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ACTA 

Aos seis dias do mês de Dezembro 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 – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado em acta: 

“É crescente a preocupação das populações pela sua saúde e pelos seus 

direitos, nomeadamente na avaliação que fazem dos riscos que resultam da 

nossa vida em sociedade, dos nossos hábitos e necessidades. Essa é uma 

preocupação legítima e compreensível. Em termos de impactos na nossa 

saúde têm sido muito discutidos os impactos resultantes da interacção 

entre os campos electromagnéticos (CEM) e o Homem, 

nomeadamente ao nível dos efeitos causados pelas linhas de transporte e 

de distribuição de energia eléctrica (designadamente de muito alta, alta 

e média tensão). Devido aos interesses conflituantes e aos interesses 

financeiros ligados a esta questão tem-se assistido a uma mediática 

polémica em vários pontos do país. Em Guimarães, mais propriamente em 

Serzedelo, um grupo de cidadãos deu voz a uma preocupação sentida por 

uma população que, a este particular nível, é atravessada por todo o tipo de 
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linhas eléctricas. A pesada preocupação dos habitantes daquela vila de 

Guimarães é naturalmente legítima e espectável face a um conjunto de 

situações em que prevalece, acima de todas as outras as questões, a saúde 

pública. A nossa posição enquanto Câmara Municipal deverá ser, do 

nosso ponto de vista, de prudência relativamente às questões técnicas 

e científicas mas, inequivocamente, na defesa da população de 

Serzedelo. Sobre isso não temos dúvidas. Do ponto de vista do PSD não 

basta reagir apenas ou, na pior das hipóteses, ignorar o assunto: é 

necessário agir e de forma consequente. Defendemos por isso, sobre 

esta matéria, duas medidas estruturantes e outras duas de imediato 

alcance prático. As estruturantes, que aqui serão referidas como 

sugestões, têm a ver com o futuro. E essas recomendações são: 1 - A 

delimitação rigorosa e de médio e longo prazo, em sede de Plano Director 

Municipal, de um conjunto de corredores de atravessamento de linhas de 

transporte de energia aqui referenciadas. 2 - O envolvimento activo da 

Câmara Municipal de Guimarães (CMG) enquanto parceiro privilegiado 

desde logo na fase de consulta pública da instalação deste tipo de infra-

estruturas no nosso concelho. Em relação às medidas de imediato 

alcance prático, destinadas a avaliar os efeitos adversos dos CEM, 

apresentá-las-emos sob forma de propostas nesta reunião para serem 

votadas na próxima reunião da CMG, comprometendo assim este órgão 

na defesa da população de Serzedelo.” 2 – Vereador Carlos Vasconcelos 

– Leu, em voz alta, um documento, pedindo que o texto, que se 

transcreve, ficasse registado em acta: “O trânsito em julgado da decisão 

judicial que condenou a ex-Vereadora do Partido Socialista e ex-Presidente 

da CASFIG, senhora Ermelinda Oliveira, pela prática do crime de abuso 

de poder reivindica uma posição política dos vereadores do PSD no 

período de antes da ordem do dia desta reunião de Câmara. Durante todo 
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o decurso do processo judicial, optamos pelo silêncio. Agora, na primeira 

reunião de Câmara após o trânsito em julgado da decisão, não podemos 

deixar de tomar uma posição. Em 1998, o PSD, através de uma 

intervenção feita por mim na Assembleia Municipal de Guimarães, 

apresentou uma moção de censura à CMG, motivada pelos factos 

ocorridos. Na ocasião, defendemos que o que estava em causa era “um 

acto ilegal, de abuso de poder, de nepotismo político, norteado por 

critérios de favor político-partidário e pessoal”. Quase 10 anos depois, 

podemos afirmar que tínhamos razão. Este é também o momento 

adequado para recordar que a referida moção de censura visava também 

criticar a actuação política do Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, que na altura consideramos, e hoje mantemos, não ter 

assumido integralmente todas as suas responsabilidades. Seja por ter feito 

uma primeira declaração pública que apontava para a abertura de um 

inquérito com vista a averiguar a origem da fuga de informação, numa 

clara alusão à circunstância de que o que era grave era não os factos 

ocorridos, mas a circunstância de estes terem sido públicos; Seja por ter 

tentado desculpabilizar a autora dos factos; Seja por ter mantido a 

confiança política na senhora Ermelinda Oliveira, mantendo-a como 

assessora no seu gabinete; A atitude do Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães mereceu e merece a crítica do PSD. Também a este nível, 

tínhamos razão. Terminamos com uma palavra de apreço para as técnicas 

da Câmara Municipal de Guimarães que garantiram as condições para que 

estes factos fossem do conhecimento público. A sua atitude foi 

integralmente norteada pela defesa do interesse público. A retribuição que 

pelo menos uma dessas técnicas teve foi a perseguição dentro desta 

Câmara Municipal e o consequente “encosto à prateleira” durante algum 

tempo. Têm, por tudo isso, a nossa admiração e merecem o agradecimento 
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da comunidade”. 3 – Vereadora Ana Amélia Mota Guimarães – Disse 

