nacional de Desporto. Assim como se demonstrou, que à 
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Câmara foi exigido, como condição de acesso, a fundos retirados do 

Orçamento de Estado, que previamente se candidatasse a fundos 

comunitários, como forma de beneficiar o erário público português. De 

facto, independentemente da entidade financiadora, os valores em causa 

eram rigorosamente os mesmos, pelo que, tal como se menciona 

expressamente naquela decisão judicial que me não pronunciou, a entidade 

que beneficiaria directamente de uma candidatura ao FEDER era outra, 

que não a Câmara Municipal de Guimarães. Do mesmo modo, ficou 

demonstrado à saciedade que todos, repito, todos os intervenientes 

relevantes no processo tiveram conhecimento em devido tempo da 

efectiva propriedade, quer do Estádio, quer das zonas circundantes, à data 

da assinatura dos vários contratos celebrados na sequência da escolha do 

Estádio D. Afonso Henriques para acolher jogos do Euro 2004. E essa 

prova resultou directamente de declarações desses mesmos intervenientes. 

Sobre a extraordinária acusação de falsificação de documento, que me era 

imputada, a mesma caiu por se ter provado, como não podia deixar de ser, 

que o documento que apresentei em nome da Câmara Municipal de 

Guimarães era genuinamente verdadeiro e oriundo da Conservatória do 

Registo Predial. Em 24 de Fevereiro de 2005, alguns dias após ter sido 

notificado da acusação do Departamento Central de Investigação e Acção 

Penal, apresentei uma declaração escrita a esta Câmara Municipal na qual 

me comprometi a manter silêncio sobre esta questão, enquanto a mesma 

se mantivesse na esfera judicial, tendo também declarado que iria aguardar, 

serenamente, o desenvolvimento do processo. Convicto que estava da 

minha absoluta inocência, não pude evitar um sentimento de profunda 

indignação pela forma como se pôs em causa, também por razões que do 

foro político nada tinham, na opinião pública, um processo que permitiu a 

conclusão do novo Estádio D. Afonso Henriques rigorosamente dentro 
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dos prazos e do orçamento a que nos comprometêramos, e que deveria ter 

merecido – apenas – o reconhecimento e aplauso das entidades envolvidas 

e o de quantos, ao invés, procuraram aproveitar-se dos equívocos que eles 

próprios suscitaram e alimentaram, bem como o orgulho dos 

Vimaranenses. Estou certo que, como vai sendo norma, esta decisão não 

merecerá a atenção e o destaque mediáticos dedicados à acusação. Mas 

apraz-me registar que, com ela foi reposta a verdade dos factos, retirando-

se de um investimento vultuoso e merecedor da ampla concordância dos 

Vimaranenses, qualquer suspeição que pudesse manchar os propósitos e 

procedimentos que levaram à sua concretização.” ------------------------------- 

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

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

1 – Da seguinte informação dos Serviços de Educação: “Transferência de 

verbas para encargos com pessoal em refeitórios e prolongamento de 

horário – Ano civil de 2008 – Acordo de Cooperação da Educação Pré-

Escolar – Como é do conhecimento superior, e com base no Acordo de 

Cooperação da Educação Pré-Escolar, celebrado entre a Autarquia, a 

Direcção Regional de Educação do Norte e o Instituto da Segurança 

Social, renovado anualmente e a vigorar de 1 de Setembro de 2007 a 31 de 

Julho de 2008, tem vindo esta Autarquia a transferir verbas para entidades 

(Centros Sociais, Juntas de Freguesia, Agrupamentos de Escolas) que 

asseguram a colocação de pessoal destinado ao desenvolvimento de 

actividades de apoio à família (refeitório e prolongamento de horário). De 

acordo com os dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, 

informa-se que no ano lectivo 2007/2008 irão beneficiar desta 

componente 85 salas de Jardim-de-infância, abrangendo um total de 1631 

alunos para almoço e 1418 para prolongamento de horário, o que implica a 

transferência de uma verba mensal de €98.745,86 (noventa e oito mil 
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setecentos e quarenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), perfazendo 

um valor anual de €1.086.204,46 (um milhão oitenta e seis mil duzentos e 

quatro euros e quarenta e seis cêntimos). Relativamente ao mês de Janeiro 

irá proceder-se ao pagamento de verbas no valor de €120.822,12 (cento e 

vinte mil oitocentos e vinte e dois euros e doze cêntimos), sendo que 

€22.076,26 (vinte e dois mil setenta e seis euros e vinte e seis cêntimos) 

dizem respeito ao pagamento de retroactivos dos meses de Setembro a 

Dezembro de 2007. Solicita-se, ainda, que seja comunicado aos vários 

Agrupamentos de Escolas as verbas a transferir para cada um dos Jardins-

de-infância, bem como às entidades que irão assumir a colocação de 

pessoal. Para conhecimento em reunião de câmara, junto se anexa mapa de 

pormenor e indicação das moradas das entidades”. O referido mapa dá-se 

aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 2 – 

Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 31 de Outubro 

de 2007, que aprovou a Conta Final da obra de Redefinição da Envolvente 

da Praça da Mumadona e Mobiliário Urbano, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Por despacho do 

