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ACTA 

Aos vinte e dois 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 – 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. ------------------------------------------ 

Não compareceu o Vereador Domingos Bragança, cuja falta foi 

considerada justificada. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – na sequência de requerimento 

apresentado sobre o Turismo, disse que a resposta que tinha obtido não 

esclarecia todas as questões colocadas, acrescentando que entendia que a 

Autarquia não estava a fazer o trabalho necessário para promover o 

turismo em Guimarães. Por último, quis saber qual a representatividade da 

actividade turística no concelho, considerando incompreensível a 

inexistência de dados concretos sobre o impacto do sector do turismo no 

desenvolvimento económico. b) – Quis saber o ponto de situação do 

trabalho desenvolvido pelo grupo de missão que está a preparar o dossier 

da Capital Europeia da Cultura 2012. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

Alertou para a necessidade de a Autarquia estar atenta às implicações que 

as anunciadas medidas do Governo sobre endividamento possam ter no 

processo de constituição de parcerias público-privadas, considerando que 

está em curso um processo para construção de importantes investimentos 
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municipais. 3 – Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Informou da 

existência de um abaixo-assinado dos moradores da Urbanização de Nossa 

Senhora da Conceição, alertando para a necessidade de corrigir as 

deficiências que, ano após ano, são detectadas naqueles blocos 

habitacionais. Referiu que as habitações evidenciam problemas estruturais 

que comprometem a saúde e o bem-estar dos moradores, pelo que 

entende que a Autarquia deveria pressionar o IHRU – Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana para que seja efectuada a necessária 

reabilitação; 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Começou por dizer que a estratégia do turismo de 

Guimarães passa pela ligação à região do Douro. Realçou que os 

indicadores que têm norteado a acção do Município são os números que 

reflectem a evolução do turismo em Guimarães, acrescentando que está 

em curso a concretização de uma divisão a nível nacional do turismo que, 

em princípio, corresponderá aos espaços actualmente sob a alçada das 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional; b) – No que diz 

respeito à Urbanização de Nossa Senhora da Conceição lembrou que a 

Autarquia já manifestou interesse em ficar com a tutela dos imóveis, 

mediante algumas condições, uma vez que os edifícios se apresentam 

muito degradados e com fragilidades que o tempo ainda vai acentuar mais. 

Acrescentou que o abaixo-assinado foi já encaminhado para a Empresa 

Municipal CASFIG; c) - Sobre a constituição de parcerias público-privadas 

passou a palavra ao Vereador Júlio Mendes; 5 – Vereador Júlio Mendes – 

a) – Relativamente à constituição de parcerias público-privadas, esclareceu 

que o procedimento em curso não estava em causa com a anunciada 

medida do Governo, visto que o que se prevê, por via da Lei do 

Orçamento de Estado, é tornar precisos critérios que estavam algo 

ambíguos ou indeterminados, acrescentando que o processo em curso 
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assentava no proposto de parceria financeiramente sólida e cumprindo as 

regras do EUROSTAT. -------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do e-mail 

remetido por Jaime Garcia propondo um acordo de geminação entre as 

cidades de Guimarães e Cangas de Onis, Astúrias; 2 – Da atribuição, à 

cidade de Guimarães, do Troféu Internacional de Turismo, Hotelaria e 

Gastronomia, cuja entrega se celebrará no próximo dia 30 de Janeiro, no 

Hotel Meliá Castilla de Madrid; 3 – Do convite da Vice-Presidência da 

CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte para um Workshop onde se pretende apresentar e debater uma 

primeira versão muito preliminar do Plano de Acção do Acolhimento 

Empresarial (coordenado pelo Senhor Professor Mário Rui Silva), que se 

realizará no próximo dia 23 de Novembro, a partir das 14:30 horas; 4 – Do 

e-mail do Director do Departamento de Empreendedorismo da Tecminho 

– Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento dando 

conhecimento que a candidatura intitulada “Programa de Spin-offs da 

Universidade do Minho” foi galardoada com o “Prémio de Apoio à 

Iniciativa Empresarial” atribuído na presente semana em Lisboa pelo 

Ministro da Economia e Inovação, servindo o prémio para reconhecer a 

actividade inovadora da Universidade do Minho na promoção da iniciativa 

empresarial e na atracção de investimento, particularmente numa área em 

desvantagem. A candidatura da Tecminho/Universidade do Minho foi 

seleccionada entre 45 candidaturas apresentadas a nível nacional por 

instituições de ensino superior, associações empresariais, centros 

tecnológicos, agências de desenvolvimento regional e organismos públicos, 

entre outros; 5 – Do e-mail do Administrador Executivo do AvePark 

dando conhecimento que no próximo dia 22 de Novembro, entre as 11:00 
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e as 13:00 o AvePark será visitado pela administração da INDRA-