ser importante dar mais atenção às dificuldades que os deficientes sentem 

no acesso aos transportes públicos, justificando estas suas preocupações 

em virtude de, por um lado, não existirem transportes adaptados e, por 

outro, não estar a ser cumprida a legislação que determina a eliminação das 

barreiras arquitectónicas nas obras públicas. Referiu, ainda, que esta 

situação de deficientes acessibilidades também se verifica em edifícios 

municipais. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Sobre a intervenção do Vereador Rui Vítor Poeiras Lobo 

da Costa, disse que era necessário ter muita prudência nas intervenções 

sobre esta matéria, que está a alarmar o país, atendendo à complexidade e 

especificidade do assunto; b) – Relativamente à intervenção do Vereador 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, recordou que o Presidente da Câmara 

tinha sido ilibado de tudo aquilo de que foi acusado, discordando que 

tivesse havido qualquer perseguição a funcionários; c) – No que diz 

respeito à intervenção da Vereadora Ana Amélia Guimarães, disse 

discordar na parte que respeita ao Centro Cultural Vila Flor, já que está 

assegurada a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida. No que 

diz respeito às demais acessibilidades, disse que a Câmara Municipal de 

Guimarães tem tido a preocupação de cumprir o que a lei dispõe sobre 

esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

informação: “ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES – PROCESSO DE 

INSTRUÇÃO N.º 2.310/03.6JFLSB DO TRIBUNAL DE INSTRUÇÃO 

CRIMINAL DE LISBOA – Julgo ser meu dever dar conta à Câmara 

Municipal que fui informado de que o Ministério Público interpôs recurso 

da decisão instrutória, proferida em 12 de Outubro de 2007, que me havia 
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despronunciado quanto aos factos de que, em relação ao assunto em 

epígrafe, era arguido. A minha postura é, em consequência e por ora, a 

mesma que assumi nas restantes ocasiões em que fui constituído arguido 

na qualidade de Presidente desta Câmara Municipal, e posteriormente 

ilibado, ou seja, aguardarei, serenamente, o desenvolvimento do processo e 

manterei absoluta reserva sobre a questão, enquanto a mesma se mantiver 

na esfera judicial”; 2 – Da seguinte informação: “CONSTRUÇÃO 

IMPLANTADA EM TERRENOS SITUADOS JUNTO DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 

380/06.4TAGMR DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

GUIMARÃES (2.ª SECÇÃO) – Levo ao conhecimento da Câmara 

Municipal que fui informado de que os Serviços do Ministério Público 

determinaram o arquivamento da participação feita por José Gualberto de 

Almeida Freitas, denunciando a prática de um crime de prevaricação, por 

parte do então Vereador António de Azevedo e Castro e de mim próprio, 

enquanto Presidente da Câmara, relativa ao alvará concedido à Sociedade 

“João Fernandes da Silva, Lda.”, para construção em terreno situado na 

freguesia de Azurém, classificado no PDM como situado em zona de 

equipamentos; 3 – Deu conhecimento que o Concelho de Guimarães vai 

ter mais cinco Unidades de Saúde Familiar até ao final do ano, sendo duas 

em Urgezes, duas em Caldelas e uma em Pevidém, esperando-se, assim, 

reduzir o número de utentes sem médico de família. Além destas, está já 

em preparação a criação de mais uma Unidade de Saúde Familiar na 

extensão de Saúde da Amorosa; 4 – Deu conhecimento que o Conselho de 

Ministros aprovou, esta semana, o diploma que cria a Fundação Martins 

Sarmento e aprova os seus estatutos; 5 – Deu conhecimento que as 

cidades portuguesas do Porto (Ribeira) e de Guimarães e as regiões do 

Alto Douro Vinhateiro e do Vale do Côa vão lançar, dentro de dias, as 
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bases de uma Rota do Património Mundial, aproveitando as 

comemorações dos seis anos de classificação do Douro, no próximo dia 

14, numa iniciativa que terá lugar em Lamego; 6 – De uma informação dos 

Membros do Grupo de Missão Guimarães Capital Europeia da Cultura 

2012 relativa ao processo de elaboração da candidatura. ----------------------- 

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

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

1 – Da seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Reformulação dos semáforos instalados junto à Escola 

EB 2,3 de S. Torcato – A confrontação da Escola EB 2,3 de S. Torcato 

com a E.N. 207-4 exige a tomada de medidas de segurança acrescidas pelo 

que, decorrente da cedência de espaço ao domínio público aquando da 

construção de uma moradia, procedeu-se à alteração da localização da 

passadeira face à escola, bem como à reformulação da sinalização luminosa 

de controlo de velocidade, instalada em 2003, por forma a regular a 

referida travessia de peões”; 2 – Dos ofícios da Assembleia Municipal 

números 237 a 247 comunicando a aprovação, em sessão realizada no 

passado dia 23 de Novembro, das seguintes propostas: a) – “Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades e Orçamento da 

Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2008”; b) – “Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades e Orçamento da Zona 

de Turismo de Guimarães, para o ano de 2008”; c) – “Plano de 

Actividades e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, em Liquidação, para o ano de 2008”; d) – “Derrama sobre a 

Colecta do IRC de 2007 (a cobrar em 2008)”; e) – “Pedido de 

Autorizações à Assembleia Municipal relativas à execução do Plano de 

Actividades de 2008”; f) – “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Ano 

de 2007”; g) – “Alterações à Tabela ao Regulamento e Tabela de Taxas e 
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Licenças Municipais e à Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticos”; h) – “Regulamento de Utilização e Funcionamento do 