Vereador Domingos Bragança Salgado, datado de 1 de Fevereiro de 2007, 

foi a empreitada em título adjudicada à empresa Casimiro Ribeiro & 

Filhos, Lda., pelo valor de €240.990,74 (duzentos e quarenta mil 

novecentos e noventa euros e setenta e quatro cêntimos) + IVA. 2 - O 

valor final dos trabalhos executados foi de €259.716,15 (duzentos e 

cinquenta e nove mil setecentos e dezasseis euros e quinze cêntimos) + 

IVA, tendo sido efectuados €237.535,59 (duzentos e trinta e sete mil 

quinhentos e trinta e cinco euros e cinquenta e nove euros) + IVA do 

contrato inicial e €22.180,56 (vinte e dois mil cento e oitenta euros e 

cinquenta e seis cêntimos) + IVA, como Trabalhos a Mais aprovados 

conforme se indica: ------------------------------------------------------------------- 
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Designação Contrato Valor 

Trabalhos a Mais 9/10/2007 €23.048,56 + IVA 

3 - Os Trabalhos a Mais aprovados e executados foram devidos: À 

abertura de caixa da faixa de rodagem e passeios, sem a qual não era 

possível efectuar aqueles pavimentos; Reformulação de caixas cegas 

existentes; Reformulação de caixas de saneamento domiciliárias; Execução 

de fundação para um banco em pedra, colocado no jardim do parque de 

estacionamento; Execução de fundação das guias do jardim. Ao se abrir a 

caixa para a pavimentação dos passeios, as guias do jardim caíram devido à 

debilidade das suas fundações; Também houve trabalhos que não se 

realizaram (Trabalhos a Menos) no valor de 4.323,15 € + IVA, em virtude 

das medições previstas serem superiores ao que estava patente no projecto 

de execução. Estes trabalhos, foram: Pavimentos; Árvores; Marcação de 

lugares de estacionamento nos pavimentos; Fundação no banco do jardim. 

4 - Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no 

valor de €259.716,15 (duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e 

dezasseis euros e quinze cêntimos) + IVA, representando um acréscimo de 

7,77% relativamente ao contrato inicial e do Auto final no valor de 

€22.180,56 (vinte e dois mil cento e oitenta euros e cinquenta e seis 

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

a presente empreitada estão contratualizados. 6 - Se for caso disso, 

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

DL nº 6/2004, 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 - Não foi possível cumprir o 

prazo estabelecido no nº1 do art. 220º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de 
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Março, pois o contrato de Trabalhos a Mais só foi lavrado após aquela 

data. 9 - De acordo com o nº1 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”. ----------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, tendo sido dispensada a leitura da acta por 

esta ter sido entregue a todos os membros do órgão executivo juntamente 

com a Ordem do Dia da presente reunião. Abstiveram-se os Vereadores 

Francisca Abreu e Carlos Vasconcelos por não terem estado presentes 

naquela reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 3 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – 

Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de 

Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, 

remetendo, para aprovação, a proposta de atribuição de 3 habitações vagas 

por rescisão de contrato de arrendamento e transferência de habitação, 

aprovada em reunião ordinária do respectivo Conselho de Administração, 

realizada no passado dia 31 de Outubro. A referida proposta dá-se aqui 

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

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
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PARA O MUNICÍPIO DE 7 HABITAÇÕES DO INSTITUTO DE 

GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL – Presente um 

ofício da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães – remetendo, para 

apreciação, a proposta de aceitação de transferência para o Município de 7 

habitações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 

aprovada em reunião ordinária do respectivo Conselho de Administração, 

realizada no passado dia 31 de Outubro. Propõe-se aceitar a transferência 

das 7 habitações. A proposta da CASFIG dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA O 

ANO ECONÓMICO DE 2008 (E PLANO PLURIANUAL 2008-

2011) – Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG, EM 

submetendo à apreciação e votação da Câmara Municipal os documentos 

de gestão previsional para o ano económico de 2008, conforme proposta 

aprovada no respectivo Conselho de Administração, em sua reunião 

realizada em 31 de Outubro de 2007. Os documentos referidos dão-se aqui 

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

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O ACESSO 

AO CENTRO TECNOLÓGICO DE BARCO – PARCELA 2 – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações destinadas à aquisição da parcela n.º 2, com a área de 

5.470m², necessária à obra do acesso ao Centro Tecnológico. A respectiva 

proprietária, Maria Antónia Pereira de Castro de Abreu Sampaio, propôs o 
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valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), sendo que o perito da lista 

oficial avaliou aquela parcela em €83.520,00 (oitenta e três mil quinhentos 

e vinte euros), pelo que a pretensão acima identificada é aceitável. Assim, 

nos termos do art. 11º do Código das Expropriações, submete-se à 

Câmara Municipal a aquisição da referida parcela nº 2, a desanexar do 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o 

n.º 01.265/Caldelas, inscrita na respectiva matriz rústica sob o artigo 1.030, 

pelo valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – DOAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO 