Espanha, com quem está praticamente assegurado o contrato de instalação 

de uma “fábrica de software”, com a perspectiva de criação de 400 postos 

de trabalho qualificados neste sector. ---------------------------------------------- 

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

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

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 6 de 

Novembro 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 infra-estruturas de Loteamento em Sande 

Vila Nova; 2 – O valor para efeitos de concurso: €150.036,17 (cento e 

cinquenta mil trinta e seis euros e dezassete cêntimos) + IVA; 3 – 

Prazo de execução: 180 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 05.01.02; 5 – 

Procedimento: Concurso Público ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 

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; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a 

audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas”; II 

– Do ofício do Fiscal Único da Empresa Municipal CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e financeiro das Habitações Sociais 

de Guimarães, EM remetendo parecer sobre a informação financeira 

correspondente ao 1º Semestre de 2007, nos termos do art. 14º, alínea e) 

da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; III – Da Acta n.º 12 da 

Reunião do Conselho Municipal de Segurança, realizada no passado dia 28 
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de Setembro, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. --------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MASCOTELOS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS APROVADO EM REUNIÃO DE 14 DE 

JUNHO DE 2007 – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “A pedido da Junta de Freguesia de Mascotelos submete-se, 

para aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao Protocolo de 

Delegação de Competências celebrado no passado dia 20 de Junho entre a 

Câmara Municipal de Guimarães e a referida Junta de Freguesia, de acordo 

com a deliberação de Câmara de 14 do mesmo mês. Assim, a cláusula 

primeira do primeiro aditamento ao Protocolo de Delegação de 

Competências celebrado em 20 de Junho de 2007, passará a ter a seguinte 

redacção: “O presente protocolo tem por objecto a delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Mascotelos para a execução do 

Alargamento da Rua do Padrão”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM 

REUNIÃO DE 14 DE JUNHO DE 2007 – Presente a seguinte 

proposta: “A pedido da Junta de Freguesia de Sande S. Lourenço submete-
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se, para aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao Protocolo 

celebrado no passado dia 26 de Junho entre a Câmara Municipal de 

Guimarães e a referida Junta de Freguesia, de acordo com a deliberação de 

Câmara de 14 de Junho do mesmo mês. Assim, a cláusula primeira do 

primeiro aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências 

celebrado em 26 de Junho de 2007, passará a ter a seguinte redacção: “O 

presente protocolo tem por objecto a delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Sande S. Lourenço para a execução da obra de 

Alargamento da Rua da Travanca”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 

2008 – Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto do nº 1 do 

art. 20º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, diploma que aprovou a Nova 

Lei das Finanças Locais, os Municípios têm direito, em cada ano, a uma 

participação variável até 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal na respectiva circunscrição territorial. A participação tem que ser 

deliberada pelos dois órgãos do Município e comunicada à Direcção-Geral 

dos Impostos, até 31 de Dezembro. Muito embora a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses tenha emitido parecer que conclui não haver 

necessidade de tomar tal deliberação no presente ano (Circular nº 

105/2007-AG, de 21 de Setembro último), a verdade é que o nosso 

entendimento, tal como o de outros Municípios, é o de que é necessário 

deliberar. Considerando, assim, o disposto naquele art. 20º, proponho que 

seja fixada uma taxa de 5% como participação do Município no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição 

territorial”. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 
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PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE 220 M2, PARA AMPLIAÇÃO 

DO LOGRADOURO DA ESCOLA EB1 DE SERZEDO – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “No âmbito do processo de 

aquisição amigável de terrenos necessários à obra referida em epígrafe, foi 

informado pelos serviços do Departamento de Obras Municipais que a 

área ocupada com a obra foi de 220m², tendo ainda sido destruídas 4 

Oliveiras, 3 Castanheiros e um bardo de vinha com cerca de 50 metros de 

comprimento. A Junta de Freguesia informou a Câmara Municipal de que 

os proprietários do terreno pretendiam receber uma indemnização no 

valor de €2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta euros) pela destruição 

daquelas árvores e pelo terreno ocupado. De acordo com o perito da lista 

oficial o valor da justa indemnização é de €2.625,00 (dois mil seiscentos e 

vinte e cinco euros), pelo que se considera aceitável a pretensão acima 

identificada. A parcela confronta do Norte com terreno camarário e 

terreno sobrante, do Sul e Nascente com terreno sobrante e do Poente 

com terreno camarário, a desanexar do prédio descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00.073/Serzedo e inscrito na 

actual matriz rústica sob o artigo 65. Considerando que a obra já se 

encontra concluída, torna-se necessário adquirir, nos termos previstos no 

artigo 11º do Código das Expropriações, à D. Emília de Freitas Pereira, 

viúva, residente no Lugar do Ribeiro Velho, freguesia de Serzedo, deste 

concelho, a parcela de terreno, acima descrita, com a área de 220m², pelo 

preço de €2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta euros)”. 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA AO 