Campo de Jogos do Parque de Selho”; i) – “Delegação de Competências 

para a Gestão da Feira Retalhista de Brito”; j) – “Reorganização dos 

Serviços Municipais – Alteração Parcial do Quadro e Criação do Quadro 

de Pessoal em Regime de Contrato Individual de Trabalho”; l) – 

“Alteração de Trânsito na Rua do Pombal – Freguesia de Azurém”; 3 – 

Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 28 de Novembro de 

2007, que concordou com a aquisição de um prédio rústico com a área de 

4.850 m2, situado no Lugar do Assento da Freguesia de Souto S. Salvador, 

destinado à instalação de um equipamento social de apoio a idosos, pelo 

valor de €148.188,00 (cento e quarenta e oito mil cento e oitenta e oito 

euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO 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. Absteve-se o Vereador 

Domingos Bragança por não ter estado presente na reunião. ----------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LONGOS – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A pedido da Junta de Freguesia de Longos 

submete-se, para aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao 

Protocolo de Delegação de Competências celebrado no passado dia 20 de 

Junho de 2007 entre a Câmara de Guimarães e a Junta de Freguesia de 

Longos, de acordo com a deliberação de Câmara de 14 de Junho do ano 
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em curso. 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 Longos para a 

execução da obra de Pavimentação das Ruas do Lugarinho e Choupana e 

da Travessa do Covinho”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CENTRO PARA A VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Tal como estabelece o art. 10.º dos Estatutos do CVR – Centro para 

Valorização de Resíduos, o Conselho de Administração é constituído por 

um Presidente e por quatro ou seis administradores a eleger em 

Assembleia Geral, de entre os associados fundadores. Sendo este 

Município um dos associados fundadores, e tendo-nos sido solicitada a 

indicação de um representante desta autarquia para integrar aquele 

Conselho de Administração, proponho a designação do Presidente da 

Câmara para representar o Município de Guimarães no Conselho de 

Administração do CVR – Centro para Valorização de Resíduos”. 

DELIBERADO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA 

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

OBRAS PÚBLICAS – ALARGAMENTO DA CIRCULAR 

URBANA – 2.ª FASE – CONTA FINAL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Alargamento da 

Circular Urbana – 2.ª Fase – 1 – Por deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães, datada de 8 de Fevereiro de 2007, foi a empreitada em 

título adjudicada à empresa “M. Couto Alves, S.A.” pelo valor de 

€814.587,80 (oitocentos e catorze mil quinhentos e oitenta e sete euros e 
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oitenta cêntimos) + IVA. 2 - O valor final dos trabalhos é de €745.850,61 

(setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta euros e sessenta 

e um cêntimos) + IVA. 3 - Verificou-se a existência de €68.737,19 

(sessenta e oito mil setecentos e trinta e sete euros e dezanove cêntimos) + 

IVA de Trabalhos a Menos, correspondendo €51.644,79 (cinquenta e um 

mil seiscentos e quarenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos) + IVA 

(6,34%) à alteração de traçado da conduta da qual resultou uma diminuição 

do comprimento da perfuração horizontal, nos termos da aprovação do 

projectista datada de 22 de Maio de 2007 e €17.092,40 (dezassete mil 

noventa e dois euros e quarenta cêntimos) + IVA (2,10%), de trabalhos 

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

previstas em projecto, nomeadamente nos artigos referentes à 

pavimentação e guardas rígidas. Estes Trabalhos a Menos correspondem a 

uma percentagem de 8,44%, relativamente ao valor da adjudicação. 4 - 

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

de €745.850,61 (setecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta 

euros e sessenta e um cêntimos) + IVA e do Auto final no valor de 

€74.288,11 (setenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito euros e onze 

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

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

montantes ser objecto de revisão, nos termos do art. 1º do DL 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. 8 - Para cumprimento do disposto no nº 

1, do art. 220º, do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, foi elaborada a 

Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 9 - De acordo com o nº1 

do art. 222º do mesmo diploma, foi enviada a Conta Final ao adjudicatário, 
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tendo este um prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua reclamação 

fundamentada”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.  

OBRAS PARTICULARES – MINUTA DE CONTRATO DE 

URBANIZAÇÃO – LOTEAMENTO DA CUMEEIRA – 

FREGUESIA DE GONDOMAR – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Júlio Mendes: “Um grupo de cidadãos (proprietários) e a Junta 

de Freguesia de Gondomar encetaram, numa acção de colaboração 

comunitária, a realização de um loteamento comum, sito no lugar da 

Cumeeira, da freguesia de Gondomar, deste concelho, para o qual tinham 

solicitado, no ano de 1999, um pedido de informação prévia para a 

viabilidade dessa construção, que mereceu parecer favorável por parte 

desta Câmara Municipal. Após tomarem conhecimento do deferimento da 

pretensão, os promotores procederam, de imediato, ao início dos trabalhos 

de infra-estruturas urbanísticas, sem que, para tal, tivesse sido emitida 

qualquer licença municipal. Por outro lado, por motivos diversos, nunca 

chegou a dar entrada nesta Autarquia o projecto e demais documentação 

obrigatória (peças escritas e desenhadas) para que o processo de 

loteamento fosse devidamente instruído e, nessa conformidade, pudesse 

ser apreciado e, se aprovado, emitido o respectivo alvará de loteamento. 