SARC – SALGUEIRAL (ASSOCIAÇÃO DE RECREIO E 

CULTURA) – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “A Câmara 

Municipal de Guimarães, deliberou em 24 de Novembro de 1993 ceder o 

Direito de Superfície à SARC – Salgueiral – Associação de Recreio e 

Cultura, de uma parcela de terreno com a área de 12.224,50m², sob 

condição daquele ter a duração de 70 anos, não podendo ser alienada e no 

caso de dissolução da SARC, o referido direito reverter a favor do 

Município. Sucede que, nessa mesma deliberação, foi referido que a 

escritura de constituição do direito de superfície só se celebraria 

posteriormente à regularização do registo predial. Presentemente foi 

possível apurar que, depois de consolidadas as vias públicas e as zonas de 

construção, a parcela em causa não dispõe efectivamente de 12.224,50m² 

mas sim de 8.850 m², estando já registada a favor do Município. Acresce, 

ainda, que a deliberação camarária reconhecia que no local iriam ser 

instaladas diversas construções de cariz desportivo e previa também a 

instalação da própria sede da Associação. Nestes termos, torna-se 



 

 

 
 

ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

necessário rectificar a mencionada deliberação, de forma a que conste que 

a área de terreno a ceder é de 8.850 m². O terreno localiza-se na Rua de S. 

Tomé e Príncipe, da freguesia de Creixomil, e destina-se a equipamento 

desportivo e valências sociais, encontrando-se actualmente descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

02.076/Creixomil e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 

P3372. Sendo necessário actualizar o valor constante da anterior 

deliberação, nos termos previstos na Portaria n.º 768/2007, é atribuído à 

propriedade plena do terreno o valor de €296.032,50 (duzentos e noventa 

e seis mil trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), correspondendo assim 

o direito de superfície a 80% daquele valor, ou seja, de €236.826,00 

(duzentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e seis euros), conforme o 

preceituado no artigo 13º do CIMT (Código do Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas de Imóveis)”. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE FAFE – Presente, para aprovação, o Acordo de 

Colaboração a celebrar com a Escola Secundária de Fafe tendo por 

objecto a concessão de transporte escolar à aluna Joana Vanessa da Silva 

Torres, residente na freguesia de S. Torcato, que irá frequentar um Curso 

de Educação Formação Tipo II, na área de Operador de Fotografia, na 

referida Escola, implicando à Autarquia um custo mensal previsível de 

€49,28 (quarenta e nove euros e vinte e oito cêntimos). O Acordo de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO 

ENTRE A AUTARQUIA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
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ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB1/JI DE 

MOSTEIRO/S. TORCATO – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, em resultado 

do reordenamento da rede escolar foi extinta a EB1 de Corredoura/S. 

Torcato, tendo os seus alunos sido integrados na EB1/JI Chã de 

Bouça/Atães, pelo que se procedeu à celebração de um Protocolo com a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de 

Mosteiro/S. Torcato, aprovado em reunião de câmara de 19 de Julho de 

2007. Recentemente, e ouvidos os Encarregados de Educação, o 

Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato vem, através de ofício, 

informar que não se justifica a continuidade desse transporte, devendo o 

mesmo ser suspenso a partir de 22 de Outubro. Por outro lado, solicita a 

concessão de transporte escolar para um grupo de 9 alunos do Lugar da 

Corredoura integrados na EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato. Face ao 

exposto, propõe-se a celebração de uma adenda ao Protocolo firmado 

entre a Autarquia e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

EB1/JI de Mosteiro/S. Torcato para transporte escolar dos alunos 

supracitados, o que implica apenas a alteração das Cláusulas 1.ª “Objecto 

do Protocolo” e 2.ª “Produção de Efeitos”. A adenda ao protocolo dá-se 

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

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

FARMÁCIAS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2008 – Presente um ofício da 

Administração Regional de Saúde do Norte – Sub-Região de Saúde de 

Braga enviando, para aprovação, os mapas do regime de turnos das 

Farmácias de serviço proposto pela Associação Nacional de Farmácias, 

para vigorar no ano de 2008 no concelho de Guimarães. Os referidos 

mapas dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao 
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livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. 