RENDEIRO DA PARCELA N.º 2 – ACESSO AO CENTRO 

TECNOLÓGICO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 9 de Novembro de 2007, que autorizou o 
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pagamento de uma indemnização no valor de €3.000,00 (três mil euros) a 

Francisco Ribeiro Machado, pela perda de rendimento agrícola da parcela 

n.º 2, necessária à execução do acesso ao Centro Tecnológico, de acordo 

com relatório de avaliação elaborado. Refira-se que a aquisição foi 

aprovada em reunião realizada no passado dia 8 de Novembro. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO, E 

AUTORIZAÇÃO DE POSSE ADMINISTRATIVA DE DUAS 

PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO 

DA VARIANTE DE CAMPELOS – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Júlio Mendes: “A Câmara Municipal pretende levar a efeito a 

construção de uma variante rodoviária em Campelos, freguesia de Ponte, 

com vista a melhorar o acesso ao Parque Industrial de Ponte e 

descongestionar o trânsito local, criando, desta forma, uma alternativa às 

vias existentes que, devido ao seu sinuoso traçado já não se coadunam às 

necessidades actuais. É da competência da Câmara Municipal, nos termos 

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

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

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

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

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

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

diligências no sentido de proceder à aquisição dos terrenos necessários à 

implantação da referida via, por via do direito privado, nos termos do n.º 1 

do artigo 11º do Código das Expropriações, não tendo sido possível, até à 

presente data, negociar amigavelmente com os proprietários das parcelas 
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designadas por 5A e 5B, em virtude da diferença do valor proposto pelo 

Município e o pretendido pelos interessados. As parcelas de terreno em 

causa, com a área total de 5.818 m2, melhor identificadas no mapa anexo, 

estão classificadas no Plano Director Municipal como zona de salvaguarda 

estrita (Reserva Agrícola Nacional) e zona de construção dominante tipo 

II. Os terrenos classificados como Reserva Agrícola encontram-se já 

desafectados, conforme decisão da Comissão Regional da Reserva Agrícola 

de Entre Douro e Minho, tomada na sua reunião realizada em 11 de Julho 

de 2002. Os encargos previstos com a expropriação destas parcelas 

totalizam €129.000.00 (cento e vinte e nove mil euros) em conformidade 

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

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

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

de 11 de Janeiro, PROPONHO que a Câmara Municipal de Guimarães 

delibere requerer ao membro do Governo competente a Declaração de 

Utilidade Pública, para efeito de expropriação das mencionadas parcelas de 

terreno e respectiva autorização de posse administrativa.” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

O mapa com a identificação das parcelas dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. -------- 

PATRIMÓNIO – OCUPAÇÃO DE TERRENO NO 

LOGRADOURO DA ESCOLA EB 2,3 DE ABAÇÃO COM 

DEPÓSITO DE GÁS – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “No âmbito do processo de licenciamento de um 

reservatório de GPL, apresentado pela Escola EB 2,3 de Abação, que se 

destina a fornecer energia a toda a escola secundária, vem a Divisão de 

Gestão Urbanística solicitar autorização quanto à ocupação de parte do 
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terreno do logradouro da referida Escola, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães sob o nº 917/Abação. Do ponto de vista 

técnico, não foram levantadas objecções à colocação do depósito acima 

indicado, pelo que, sendo tal equipamento necessário para o normal 

funcionamento da mesma, não se vê inconveniente na sua instalação. Nos 

termos do art. 64º, n.º 1, alínea f), compete à Câmara Municipal decidir 

sobre o presente pedido, celebrando-se para o efeito um contrato de 

comodato, tendo em vista a ocupação do terreno, numa área de 20,25 m², 

por um período de 20 anos, para aquele efeito”. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS 

ANUAIS DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJECTO 

EDUCATIVO DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS – ANO 

LECTIVO 2007/2008 – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “De acordo com a alínea l), do ponto 1, do artigo 64.º da Lei 

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

A/2002, de 11 de Janeiro e a alínea e) do ponto 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, compete à Autarquia apoiar ou comparticipar 

no apoio ao desenvolvimento de actividades complementares de Acção 

Educativa na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico, no âmbito dos 

Projectos Educativos. Assim, e dando cumprimento ao disposto na 

legislação em vigor e tendo por base os dados fornecidos pelos 

Agrupamentos de Escolas, propõe-se, para o ano lectivo 2007/2008 a 

atribuição de um apoio no valor de €3,50 (três euros e cinquenta 

cêntimos)/ano, por cada aluno do 1.º CEB e de €2,00 (dois euros) por 

cada criança da Educação Pré-Escolar, abrangendo um total de 9.567 

alunos (sendo 7.751 do 1.º CEB e 1.816 da Educação Pré-Escolar). 