Assim, tratando-se de um projecto com significativa relevância para a 

freguesia de Gondomar e considerando, também, conforme informação da 

Junta de Freguesia, que existem terceiros que já adiantaram montantes para 

aquisição de parcelas de terreno (futuros lotes) do projecto de loteamento, 

é do interesse do Município proceder à legalização das obras já realizadas 

por forma a permitir a conclusão da projectada urbanização, tendo sempre 

em consideração as disposições legais vigentes. Ora, uma vez que se trata 

de uma operação conjunta de vários proprietários e que conta com o 

envolvimento da Junta de Freguesia de Gondomar, revela-se impraticável a 
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legalização das obras realizadas em cada um desses imóveis. O Município 

de Guimarães tem interesse na reposição da legalidade urbanística, pelo 

que pretende proceder à aprovação dos projectos de legalização das obras 

executadas previstas para aquele loteamento, desde que as mesmas se 

mostrem conformes ao disposto no regime jurídico vigente e respeitem os 

parâmetros urbanísticos e condicionamentos decorrentes das leis e 

regulamentos em vigor, comprometendo-se a diligenciar no sentido de 

serem respeitados pelos órgãos e serviços municipais os prazos 

procedimentais legalmente fixados, nomeadamente os relativos à 

aprovação dos projectos e à emissão das licenças, autorizações e alvarás 

necessários. A celebração de contratos de urbanização está prevista no art. 

55º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. De acordo com o nº 2 

deste artigo são partes no contrato de urbanização, obrigatoriamente, o 

município, o proprietário e outros titulares de direitos reais sobre o prédio 

e outras entidades envolvidas na operação de loteamento ou na 

urbanização dela resultante, designadamente interessadas na aquisição dos 

lotes. Assim, proponho que seja submetido a aprovação da Câmara 

Municipal a minuta do contrato de urbanização que se junta em anexo, e 

que será outorgado entre o Município de Guimarães, a totalidade dos 

proprietários dos imóveis, nos quais se inclui a Junta de Freguesia de 

Gondomar, e a empresa responsável pela conclusão das obras.” Os 

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

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Votou contra a Vereadora Ana Amélia Guimarães. 

Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-
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se no ponto 4 da agenda da reunião da Câmara Municipal de Guimarães 

do dia 6 de Dezembro de 2007, pelas seguintes razões: 1. O processo do 

loteamento da Cumeeira, na freguesia de Gondomar, que os vereadores do 

PSD têm vindo a acompanhar há já algum tempo, constitui, como aliás é 

reconhecido no texto da proposta, um processo que mereceu um 

tratamento de excepção e, no caso concreto, ilegal. 2. A solução que hoje é 

proposta, como forma de reposição da legalidade, é uma solução que 

apesar de ser tecnicamente adequada, peca por tardia. 3. Assim, a 

abstenção é o sentido de voto que melhor se coaduna com as posições que 

acabamos de assumir”. --------------------------------------------------------------- 

VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES E VIZELA, EIM – ADAPTAÇÃO DOS 

ESTATUTOS AO NOVO REGIME JURÍDICO DO SECTOR 

EMPRESARIAL LOCAL – Presente a seguinte proposta do Vice-

Presidente da Câmara: “Publicada em 28 Dezembro de 2006, a Lei nº 53-

F/2006 aprovou o regime jurídico do sector empresarial local, revogando a 

anterior Lei-Quadro das Empresas Municipais, Intermunicipais e 

Regionais (Lei nº 58/98, de 18 de Agosto), e introduzindo um novo 

modelo de empresas municipais, distinto do regime anterior, na medida em 

que se aproxima do modelo adoptado para o sector empresarial do Estado. 

Deste modo, o regime jurídico do sector empresarial local passa a 

compreender um novo modelo organizativo para empresas de natureza 

local – o formato societário –, definindo no seu artigo 3.º que são 

empresas municipais, intermunicipais e metropolitanas as sociedades 

constituídas nos termos da lei comercial, nas quais os municípios (…) 

possam exercer, de forma directa ou indirecta, uma influência dominante 

(…). Posto isto, a Vimágua terá que adequar os respectivos estatutos às 

exigências consagradas na nova lei, adoptando o modelo de organização 
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adequado à prossecução do seu objecto. Importa sublinhar que este novo 

regime jurídico do sector empresarial local, a par da nova Lei das Finanças 

Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), veio introduzir grandes 

alterações na forma de relacionamento das empresas públicas locais com 

as entidades que nelas participam, designadamente no que respeita à 

aplicação do novo conceito de endividamento líquido municipal, o que terá 

necessariamente de ser atendido na definição do modelo de organização da 

Vimágua. Assim, uma vez analisado o novo enquadramento legal e as 

obrigações daí decorrentes, procedeu-se aos necessários estudos técnicos 

com vista à definição do novo enquadramento jurídico da Vimágua. 