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

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

últimos cinco anos, e a propósito dos vários pareceres sobre o horário de 

funcionamento das farmácias no nosso concelho, temos votado contra os 

mapas propostos face à desadequação numérica e social entre a nossa vasta 

população e o nível do serviço permanente de farmácias, nomeadamente 

aos fins-de-semana. Tentámos, com êxito a partir de 2004, estabelecer um 

consenso neste órgão e sobre esta matéria para melhor servirmos 

Guimarães. O Vereador Costa e Silva tomou, o ano transacto, a iniciativa 

de efectuar um conjunto de diligências que esbarrou na indiferença 

corporativa habitual. Este ano o panorama melhora por força de novas 

directivas legais. Ou seja, sempre foram pertinentes as nossas intervenções 

em prol da população do concelho, Votamos por isso, pela primeira vez, 

favoravelmente esta nova proposta”. ---------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO 

POMBAL – FREGUESIA DE AZURÉM – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela 

presente se submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na 

freguesia de Azurém, assinalada na planta anexa. A sua elaboração tem por 

objectivo melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária no 

arruamento em causa face ao seu perfil transversal”. A planta com a 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

TRANSPORTES – PARTICIPAÇÃO DE CIDADÃ 

VIMARANENSE NO PROGRAMA DA RTP “OPERAÇÃO 
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TRIUNFO” – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

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

de 2007, que deferiu, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art. 64º 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, o pedido para transporte, em autocarro, dos 

apoiantes da cidadã vimaranense, Ana Rita Freitas, concorrente do 

Programa da RTP “Operação Triunfo”, no passado dia 27 de Outubro. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte de 47 alunos e 3 vigilantes da EB1/JI do Alto da Bandeira, no 

dia 14 de Novembro à Biblioteca Municipal Raul Brandão. Considerando 

que se trata de uma actividade de relevante interesse pedagógico “A Hora 

do Conto”, integrada no plano anual de actividades a desenvolver 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. -------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Agrupamento de Escolas de Gil Vicente solicitou a colaboração do 

Município pela cedência de uma viatura de caixa aberta e respectivo 

motorista para os dias 5 e 6 de Dezembro, a fim de participar no cortejo 

das “Maçãzinhas”. Considerando a competência dos órgãos autárquicos no 

apoio de projectos e agentes culturais não profissionais, propomos a 
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cedência da viatura de matrícula PT-72-26, conduzida pelo Sr. João Leite 

Silva, motorista. Assim, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHOS SÃO 

CRISTÓVÃO – OFERTA DE BANDEIRAS – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência de pedido formulado oportunamente, proponho 

a oferta de duas bandeiras do Concelho à Junta de Freguesia de Selho S. 

Cristóvão, para colocação na respectiva sede”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2,3 DE S. TORCATO – 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “Em sua reunião realizada no passado dia 6 de Setembro, a 

Câmara Municipal deliberou atribuir à Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da Escola Básica 2,3 de S. Torcato, um subsídio no valor de 

€2.845,60 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco euros e sessenta 

cêntimos), destinado a custear a aquisição dos materiais necessários à 

construção, no recreio da EB 2,3 de S. Torcato, de um ringue de voleibol 

de praia. Foi ainda deliberado que a mão-de-obra e o equipamento 

necessários sejam assegurados pelos serviços autárquicos respectivos. Na 

sequência da comunicação da deliberação, vêm agora os representantes da 

Associação de Pais solicitar que tal deliberação seja alterada, no sentido de 

não ser concedido o apoio monetário para a aquisição do material, mas sim 

o material necessário para a execução da obra. Alegam que o material em 

causa é muito específico, que desconhecem as características/requisitos 

específicos a que o material deve obedecer, e mesmo os locais onde o 

adquirir, sendo certo que para os serviços do Município tais 
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constrangimentos são facilmente ultrapassáveis, considerando que adquire 

este material com certa regularidade e tem técnicos habilitados para o 

avaliar. Atendendo ao argumentado pelos representantes da Associação de 

Pais, por se considerar que lhes assiste razão no que alegam, proponho que 

seja alterada a mencionada deliberação camarária de 6 de Setembro de 

2007, no sentido de ser atribuído à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica 2,3 de S. Torcato, um apoio para a construção 

do ringue de voleibol de praia no recreio daquela escola, que se traduz na 

entrega dos materiais necessários para a construção do equipamento, no 

valor de €2.845,60 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco euros e sessenta 

cêntimos). Mais proponho que se mantenha o restante teor da mencionada 

deliberação”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

SUBSÍDIOS – AMIBA – ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 

RAÇA BARROSÃ – Presente a seguinte proposta: “Através de protocolo 

firmado recentemente com o Ministério da Agricultura, a Associação dos 

Criadores de Raça Barrosã, com sede em São Torcato, assumirá a partir de 

agora a responsabilidade de gerir as instalações do Centro de Testagem de 

Reprodutores e o Centro de Colheita de Sémen de São Torcato. 