Considerando a condição periférica da EB1/JI de Monte/Arosa, propõe-
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se, excepcionalmente, a atribuição de uma verba no valor de €500,00 

(quinhentos euros), de forma a permitir a realização de um Plano de 

Actividades que favoreça o melhor desenvolvimento dos alunos. Mais se 

informa que o apoio ao desenvolvimento das actividades complementares 

de Acção Educativa implica à Autarquia a atribuição de uma verba no 

valor global de €31.260,50 (trinta e um mil duzentos e sessenta euros e 

cinquenta cêntimos). Junto se anexa mapa com indicação dos valores a 

atribuir por Agrupamento de Escolas.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. O mapa com 

indicação dos valores a atribuir por Agrupamento de Escolas dá-se aqui 

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

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

EDUCAÇÃO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 

CÂMARA DE 19 DE JULHO DE 2007 – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA 

COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – 

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

conhecimento superior, em reunião de Câmara de 19 de Julho de 2007 foi 

deliberado atribuir aos Agrupamentos de Escolas, para o ano lectivo 

2007/2008, uma verba global no valor de €97.928,50 (noventa e sete mil 

novecentos e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos), para a 

comparticipação de livros e material escolar aos alunos abrangidos pela 

Acção Social Escolar. A atribuição desta verba teve por base o número de 

alunos que no ano lectivo transacto beneficiaram deste tipo de apoio uma 

vez que se pretendia que, logo no início do ano lectivo, os aluno do 

escalão A e B pudessem dispor do material necessário às actividades 

curriculares. Conforme elementos fornecidos pelos Agrupamentos de 

Escolas, referentes ao ano lectivo em curso, verificou-se um decréscimo de 
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alunos a beneficiar da Acção Social Escolar, pelo que há necessidade de se 

proceder à rectificação da deliberação, uma vez que o valor global da 

comparticipação a atribuir aos Agrupamentos é de €90.200,00 (noventa mil 

e duzentos euros). Assim, e de acordo com o mapa anexo, constata-se uma 

diminuição de 158 alunos do escalão A e 61 do escalão B, pelo que na 

maioria das situações haverá lugar ao reembolso de verbas ao Município 

por parte dos Agrupamentos de Escolas, no valor de €8.753,50 (oito mil 

setecentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos) e o reforço de 

verba para 4 Agrupamentos por parte do Município, no valor de €1.025,00 

(mil e vinte e cinco euros). Perante o exposto, propõe-se que o assunto 

seja remetido a reunião de Câmara para rectificação”. O referido mapa dá-

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

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

CULTURA – FUNDAÇÃO MARTINS SARMENTO – 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Tal como estabelece o nº 3 do artigo 7º dos Estatutos da Fundação 

Martins Sarmento, compete ao Município de Guimarães a designação de 

um representante para integrar o respectivo Conselho de Administração. 

Deste modo, proponho a designação da Dra. Francisca Abreu, Vereadora 

da Câmara Municipal de Guimarães com competências delegadas na área 

da Cultura, para representar o Município de Guimarães no Conselho de 

Administração da Fundação Martins Sarmento, desde a constituição da 

Fundação até 31 de Dezembro de 2009 (nº 6 do mesmo artigo)”. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

APROVAR, com seis votos a favor e quatro votos contra. ------------------- 

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – 13º ENCONTRO 

PORTUGUÊS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (EPIA 2007) – 
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Presente a seguinte proposta: “Realiza-se de 3 a 7 de Dezembro próximo o 

EPIA 2007, a decorrer em Guimarães, reunindo cerca de 150 participantes, 

investigadores eméritos na área da Inteligência Artificial provenientes dos 

cinco continentes. Tendo sido procurados pelo Departamento da 

Universidade do Minho responsável pela organização, no sentido de 

prestarmos apoio a este prestigiante evento, e atendendo ao interesse, para 

a promoção de Guimarães, de que o mesmo se reveste, proponho, ao 

abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de 

Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 

disponibilização, ao Departamento de Sistemas de Informação da 

Universidade do Minho, dos seguintes apoios: - Oferta de recepção aos 

participantes (cerca de 150), consistindo num serviço que se estima em 15 

euros por pessoa, no Paço dos Duques de Bragança; - Cedência de 

autocarro para transporte dos participantes entre os hotéis e o Paço dos 

Duques de Bragança; - Documentação turística para inclusão nas pastas de 

documentação; - Oferta de 30 livros para os investigadores convidados”. 