Considerando a natureza da actividade que desenvolve, a Vimágua 

enquadra-se no Capítulo II da Lei n.º 53-F/2006 (Empresas encarregadas 

da gestão de serviços de interesse geral), pelo que deverá, de acordo com 

as directrizes comunitárias e com a legislação e regulamentação nacional 

aplicáveis, ser gerida por princípios de gestão comuns aos das sociedades 

comerciais. Consequentemente, considera-se que a adopção de natureza 

societária é a mais consentânea com aqueles princípios, uma vez que 

favorece uma gestão isenta e centrada na prestação de um serviço público 

de carácter geral. Deste modo proponho, ao abrigo do artigo 44.º da Lei 

n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, a aprovação por esta Câmara e ulterior 

aprovação pela Assembleia Municipal, da transformação da Vimágua – 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM, numa 

sociedade anónima, nos termos da Lei Comercial. Anexam-se, para o 

efeito, o Relatório de Viabilidade Económica e Financeira e o 

projecto de Estatutos. Para aprovação pela Câmara Municipal de 

Guimarães, submete-se, ainda, minuta do Contrato de Gestão a celebrar 

entre a Vimágua, EIM e os municípios de Guimarães e Vizela, que 

igualmente se anexa”. Os referidos documentos dão-se aqui por 
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reproduzidos e ficam arquivados 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: “Em 6 de Dezembro de 

2001 foi aprovado por esta Câmara a constituição da Empresa 

Intermunicipal VIMÁGUA – EIM. Os estudos técnicos e económico-

financeiros foram então elaborados pelo BPI com, entre outros, os 

seguintes pressupostos: 1) - Variáveis do cenário macroeconómico 

previsto para o ano de 2006: a) Taxa de inflação 2,10%; b) MMI 3 meses 

4,54%; c) Obrigações do Tesouro 5,70%. 2) - Evolução Previsional da 

Distribuição de clientes para o ano de 2006. -------------------------------------- 

 previsto realizado 
Domésticos 40720 42781 
Não domésticos 6456 6399 
Entidades públicas   713    830 
3) Vendas Previsionais para o ano de 2007 
 previsto realizado 
Água 5.135.000 € 6.873.421€ 
Saneamento e tratamento 1.875.000 € 4.160.804€ 
4) Custos previsionais com pessoal para o ano de 2006 
 previsto realizado 
Custo pessoal 2.281.623 € 2.235.000€ 

5) Investimento no período 2002 a 2006 
 previsto realizado 
Investimentos 02-06 36.500,000 € 48.900.000€ 

6) - Comparticipação a fundo perdido dos investimentos de 54%; 7) - 

Renda a pagar por aluguer de infra estruturas no valor de 300.000 € por ano 

com actualização anual do tarifário de 2,00%, ou em alternativa renda de 

400.000 € por ano com actualização de tarifário de 2,45%. Todos os 

pressupostos se cumpriram à excepção dos pontos 5, 6 e 7. Houve 
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um acréscimo significativo de investimento, mais 12.400.000 € e a 

taxa de comparticipação a fundo perdido foi de apenas 29%. A renda 

a pagar pela Vimágua à Câmara de Guimarães contratada no valor de 

22.500 €/mês foi posteriormente alterada para 229.500 €/mês em reunião 

de Câmara de 6 de Novembro de 2003. Reconhecendo a impossibilidade da 

Vimágua assumir este novo encargo, já que alterava as condições inerentes 

ao estudo de viabilidade económica subjacente à sua criação, foi proposto a 

aprovação de prestações de suprimentos de longo prazo, não remunerados, 

a realizar pelo município, no valor anual de 2.754.000 €, nos anos de 2004 a 

2011 inclusive. Tornava-se assim neutra a relação financeira entre as partes. 

Na prática não haveria pagamento de rendas até ao ano de 2011. 

Pressupunha-se à data desta reunião que o plano de viabilidade 

anexo à constituição da empresa era exequível, razão pelo qual se 

previa que, a partir do ano de 2013, a Vimágua procedesse ao pagamento 

dos suprimentos e cumulativamente às futuras rendas então definidas. No 

entanto já se ressalvava que, a todo o tempo, se poderia converter esses 

suprimentos em prestações suplementares de capital, indiciando uma 

primeira desconfiança na capacidade financeira da empresa para cumprir o 

pagamento das rendas então definidas. É nesta altura, Dezembro de 2003, 

que a Vimágua apresenta um plano plurianual de investimento (2003 

a 2006) onde declara que a sua concretização pressupõe um aumento 

anual de preços ao consumidor na ordem dos 5% até 2006, após o 

qual, garante, procederá apenas a actualizações correntes em função dos 

índices de inflação. Esta proposta, apesar de criar novas dificuldades aos 

munícipes, dada a degradação da situação económica da região e o aumento 

visível do desemprego, foi apoiada pelo PSD, no pressuposto que não 

haveria desvios ao estudo do BPI que pusessem em causa a 

viabilidade económica e financeira da Vimágua. Encarámo-la como 
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um esforço suplementar pedido aos munícipes, delimitado no tempo, para 