Verificando-se a necessidade de proceder a obras de pintura e de 

recuperação do telhado neste último edifício, localizado na freguesia citada, 

e face à incapacidade financeira por parte da Associação para lhes fazer 

face, solicitam o apoio da Autarquia. Nesta sequência, o Departamento de 

Obras Municipais orçamentou o valor das obras necessárias em 1.132,96 

euros (pinturas) e 12.087,90 euros (reabilitação da cobertura). Atendendo à 

importância de que se revestem as responsabilidades assumidas pela 

AMIBA, bem como ao interesse público em proporcionar à Associação as 

condições físicas adequadas para tal, proponho, ao abrigo do disposto na 

alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 
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republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro a disponibilização, à 

AMIBA – Associação dos Criadores de Raça Barrosã, dos seguintes 

apoios: 1. Realização, por administração directa do Município, das obras 

respeitantes a pinturas do Centro de Testagem de Reprodutores e do 

Centro de Colheita de Sémen de S. Torcato, no valor de mil, cento e trinta 

e dois euros e noventa e seis cêntimos; 2. Atribuição de um subsídio no 

montante de doze mil euros e oitenta e sete euros e noventa cêntimos, 

destinado a custear a reabilitação da cobertura do edifício supra citado”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 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 o ponto 16 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no 

mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE LEITÕES – FESTA DE SÃO 

MARTINHO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 
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Junta de Freguesia de Leitões solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de São Martinho, a realizar 

entre os próximos dias 9 e 11 de Novembro. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização da referida Festa, 

verifica-se que a média é de €144,44 (cento e quarenta e quatro euros e 

quarenta e quatro cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

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

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa de São 

Martinho, num máximo de €57,22 (cinquenta e sete euros e vinte e dois 

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

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

ponto 17 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 

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

eléctrica das festas a promover pelas freguesias traduz-se num corte cego 

que, uma vez mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - 

Tal posição política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as 

pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica 

noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de na 

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

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

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

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

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – Presente uma informação técnica 
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da Chefe da Divisão de Biblioteca e Documentação, apresentando uma 

proposta de novo Regulamento da Biblioteca Municipal Raul Brandão, que 

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

actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNIICPAL, 

APÓS REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. -------------------- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS E À TABELA 

DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 

Presente a seguinte proposta: “1. ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

MUNICIPAIS – Anualmente, o Regulamento e a Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais sofrem alterações, quer pela introdução de novas 

taxas, resultantes de novas competências que vão sendo transferidas para 

os municípios, quer pela actualização dos seus valores, de acordo com os 

índices da inflação, quer ainda pelas actualizações específicas, de acordo 

com as propostas dos vários serviços camarários envolvidos. Proponho, 

assim, para o ano de 2008, que todas as taxas municipais sejam actualizadas 

em 2,1%, com excepção das taxas agora criadas, das taxas relativas à 

utilização dos Parques de Estacionamento, das Zonas de Estacionamento 

de Duração Limitada (parcómetros), das taxas criadas no decurso do 

presente ano para o Novo Mercado Municipal e para a Feira das Velharias 

e das taxas cobradas nos equipamentos municipais cuja gestão se encontra 

protocolada com a Cooperativa Tempo Livre e Oficina, que sofreram 

aumentos específicos. Normalmente, estas alterações implicam a 

remodelação das restantes disposições normativas deste Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças Municipais, pelo que, em função das alterações 

ora propostas, procedeu-se, também, à renumeração dos Capítulos, 
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Secções e respectivos artigos, alterações que constam do documento que 

se anexa como “Anexo A”, e que já se encontram introduzidas no texto 

final do Regulamento, que também se junta como “Anexo B”. 2. 

CRIAÇÃO NO REGULAMENTO DE UM ARTIGO ESPECÍFICO 

SOBRE ISENÇÕES E REDUÇÕES – Com a entrada em vigor do 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro, e da nova Lei das Finanças Locais, aprovada 

pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, é agora possível, às autarquias, 

prever nos seus Regulamentos Municipais disposições sobre isenções e sua 

fundamentação. No decurso do próximo ano os serviços municipais irão 

realizar um trabalho de adaptação de todos os Regulamentos Municipais, e 

respectivas taxas, ao Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, e 

neles serão introduzidas as disposições relativas à isenção de taxas e sua 

fundamentação. No entanto, e com vista a proporcionar uma aplicação 

imediata desta possibilidade de isenção ou redução de taxas em situações 

que nos parecem merecedoras de tal benefício fiscal, criou-se neste 

Regulamento um novo artigo, o art. 7.º, com a epígrafe “Isenções e 

Reduções”, no qual se pretendem regulamentar, de alguma forma, as 

situações e entidades que se considera vir a ser possível apoiar através 

deste benefício fiscal. 3. TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – Foram ainda actualizados os valores 

relativos às taxas constantes da Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, que constitui o Anexo IV do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação e de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, e criadas duas novas taxas, conforme documento que se junta 

como “Anexo C”. Proponho, assim, para o ano de 2007, que todas as 

taxas municipais constantes desta Tabela sejam, também, actualizadas em 

2,1%. Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
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República Portuguesa, e da alínea a) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, 

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

n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro e da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 

proponho a aprovação das alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais e à Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, já incluídas nos documentos que se anexam, para posterior 

envio e aprovação pela Assembleia Municipal”.  Os documentos anexos 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Votou contra a Vereadora Ana Amélia Guimarães. ----------------------------- 

TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2008 – Presente 

uma proposta de actualização das Tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos, 

para vigorar no ano de 2008, conforme documento que se dá aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votou contra a 

Vereadora Ana Amélia Guimarães. ------------------------------------------------ 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2007 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto do nº 8 do art. 