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 12 e 14 da 

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

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

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

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

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

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 
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consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

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

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

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

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente para 

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

tomada em reunião de 30 de Outubro de 2007, que, em conformidade 

com o previsto no Regulamento de atribuição de Bolsa de Investigação, 

aprovou, por unanimidade, o relatório apresentado pela bolseira Susana 

Valente Silva Pereira. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – FESTAS NICOLINAS 2007 – Presente a seguinte 

proposta: “A Comissão de Festas Nicolinas 2007 solicita o conjunto de 

apoios que habitualmente são disponibilizados pela Câmara Municipal de 

Guimarães para viabilizar a realização do tradicional programa. Atendendo 

ao interesse em apoiar uma manifestação com raízes tão profundas na 

tradição cultural vimaranense, proponho, ao abrigo do disposto na alínea 

b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a disponibilização, à 

referida Comissão de Festas, dos seguintes apoios: 1. Subsídio anual e 

apoio para impressão do programa e dos Pregões Dourados, no montante 

de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 2. Prémio Câmara Municipal 

de Guimarães para o melhor carro das Maçãzinhas, de acordo com a 

proposta de 2001 que o instituiu, constando de um conjunto de material 

didáctico até ao montante de €500,00 (quinhentos euros), o qual reverterá 

para a Escola donde provenham os alunos cujo carro seja classificado em 

primeiro lugar por um júri composto pela Vereadora da Cultura, por um 
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elemento da Associação da Casa da Marcha a convidar e por um elemento 

da Associação dos Antigos Estudantes do Liceu a convidar; 3. Outros 

apoios: - escavadora e ferramentas para o Enterro do Pinheiro; - cedência 

de viaturas para as Maçãzinhas; - publicação de Edital determinando o 

encerramento ao trânsito, a partir das 21h30 horas do dia 29 de 

Novembro, das artérias percorridas pelo Pinheiro, bem como proibindo o 

estacionamento na Rua de Santo António, a partir da mesma hora e data, 

até ao final do desfile; - cedência do Museu de Arte Primitiva para 

colocação de capas, aquando do cortejo das Maçãzinhas; - oferta de 

camélias para decorar as capas dos estudantes, desde que disponíveis no 

Horto Municipal”. 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 12 e 14 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”. ------------------------------------------- 
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PROTOCOLOS – “AUTARQUIA DO SÉCULO XXI” – Presente, 

para ratificação, o Protocolo celebrado entre o CRH – Consultoria e 

Valorização de Recursos Humanos - a Câmara Municipal de Guimarães e a 

Universidade do Minho tendo por objecto a criação de um grupo de 

trabalho para estudo da temática “Autarquia do Século XXI”, tendo por 

base a filosofia e modelo dos contact centers. O referido Protocolo dá-se 

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

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

ACTE – ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS DA 

EUROPA – PETIÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O Comité 

Executivo de ACTE celebrado em Bruxelas no passado dia 18 de 

Setembro aprovou por unanimidade a “Petição para uma Certificação da 

Qualidade. Transparência, transacção, composição e origem dos produtos 

dos sectores têxtil, confecção, couro, e calçado (TCC)”. A petição também 

foi aprovada pelo Comité Executivo e a Federação Sindical Europeia – 

Têxteis, Confecção e Couro (FSE:TCC) no mesmo dia. A petição pretende 

demonstrar a preocupação da ACTE para os riscos para a saúde dos 

consumidores europeus – cidadãos dos nossos territórios –, devido à 

presença de substâncias perigosas nos produtos dos sectores têxteis, 

confecção, couro, calçado e acessórios. O Comité Executivo acordou que 

a Petição fosse aprovada pelo conjunto das Câmaras e órgãos do Governo 

de cada um dos membros da Associação – se for possível – antes da 

próxima Assembleia Geral da ACTE no dia 7 de Dezembro. A adesão à 

Petição de todos os membros da ACTE é essencial para que as orientações 

incluídas neste documento obtenham o maior impacto possível. Uma vez 

compiladas todas as adesões à Petição dos sócios da ACTE, e das 

entidades não sociais a nível europeu e nacional, o documento será 

apresentado no próximo ano aos representantes das instituições europeias. 
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Deste modo, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães delibere 

associar-se a esta petição, aprovando os seus termos, constantes do anexo. 