garantir a sustentabilidade da empresa. É pois com espanto que tomámos 

conhecimento de novo estudo de viabilidade económica e financeira, 

curiosamente assinado pelo BPI, que a pretexto da necessidade de adequar 

a modelo de organização da Vimágua ao novo Decreto Lei nº 53-F/2006, 

nos alerta para “ o carácter deficitário da actual estrutura de exploração e as 

projecções elaboradas para um cenário de continuidade da situação actual 

demonstram que a situação económica se deverá manter continuamente 

deficitária enquanto a situação financeira terá tendência para se agravar, 

prevendo-se uma situação de falência técnica em 2010”. E acrescenta o 

estudo que “só a injecção de fundos accionistas adicionais na 

Vimágua, por parte das Câmaras Municipais, poderá adiar ou 

colmatar a situação de falência técnica prevista, mas não soluciona o 

problema económico de base que está subjacente à situação actual e 

projectada”. Projectada por quem? Como medidas de viabilização 

Económico-Financeiras para salvar a empresa da falência o estudo do BPI 

propõe: 1) - Alteração da forma de relacionamento financeiro entre a 

Vimágua e as Câmaras, adoptando um novo mecanismo de rendas, que 

consistirá no cálculo das mesmas em função dos lucros antes de impostos, 

cativando 2\3 dos mesmos para proceder ao pagamento, permitindo uma 

forte redução das mesmas durante um período alargado de tempo. 2) - Um 

aumento das tarifas de abastecimento de água e drenagem e tratamento de 

águas residuais em 10% em 2008 e 5% em 2009 e 2010, nesta reunião 

alteradas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães para 5% 

em 2008, 2009, 2010 e 2011. 3) - O ajustamento do plano plurianual de 

investimento para o período 2008 a 2014. Consideramos inadmissível 

que nos venham dizer hoje que a Vimágua está tecnicamente falida, 

nos apresentem um novo estudo de viabilidade seis anos após o 
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primeiro e cinco após um acordo de aumento de tarifário que 

pressupunha a sustentabilidade da empresa, sem nos dizerem o que 

é que falhou, que desvios ao primeiro plano de viabilidade 

provocaram esta situação. Quem é responsável por esta situação? Estaria 

o primeiro estudo de viabilidade mal executado? As previsões de evolução 

de consumidores não se concretizaram? Os pressupostos financeiros foram 

substancialmente alterados? Os munícipes não compreenderão este 

novo aumento de tarifário se não lhes for explicado o que afinal 

aconteceu. Não é possível pedir novo esforço financeiro a quem já 

não tem por onde esticar o orçamento familiar dizendo-lhes 

unicamente que é uma inevitabilidade. Não conhecendo os processos 

de gestão internos da Vimágua há no entanto omissões e erros de gestão 

que são visíveis por um observador exterior. 1) - O facto da Vimágua ter 

lançado empreitadas em concurso de concepção construção no valor de 19 

milhões de € que originaram que só houvesse um concorrente para cada 

empreitada, limitando a concorrência e inflacionando os preços, terá 

originado um sobrecusto evitável estimado em cerca de 20% do valor dos 

contratos. 2) - O facto do investimento nessas empreitadas ter sido 

financiado pelos próprios empreiteiros ficando a Vimágua a pagar rendas 

durante 10 anos, contribui para o substancial aumento do serviço de dívida. 

3) - O desvio na previsão de investimento no período de 2002 a 2007, 

previsto no estudo de viabilidade 36,5 milhões de € e executado 48,9 

milhões de €. 4) - O facto de no estudo de viabilidade estar previsto uma 

taxa de cobertura a fundo perdido de 54% de todos os investimentos e a 

referida taxa ter sido só de 29%. 5) - O facto dos investimentos terem sido 

operacionalizados sem o devido compromisso com as Águas do Ave, 

resultando daí um adiamento de anos para o inicio de actividade de algumas 

redes de saneamento por impossibilidade de ligação às estações de 
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tratamento. 6) - A política comercial errada no processo de fomentar a 

adesão de todos os possíveis consumidores às redes já em funcionamento. 

O que gostaríamos de ver estudado era o impacto destes erros e 

omissões na situação actual económico-financeira da empresa. Não 

podemos pedir à população que pague novos aumentos de tarifas 

sem assumirmos a nossa responsabilidade na gestão do processo de 

viabilidade. Não podemos aprovar novo projecto de viabilidade sem 

uma análise crítica da aplicação do anterior tirando as devidas 

conclusões da mesma. E no entanto os serviços que a Vimágua presta à 

população são de interesse geral e de carácter universal. É, por isso, 

obrigação de todos nós contribuirmos para a sua sustentabilidade a longo 

prazo. Os vereadores do PSD têm assumido desde sempre essa 

responsabilidade, nomeadamente na votação favorável a aumentos de 

tarifário desde que devidamente justificados. O cenário catastrófico 

plasmado no actual estudo de viabilidade económico-financeira 

obriga-nos a votar favoravelmente esta proposta, mas o compromisso 

que temos com a população do concelho de Guimarães obriga-nos 

também a impor condições. O actual Conselho de Administração da 

Vimágua que provou não conseguir levar a bom porto o projecto de 

viabilidade económico-financeiro subjacente à constituição da empresa não 

deve ser reconduzido no cargo. Um novo Conselho de Administração 

deve ser constituído por profissionais reconhecidamente 

competentes na área de negócio e as suas remunerações devem ser 

definidas por objectivos, ligando esses objectivos ao cumprimento do 

plano de viabilidade agora apresentado, do mesmo modo que a Câmara só 

receberá rendas se os objectivos forem sendo cumpridos, ou seja quando e 

se houver lucros no exercício. Só reunidas estas duas condições é que os 

consumidores poderiam entender o esforço a eles exigido e só deste modo 
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os vereadores do PSD teriam condições para lho exigir. Como o PS 

entendeu ignorar a nossa proposta e as nossas sugestões, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra este ponto da 