112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, a Câmara Municipal 

tem de comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, até 30 de Novembro, a 

deliberação da Assembleia Municipal que fixar as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Considerando que a prevalência da redução de 

actividade económica verificada em Portugal continua a reflectir-se na 

quebra sensível de receitas autárquicas, proponho, nos termos dos nºs 1 e 

4 do mesmo art. 112º, que sejam fixadas as seguintes taxas para liquidação 

daquele imposto: a) - Prédios urbanos = 0,8 %. b) – Prédios urbanos 
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avaliados nos termos do CIMI = 0,4 %.” DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Ana 

Amélia Guimarães. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Na situação actual de recessão económica no concelho, com o 

consequente aumento do desemprego, para além do real aumento das 

taxas de juro do crédito à habitação, pensamos ser necessário dividir as 

dificuldades por todos – autarquia, família, empresas. No nosso projecto 

político assumimos essa responsabilidade e propusemo-nos a “ajudar as 

famílias” como imperativo de uma política autárquica a pensar nas 

pessoas. Decorre do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis uma 

“maior responsabilização das autarquias perante a população e uma maior 

exigência dos munícipes para com os seus autarcas, num domínio, como é 

o caso da fiscalidade, onde se projecta com maior nobreza os exercícios 

dos direitos e deveres da cidadania”. Já se provou, tal como prevíramos, 

que o novo sistema de determinação do valor patrimonial dos imóveis 

permite um aumento sustentado das receitas do IMI. Daí entendermos ser 

possível uma diminuição na fixação das taxas. Sendo assim, conjugadas 

todas estas premissas, não concordamos com que se mantenham os actuais 

valores de tributação autárquica sobre imóveis e, consequentemente, 

votamos contra”. ---------------------------------------------------------------------- 

DERRAMA SOBRE A COLECTA DE 2007 (A COBRAR EM 2008) 

– Presente a seguinte proposta: “Sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovada em sua reunião de 9 de Novembro de 2006, a Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão de 27 do mesmo mês de Novembro, 

aprovou o lançamento de uma derrama de 7% sobre a colecta do IRC do 



 

 

 
 

ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

ano de 2007 a ser cobrada no ano de 2008, nos termos do disposto no art. 

18º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, com a redacção que lhe foi 

introduzida pela Lei nº 94/2001, de 20 de Agosto, para reforço da 

capacidade financeira da autarquia, tendo em conta os seguintes 

investimentos: - Escolas do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Concelho; - Nova funcionalidade do actual Mercado. Posteriormente, 

entrou em vigor a nova Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 

2/2007, de 15 de Janeiro, que dispõe, no seu art. 14º, nº 1, que os 

Municípios podem lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo 

de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas (IRC) que corresponda à proporção do 

rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes 

em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território. O nº 8 do referido art. 14º dispõe 

que a deliberação de lançamento da derrama deve ser comunicada por via 

electrónica à Direcção-Geral de Contribuições e Impostos até 31 de 

Dezembro de ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 

competentes do Estado. O Município de Guimarães, através das aludidas 

deliberações de 2006, tinha aprovado o lançamento da derrama para 2007 

a cobrar em 2008, e procedido, naquele mesmo ano de 2006, às 

comunicações nos termos da lei então em vigor. Nesta conformidade, e à 

luz da nova lei das finanças locais, devem as supra referidas deliberações 

ser revogadas e aprovada a seguinte proposta de lançamento da derrama 

para o ano de 2007 a cobrar em 2008, para financiar aqueles mesmos 

investimentos (Escolas do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Concelho e nova funcionalidade do antigo Mercado): a) – De 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre os rendimentos de 
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pessoas colectivas (IRC), dos sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior superior a €150.000; b) – De 1,25% sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre os rendimentos de pessoas 

colectivas (IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior que não ultrapasse €150.000, conforme dispõe o nº 4 do já 

referido art. 14º.” DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O PSD vem defendendo 

desde 2004 a redução da derrama sobre o IRC em Guimarães com o 

objectivo claro de ajudar a nossa indústria e nosso comércio a aguentar da 

melhor forma a actual crise e, ao mesmo tempo, procurar um forte 

impulso à instalação de novas unidades, contribuindo para uma melhoria 

do emprego e desse modo melhores condições sociais dos munícipes. Os 

impostos e taxas municipais afectam e condicionam a vida das pessoas e 

das empresas. O PS entendeu baixar esta derrama sobre o IRC há dois 

anos vindo de encontra ao que havíamos defendido. Este ano há uma 

mudança da base da incidência do imposto e como não sabemos qual o 

verdadeiro efeito desta mudança legislativa, e na defesa do princípio básico 

do desenvolvimento social, vamo-nos votar favoravelmente este ano com 

base nas estimativas realizadas e, face às receitas reais, poderemos então 

fazer uma análise mais rigorosa dos impactes da derrama, quer nas receitas 

da Câmara quer no esforço exigido às sociedades”. ----------------------------- 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES PARA O ANO DE 2008 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Plano de 
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Actividades e ao Orçamento para o ano de 2008 da Câmara Municipal de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Votaram contra os 