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2/2006 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Adão Manuel Ferreira Araújo, com a categoria profissional de 

Calceteiro. O Relatório Final, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a aplicação da pena 

disciplinar de demissão. DELIBERADO, POR MAIORIA E 

ESCRUTÍNIO SECRETO APROVAR, APLICANDO A PENA 

DISCIPLINAR DE DEMISSÃO, com nove votos a favor e um em 

branco. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 3/2006 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado ao 

funcionário Joaquim de Oliveira Freitas, com a categoria profissional de 

Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais. O Relatório Final, 

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

actas, propõe a aplicação da pena disciplinar de multa que se deverá fixar 

no montante de €150,00 (cento e cinquenta euros). DELIBERADO, 

POR MAIORIA E ESCRUTÍNIO SECRETO APROVAR, 

APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE MULTA QUE SE 

DEVERÁ FIXAR NO MONTANTE DE €150,00 (CENTO E 

CINQUENTA EUROS), com nove votos a favor e um voto contra. ---- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Outubro 

de 2007, que cedeu ao Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques o 

transporte, em autocarro, de 47 alunos da EB1 de Candoso S. Tiago ao 
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Pavilhão Multiusos, no passado dia 25 de Outubro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – JARDIM-DE-INFÂNCIA DA VALINHA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 7 de Novembro de 2007, que cedeu 

ao Jardim-de-infância da Valinha o transporte, em autocarro, de 47 

crianças e 2 vigilantes, no passado dia 7 de Novembro, à Biblioteca 

Municipal Raul Brandão. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

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

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 6 de Novembro de 2007, que cedeu à Cooperativa A 

Oficina o transporte, em autocarro, da “Charles Tolliver Big Band”, no dia 

19 de Novembro, no âmbito da realização do Guimarães Jazz 2007, a 

decorrer no Centro Cultural Vila Flor, de 8 a 17 de Novembro. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da 

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

TRANSPORTES – DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS 

LOCAIS – 4.ª HLM (4TH HIGH LEVEL MEETING) – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 9 de Novembro de 2007, que cedeu à 

Direcção Geral das Autarquias Locais o transporte dos participantes no 4.º 

Encontro HLM (4TH HIGH LEVEL MEETING), a decorrer em 

Guimarães entre os dias 18 e 20 de Novembro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO  



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 dos alunos do 8.º ano, nos dias 10 e 12 de Dezembro à ETRSU 

– Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Considerando que 

se trata de uma iniciativa de relevante interesse pedagógico inserida no 

programa de actividades a realizar sobre Ambiente/Energia Alternativas 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 – SOL-DO-AVE – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Sol-do-Ave – 

Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave solicitou a 

colaboração do Município através da cedência de um autocarro para 

efectuar o transporte de 30 crianças que frequentam o Projecto Despertar, 

nos dias 18 e 20 de Dezembro. Considerando que se trata de visitas 

temáticas dirigidas à população infanto-juvenil e o apoio concedido em 

anteriores actividades 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. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – OBRAS DE 

REMODELAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Selho S. Jorge vem 

solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita fazer face aos 
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compromissos financeiros a assumir com a remodelação da sua Sede, uma 

vez que a Junta sentiu necessidade de melhorar as condições de 

atendimento da sua sede, considerando o mau estado do pavimento do 

piso reservado aos Serviços Administrativos e Gabinetes, bem como à 

falta de condições do balcão de atendimento que não cumpre as normas 

legais em vigor. Na sequência deste pedido os serviços do Departamento 

de Obras Municipais informaram que o valor das obras a executar no 

edifício da sede da Junta se estima em €14.863,00 (catorze mil oitocentos e 

sessenta e três euros) + IVA, conforme orçamento junto ao processo. 

Deste modo, considerando o interesse público em dotar a Junta de 

Freguesia de um edifício condigno, que sirva os seus cidadãos de forma 

eficiente e confortável, bem como o esforço suportado pela dita Junta, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S. Jorge, de um 

subsídio de €15.607,10 (quinze mil seiscentos e setes euros e dez 

cêntimos), destinado a comparticipar nos custos de remodelação da sua 

sede”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE AZURÉM – OBRAS DE 

REPARAÇÃO E PINTURA EXTERIOR DA SEDE DA JUNTA 

DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia 

de Azurém vem solicitar um apoio da Autarquia que lhe permita fazer 

levar a efeito a reparação e pintura exterior do Edifício Sede, pintura esta 

que se impõe e se torna muito urgente e necessária devido às obras de 

remodelação e de adaptação levada a efeito no interior do Edifício. Na 

sequência deste pedido os serviços do Departamento de Obras Municipais 
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informaram que o valor das obras a executar no exterior do edifício da 

sede da Junta se estima em €12.484,00 (doze mil quatrocentos e oitenta e 

quatro euros) + IVA, conforme mapa de medições e orçamento junto ao 

processo. Deste modo, considerando o interesse público em dotar a Junta 

de Freguesia de um edifício condigno, que sirva os seus cidadãos de forma 

eficiente e confortável, bem como o esforço suportado pela dita Junta, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei 

169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Azurém, de um subsídio 

de €15.105,64 (quinze mil cento e cinco euros e sessenta e quatro 

cêntimos), destinado a comparticipar nos custos de reparação e pintura 

exterior do edifício da sua sede”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE LEITÕES – CONSTRUÇÃO DA 