Ordem de Trabalhos”. O Presidente da Câmara e os Vereadores 

Domingos Bragança, Francisca Abreu, Armindo Costa e Silva, Júlio 

Mendes e César Machado apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os membros da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista votaram 

a favor da proposta relativa a VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE GUIMARÃES E VIZELA, EIM – 

ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS AO NOVO REGIME JURÍDICO 

DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL, pelas seguintes razões: 1 – A 

bem do rigor e conformidade legais tornava-se imperioso proceder ao 

enquadramento da entidade com o novo regime jurídico do Sector 

Empresarial Local (Lei nº 53-F/2006, de 28 Dezembro), com a Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro) com o Estatuto do 

Gestor Público (Lei nº 71/2007, de 27 de Março) e com a Lei da Água (Lei 

nº 58/2005, de 29 de Dezembro); 2 – O estudo de viabilidade económico-

financeira, os novos estatutos e o contrato de gestão (documento 

disciplinador da relação Municípios / VIMÁGUA) anexos à proposta, para 

além de assegurarem de forma cabal o objectivo definido, concluem pela 

sustentabilidade financeira e viabilidade económica, formulando, no 

essencial, as seguintes determinações: - Transformação da Empresa em 

Sociedade Anónima de capitais públicos; - Revisão do relacionamento 

financeiro com os Municípios relativamente aos contratos de locação das 

infra-estruturas; - Aumento anual das tarifas em 5%, nos anos 2008 a 2011. 

3 – Para além das vantagens traduzidas na conformidade jurídica e 

económica, esta deliberação garante ainda que o endividamento com 

origem na entidade não releve para efeitos de cálculo do endividamento do 
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Município. 4 – Destaca-se, ainda, como resultado desta deliberação, a 

reestruturação do serviço da dívida da VIMÁGUA num único empréstimo 

bancário em condições de tempo e de custo muito mais favoráveis, 

adequando a origem de fundos à sua aplicação e exigibilidade. 5 – Recorde-

se que o estudo de viabilidade económico-financeira realizado em 2001 para 

a criação da VIMÁGUA não determinava as taxas de cobertura de 

abastecimento da água e drenagem de saneamento, apenas prevendo um 

volume de investimento €36.500.000. Ora, o Plano Plurianual 2003/2006, 

seguindo as orientações políticas emanadas dos sócios (Municípios), é que 

veio determinar que a taxa de cobertura de abastecimento de água fosse de 

95% e a de saneamento de 80%, o que mereceu a aprovação unânime de 

todos os órgãos sociais da VIMÁGUA. É claro que esta redefinição de 

objectivos teve consequências no volume de investimento que, deste modo, 

rondou os €50.000.000. 6 – As fontes de financiamento previstas para 

realização daquele investimento eram as comparticipações do III Quadro 

Comunitário de Apoio – todos os projectos foram candidatados – e o 

crédito de fornecedores de médio prazo. As opções possíveis passavam por 

solicitar subsídios aos Municípios associados ou por não realizar o 

investimento. 7 – Finalmente, mesmo com este aumento de 5% ao ano 

entre 2008 e 2011, as tarifas a praticar pela VIMÁGUA ficam aquém das da 

grande maioria dos municípios vizinhos de Guimarães. Por outro lado, de 

acordo com informação já veiculada pela entidade reguladora, estes 

aumentos teriam que se cifrar em 29,5% para que se respeite o valor limite 

mínimo defendido por aquela entidade”. ------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 

“AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA” – 

AUMENTO DE CAPITAL – IDENTIFICAÇÃO DE TERRENO – 

Presente a seguinte proposta: “Por deliberação tomada em sua reunião de 
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22 de Março de 2007, a Câmara Municipal aprovou a minuta de um 

Protocolo de Colaboração a celebrar com a sociedade Avepark, SA, através 

do qual o Município de Guimarães assumia a execução do processo 

expropriativo necessário à aquisição de três parcelas de terreno com a área 

total de aproximadamente 16.000 m2, e que iriam permitir a ligação do 

loteamento da “Avepark, S.A.” à nova via que o Município está a 

expropriar para ligar a “Variante das Taipas” ao Centro Tecnológico. Como 

contrapartida a “Avepark, S.A.” comprometia-se a executar as obras de 

infra-estruturas necessárias à concretização daquele arruamento. Neste 

Protocolo previa-se, também, que os custos com a aquisição das parcelas de 

terreno iriam constituir aumento de capital por parte do Município de 

Guimarães na Sociedade Avepark, S.A. Foi entretanto celebrada, em 12 de 

Julho de 2007, uma escritura de compra e venda de uma das parcelas de 

terreno, com a área de 11.100m2, a desanexar de um prédio rústico 

denominado “Quinta da Gandra”, situado no Lugar da Gandra, da 

freguesia de Barco, propriedade do Sr. Armando José de Sampaio e da Sr.ª 

D. Maria Helena Lapa de Sampaio, pelo preço de €162.837,00 (cento e 

sessenta e dois mil oitocentos e trinta e sete euros). Pretendendo-se, agora, 

celebrar a escritura de aumento de capital na sociedade, é necessário que 

conste de deliberação camarária a identificação completa dessa parcela de 

terreno que irá então ser entregue à Sociedade Avepark, S.A. como 

aumento de capital social. Assim, em complemento daquela deliberação, 

deverá passar a constar a identificação completa daquela parcela de terreno, 

a seguir melhor identificada, a transferir para a Sociedade Avepark, S.A. 