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

Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “No 

âmbito da discussão do Plano de Actividades e Orçamento (PO) da 

Câmara Municipal de Guimarães para 2008, entendeu o PSD, como é 

hábito, apresentar um conjunto de propostas entendidas como 

fundamentais para que, apesar de discordarmos com muito daquilo que 

foi proposto no PO e, fundamentalmente, daquilo que sendo proposto 

não foi especificado e quantificado em termos de despesa pública, 

pudesse melhorara de forma substancial a proposta apresentada 

pelo PS. Em carta enviada ao senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães afirmámos, uma vez mais, as nossas prioridades. As nossas 

prioridades continuam a ser claras: por um lado o Desenvolvimento 

Económico e o Emprego e, por outra, a Descentralização de 

Investimentos e outros recursos de forma a atingir uma governação justa 

e equilibrada em Guimarães. Entendemos, no entanto, registar a adopção 

de algumas orientações estratégicas que temos defendido com particular 

veemência e gosto: a reabilitação urbana em Guimarães e uma estratégia de 

turismo para Guimarães ligada ao Porto e ao Douro. Essas orientações 

estratégicas foram-nos dadas em reunião prévia como determina a Lei do 

Direito de Oposição. Não vimos no entanto medidas concretas que 

envolvessem os particulares na reabilitação urbana, nem decisões 

estratégicas que ao nível do turismo que se coadunassem com o princípio 

anteriormente referido. O PSD entende por fundamental em termos da 
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nossa política autárquica, o seguinte: 1. A reabilitação urbana de 

Guimarães envolvendo todos. A reabilitação e revitalização das nossas 

urbes é um dos mecanismos importantes para mudança do paradigma em 

que assenta a nossa economia regional. De forma directa através do 

investimento público e privado na reabilitação. De forma directa ainda no 

potencial de revitalização que a reabilitação pode comportar. De forma 

indirecta ao potenciar o turismo e outros serviços. Não somos a favor de 

uma reabilitação exclusivamente ancorada no investimento público, mas 

precisamos de dar um passo fundamental para concretizar esse desiderato. 

Por isso entendemos que urge a Criação de uma Sociedade de Reabilitação 

Urbana para Guimarães que abra o caminho ao investimento privado, que 

o saiba estimular e que o saiba premiar. O que este PO nos apresenta são 

iniciativas da Câmara sem o necessário envolvimento dos particulares. E, 

do nosso ponto de vista, não há reabilitação urbana séria e duradoura sem 

o envolvimento profundo da iniciativa privada. 2. Concentrar um 

volume significativo de meios, recursos financeiros e outros, no 

sentido de atrair investimentos em sectores considerados estruturais 

para o desenvolvimento económico do concelho de Guimarães. 

Importa por isso actuar, também aqui, de forma integrada com os 

particulares, numa lógica de cooperação público-privada, participando 

activamente em todas as fases do lançamento de novas unidades 

empresariais e partilhando o risco de negócio, associado ao sucesso ou 

dificuldades das mesmas. Cremos por isso que a criação de uma Sociedade 

de Desenvolvimento Regional (SDR) é o instrumento adequado para dar 

resposta a este desafio. 3. Por outro lado, como temos vindo a defender, é 

imprescindível empreender uma política descentralizadora capaz de 

ser justa para os munícipes do concelho e de desenvolver 

Guimarães. Continuamos a entender que é fundamental para o 
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desenvolvimento do concelho e a coesão territorial, para além da aposta na 

cidade de Guimarães, fomentar duas novas centralidades: - uma em torno 

da vila das Taipas, ligando-a a Ponte, conquistando o rio para as 

populações. - outra em torno das vilas de Moreira de Cónegos e de 

Lordelo, contribuindo para inverter a actual tendência de recessão 

económica instalada particularmente na zona sul do concelho. Em 

consequência, concretizamos as nossas prioridades num conjunto 

mínimo de propostas que não tiveram acolhimento algum por parte 

da maioria socialista. A saber: a) Criação de uma Sociedade de 

Reabilitação Urbana. b) Criação da Sociedade de Desenvolvimento 

Regional. c) Dotar de verbas adequadas o programa 08.05 para a 

promoção e fixação da indústria, comércio e serviços em Guimarães. d) 

Dotar o programa 01.05. de um projecto para a criação de uma Escola 

Profissional no Ave Park com uma verba para estudos de 

viabilidade/execução. e) Na rubrica 05.02.03 estabelecer definitivamente a 

realização dos Planos Urbanísticos das Vilas, individualizando e 

executando desde já, dando prioridade aos planos de requalificação 

para Taipas e Ponte e para Moreira de Cónegos e Lordelo. f) Assumir 

o compromisso de ter o projecto técnico do acesso Taipas-Guimarães 

(09.01.27.01) no início de 2008, com execução da obra até 2009. g) 