SEDE, CENTRO DE DIA E A.T.L. – Presente a seguinte proposta: 

“A Junta de Freguesia de Leitões vem solicitar um reforço do apoio que 

esta Autarquia lhe tem prestado, para poder dar continuidade à construção 

da Sede da Junta, Centro de Dia e A.T.L., considerando que estas obras 

estão já em fase bastante avançada e não terem recursos financeiros para a 

terminar. Na sequência deste pedido os serviços do Departamento de 

Obras Municipais informaram que por deliberações anteriores foram 

atribuídas à Junta de Freguesia verbas num valor total de €39.439,97 (trinta 

e nove mil quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e sete cêntimos), 

dos quais €29.975,96 (vinte e nove mil novecentos e setenta e cinco euros 

e noventa e seis cêntimos) se destinaram à execução de movimentos de 

terras e €9.464,01 (nove mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e um 

cêntimos) para a construção do edifício. Considerando que se encontram 
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já realizados trabalhos de construção do edifício no valor de €71.771,70 

(setenta e um mil setecentos e setenta e um euros e setenta cêntimos), 

poderá ser concedido um subsídio no valor aproximado de €62.307,69 

(sessenta e dois mil trezentos e sete euros e sessenta e nove cêntimos), 

valor que corresponde à diferença entre os trabalhos executados e a 

comparticipação que esta Câmara Municipal já concedeu para tais 

trabalhos. Deste modo, considerando que se trata de uma obra 

considerada prioritária, conforme proposta regulamentadora dos apoios a 

conceder às Juntas de Freguesia, bem como o interesse público em dotar a 

Junta de Freguesia de um edifício condigno, de um Centro de Dia e ATL 

que sirva os seus cidadãos de forma eficiente e confortável, e ainda o 

esforço financeiro suportado pela dita Junta, proponho, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do nº 6 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Leitões, de um subsídio de €60.000,00 (sessenta mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos de construção da sua Sede, 

Centro de Dia e A.T.L”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO À FRATERNA – 

CENTRO COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE E 

INTEGRAÇÃO SOCIAL – Presente a seguinte informação da Divisão 

de Património Municipal: “A Fraterna pretende aproximar os seus serviços 

à população abrangida pela Comissão Social Inter-Freguesias Sul – 

Nascente, composta pelas freguesias de Lordelo, Conde, Gandarela, 

Guardizela, Moreira de Cónegos e Serzedelo. Para um melhor 

funcionamento daqueles serviços, no sentido de acompanharem de perto 

os residentes daquelas áreas geográficas, vem aquela associação, através do 
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seu ofício n.º 503/07, datado de 30 de Outubro de 2007, solicitar a 

cedência de determinado mobiliário. Existindo em armazém o 

equipamento pretendido, o qual já não satisfaz as necessidades dos 

serviços da Câmara, submetemos à consideração superior a doação do 

material constante do quadro abaixo à Fraterna – Centro Comunitário de 

Solidariedade e Integração Social, 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. À totalidade do material foi atribuído o valor 

de €360,00 (trezentos e sessenta euros), conforme a seguir discriminado. --

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Designação Valor Unitário Valor Total 

1 secretária com estrutura metálica, com 

tampo em faia, com 1 bloco gavetas, cor 

bege. 

€ 320,00 € 320,00 

1 secretária em fórmica branca. € 20,00 € 20,00 

2 cadeiras com rodas, estrutura metálica 

em napa preta. 

€ 10,00 € 20,00 

            TOTAL €360,00 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI’S) – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Armindo Costa e Silva: “A Direcção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães – AHBVG, lançou uma campanha 

pública de angariação de fundos para a aquisição de Equipamento de 

Protecção Individual (EPI) para salvaguardar a integridade física dos 

bombeiros quando em operações de socorro e emergência. Considerando 
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que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

tem, sob a sua responsabilidade, 47 freguesias com uma população 

residente de cerca de 125.671 pessoas. Considerando o disposto no n.º 2 

da cláusula terceira do Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Guimarães e aquela Associação em 27 de Abril de 2005, 

proponho a atribuição de um subsídio pontual de €14.364,00 (catorze mil 

trezentos e sessenta e quatro euros) para aquisição de 20 EPI’s, conforme 

orçamento apresentado. 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 30 a 36 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 – CERCIGUI – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL – 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: 
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“A Direcção da CERCIGUI solicita apoio financeiro para a realização de 

obras de reparação dos soalhos das salas de pavilhão da Escola, obra que 

irá complementar o trabalho realizado no passado dia 12 de Outubro no 

âmbito de uma parceria constituída entre esta Câmara e os Projectos 

Despertar da Sol do Ave e GIRO (GRACE, Intervir, Recuperar, 

Organizar), pela Associação GRACE, cuja missão se insere na promoção 

da responsabilidade social das empresas. Atendendo ao interesse público 

desta acção que se enquadra na orientação do PDS 2007 – 2008 da Rede 

Social, referente à promoção de condições que visem diminuir a 

discriminação de pessoas com deficiência, venho propor, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

alterada e republicada pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição à 