Assumir o compromisso de ter o projecto técnico do acesso Lordelo-

Guimarães (09.01.27.04) em 2008, com execução da obra até 2010. h) 

Assumir regras claras e transparentes no Apoio às Obras das Juntas de 

Freguesia (PA 11.01.12). i) Assumir regras claras e transparentes no Fundo 

Ambiental para as Freguesia (PA 11.01.09). O PS entendeu seguir, 

sozinho, o seu caminho. Tem essa legitimidade. O PS entendeu, num 

contexto de contenção, continuar a pedir sacrifícios aos que menos têm e 

mais precisam (Vilas e Freguesias de Guimarães e aos vimaranenses em 
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geral), sem definir políticas de futuro justas e capazes. Os vimaranenses 

podem naturalmente contar com o PSD para dizer não a um 

Orçamento que não serve Guimarães e para uma via alternativa que 

tenha em conta as reais necessidades e ambições dos nossos 

concidadãos”. ------------------------------------------------------------------------ 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES PARA O ANO DE 2008 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos, ao Plano de 

Actividades e ao Orçamento para o ano de 2008 da Zona de Turismo de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, EM 

LIQUIDAÇÃO, PARA O ANO DE 2008 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, em Liquidação, para o ano de 2008, que se dá aqui 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

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

Vítor Ferreira. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. -------------- 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÕES À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

RELATIVAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DE 
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2008 – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal, para melhor e 

mais eficazmente executar as actividades previstas no Plano de Actividades 

para 2008, propõe, nos termos da alínea a) do nº 6 do art. 64º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, conjugada com os nºs 2 a 4 do art. 53º do mesmo 

diploma legal, apresentar à Assembleia Municipal os seguintes pedidos de 

autorização para serem apreciados e votados na sessão que aprovar aquele 

documento: 1 – Empréstimos – Autorização expressa para que a Câmara 

Municipal, nos termos da legislação em vigor, promova a negociação tendo 

em vista a contratação dos financiamentos que considerar necessários para 

a execução das seguintes operações: a) - Tesouraria – Autorização para a 

contratação de empréstimos de curto prazo necessários à cobertura, em 

tempo, de dificuldades financeiras, até ao limite previsto na lei (artigos 35º 

e seguintes da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro). b) - Médio e Longo 

Prazo – No âmbito das linhas de crédito CGD/BEI (Caixa Geral de 

Depósitos/Banco Europeu de Investimentos); - No complemento de 

financiamento de projectos integrados, propostos pela Câmara aos 

Programas Comunitários; - Em quaisquer outros financiamentos que se 

mostrem imprescindíveis à concretização do Plano e Orçamento de 2008. 

c) - Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE) – 

Autorização para a contratação de empréstimos de curto, médio e longo 

prazos por parte da AMAVE, na proporção correspondente ao Município 

de Guimarães. 2 – Delegação de competências: 2.1 - Nas Juntas de 

Freguesia – Autorização para que as Juntas de Freguesia possam praticar 

actos de competência da Câmara Municipal, quando disso se considere 

resultar benefício para o interesse comum e desde que delegados por esta. 

2.2 - Nas Entidades Empresariais Locais (EEL) e nas Empresas 

Municipais Autorização para que estas entidades possam assumir 
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competências atribuídas, por lei, ao Município, designadamente através de 

celebração de contratos-programa, quando disso se considere resultar 

benefício para o interesse comum e desde que tais competências sejam 

compatíveis com os respectivos objectos sociais estatutários e mereçam 

aprovação por parte da Câmara Municipal. 2.3 – Na Câmara Municipal 

2.3.1 Alienação / oneração de prédios – Autorização para alienação ou 

oneração dos prédios rústicos ou urbanos propriedade do Município de 

Guimarães, que se encontrem ou venham a estar desocupados ou 

devolutos, e cuja alienação ou oneração se traduza em benefícios de cariz 

social, cultural ou económico para o Município, sendo obrigatoriamente 

aprovados pela Câmara Municipal os regulamentos respeitantes aos 

correspondentes procedimentos legais (hasta pública ou outra modalidade 

prevista na lei). 2.3.3 Parceria Público Privada (Aquisição de 

terrenos/Acordo Prévio) – Autorização para conceder à Câmara 

Municipal os poderes necessários para aprovar o prévio acordo do 

Município quanto a propostas que a sociedade a constituir no âmbito da 

parceria público-privada venha a apresentar, nos termos e para os efeitos 

do estabelecido nos pontos 4.5 e 4.5.1 dos respectivos Termos de 

Referência (aquisição de imóveis, sua localização, valor de aquisição e sua 

repercussão no valor da renda).” DELIBERADO, POR MAIORIA, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Ana Amélia 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DOZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA  A  REUNIÃO,  DE QUE, 



 

 

 
 

ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