CERCIGUI de um subsídio de €8.150,00 (oito mil cento e cinquenta 

euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.02 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 30 a 36 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 
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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 – AFONSINA – TUNA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – IV FESTIVAL DE TUNAS 

ACADÉMICAS “CIDADE BERÇO” – Presente a seguinte proposta: 

“Na reunião de Câmara realizada no passado dia 8 de Fevereiro, foi 

deliberado aprovar a atribuição de um subsídio de €1.000,00 (mil euros) à 

Tuna de Engenharia da Universidade do Minho, com vista a comparticipar 

nos custos de utilização do Centro Cultural Vila Flor, por ocasião do 

festival de tunas mencionado em assunto. Sucede que, por opção daquela 

associação, o evento acabou por não se realizar no Centro Cultural Vila 

Flor, pelo que proponho o cancelamento do referido subsídio. Mais 

proponho a ratificação dos apoios prestados pela Câmara Municipal de 

Guimarães ao mesmo evento, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 

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

5-A/2002 de 11 de Janeiro: - apoio ao nível do design e grafismo do 

material gráfico de suporte; - cedência de uma estrutura de outdoor para 

divulgação; - 10 prémios de participação; - empréstimo de bandeiras; - 

disponibilização de serviço de som, luz e projecção”. 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 30 a 36 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 
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atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO RECREATIVO DE 

POLVOREIRA – DESLOCAÇÃO À MADEIRA – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Folclórico de Polvoreira deslocou-se à Madeira em 

Agosto último, onde participou num festival internacional. Atendendo ao 

carácter gracioso da sua participação, solicitam apoio financeiro para 

viabilizar a deslocação. Considerando o interesse na divulgação 

internacional do folclore da região, proponho, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Grupo 

Folclórico de Polvoreira, de um subsídio de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), destinado a comparticipar nos custos de deslocação à 

Madeira, em Agosto de 2007”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 30 a 36 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 
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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 – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE – AQUISIÇÃO DE SISTEMA SONORO – Presente a 

seguinte proposta: “Atendendo aos pedidos recorrentes da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães com vista à cedência do 

sistema sonoro para instalação em viaturas, bem como ao facto de a 

necessidade de tal equipamento, por parte daquela Associação ser uma 

constante, entendo que deveríamos dotar a associação de condições para 

adquirir um sistema semelhante, orçado em €311,00 (trezentos e onze 

euros). Assim, considerando o interesse público das actividades 

prosseguidas pela associação, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) 

do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada 

pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Guimarães, de um subsídio de €155,05 (cento e 

cinquenta e cinco euros e cinco cêntimos), destinado a comparticipar na 

aquisição de um sistema sonoro para instalação em viaturas. O subsídio 

será pago mediante apresentação de cópia da factura de aquisição do 
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referido equipamento”. 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 30 a 36 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas 

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

interno para a atribuição de subsídios”. ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO RECREATIVO CULTURAL E 

DESPORTIVO DE CANDOSO S. TIAGO – 27º GRANDE 

PRÉMIO DE ATLETISMO – Presente a seguinte proposta: “O 

Grande Prémio de Atletismo de Candoso S. Tiago é uma das provas de 

atletismo mais antigas de Guimarães, cuja boa organização assegura 

normalmente um grande número de atletas participantes, em todos os 

escalões etários. Deste modo, em resposta ao pedido de apoio formulado 

pela entidade organizadora, e atendendo ao interesse público de que a 

prova em causa se reveste para a promoção da modalidade e dos seus 

atletas, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da 
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Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, a atribuição, ao Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de 

Candoso São Tiago, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

comparticipar nas despesas de realização do 27º Grande Prémio de 

Atletismo”. 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 30 a 

36 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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 546 – PEVIDÉM – Presente um ofício do 

Agrupamento 546 do Corpo Nacional de Escutas solicitando 10 postes de 

madeira tratada destinados a pequenas construções de madeira no seu 

Campo Escutista. Na sequência deste pedido os Serviços de 

Aprovisionamento informaram que o valor de 10 postes em pinho tratado 

com as dimensões de 8,00m x 0,15 cm x 100,00 é de €1.210,00 (mil 
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duzentos e dez euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€600,00 (seiscentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 05 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 30 a 36 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”. ------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E CINQUENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 