como aumento de capital social: - Parcela de terreno destinada à construção 

de um arruamento de ligação entre o terreno onde se desenvolve o 

Loteamento do Parque de Ciência e Tecnologia e a via de acesso ao Centro 

Tecnológico, com a área de 11.100 m2, a confrontar de Norte com 
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arruamento do loteamento (alvará n.º 9/07); do Sul com caminho público; 

do Nascente e Poente com Armando José de Sampaio e Maria Helena Lapa 

de Sampaio, descrita na 1.ª Conservatório do registo Predial de Guimarães 

sob o n.º 698/20070726, da freguesia de Barco, e inscrita na respectiva 

matriz rústica sob o art. 138, com o valor patrimonial de cento e sessenta e 

dois mil, oitocentos e trinta e sete euros”. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLOS COM ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA 

ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E/OU GESTÃO DE 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, no âmbito da 

candidatura do Município aos apoios financeiros previstos no Regulamento 

de acesso ao financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, aprovado pelo Despacho n.º 22 251/2005 (2.ª série) de 25 de 

Outubro, a Autarquia teve necessidade de formalizar as parcerias 

estabelecidas com diversas Entidades, para fornecimento de refeições e/ou 

transporte de alunos para almoço, através da celebração de Protocolos. 

Dado que anualmente se procede à atribuição de verbas a Entidades 

(Centros Sociais, Freguesias, Agrupamentos de Escola, etc.) que têm sob a 

sua responsabilidade: a colocação de pessoal para vigilância e 

acompanhamento de alunos em refeitórios escolares e/ou no transporte 

para almoço; o transporte de refeições e/ou a colocação de pessoal em 

cantinas escolares, que não dispõem de condições para confecção própria; e 

ainda a alimentação e gestão em refeitórios em funcionamento em 

estabelecimentos de educação pré-escolar. Os Serviços de Educação 

entendem que seria importante protocolar as parcerias estabelecidas com 
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essas Instituições. Para apreciação superior, junto se anexa listagem nominal 

das entidades e respectivas minutas dos Protocolos”. A listagem das 

entidades e respectivas minutas dos Protocolos dão-se aqui por 

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

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

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Presente a 

acta da Comissão de Selecção da Comissão Consultiva prevista no 

Regulamento para Apoio à Actividade Editorial para, nos termos do 

referido Regulamento, proceder à apreciação dos pedidos de apoio a 

edição, reedição e aquisição de livros. Foi apreciado o pedido de aquisição 

de livros editados e a editar, nos termos da alínea a) e b) do artigo 2.º e art. 

4º do supra mencionado regulamento. Em resultado da respectiva 

apreciação a Comissão decidiu propor a aquisição de: cinquenta exemplares 

do Livro “Cadernos de Imagens Vimaranenses” ao preço por capa de 

€10,00 (dez euros) o que perfaz um total de €500,00 (quinhentos euros) 

(IVA 5%); cinquenta exemplares do livro “O Coração Alcantilado” ao 

preço por capa de €10,00 (dez euros) o que perfaz um total de €500,00 

(quinhentos euros) (IVA 5%); vinte exemplares do livro “Vitória Sport 

Clube” ao preço unitário de €35,00 (trinta e cinco euros) o que perfaz um 

total de €700,00 (setecentos euros) (IVA 5%); cinquenta exemplares do 

livro “Saudade Minha” ao preço unitário de €20,00 (vinte euros) o que 

perfaz um total de €1.000,00 (mil euros) (Isento de IVA); vinte exemplares 

do livro “Tro-fa-fa-fe” ao preço unitário de €5,00 (cinco euros), o que 

perfaz um total de €100,00 (cem euros) (S/ IVA); vinte exemplares do livro 

“Conto em Si de mim” ao preço unitário de €3,75 (três euros e setenta e 

cinco cêntimos) o que perfaz um total de €70,00 (setenta euros) (S/ IVA). 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 08.01 e na económica 

07.01.10.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 
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TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

SANDE VILA NOVA – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete 

à apreciação camarária a alteração ao trânsito em vários arruamentos da 

freguesia de Sande Vila Nova, assinalados em planta. A sua elaboração está 

em harmonia com a Junta e Assembleia de Freguesia e permitirá melhorar 

as condições de circulação e segurança rodoviária nos arruamentos em 

causa”. 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

Novembro de 2007, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas D. 

Afonso Henriques o transporte, em autocarro, de 47 alunos e 3 vigilantes 

do Jardim-de-infância de Candoso S. Tiago à Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, no passado dia 27 de Novembro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL RECREATIVO E 

CULTURAL DE CAMPELOS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 27 de Novembro de 2007, que concedeu 

ao Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos um subsídio no valor 

de €317,01 (trezentos e dezassete euros e um cêntimo), destinado a custear 

as despesas com a deslocação, em viaturas da Câmara, de elementos do 

Centro Social Recreativo de Campelos e da Fanfarra do Senhor dos Aflitos, 

bem como de atletas do Clube Operário de Campelos, freguesia de Ponte, à 

Vila de Campelos, em Torres Vedras, no âmbito de um convívio que teve 
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como objectivo o intercâmbio e as relações de amizade entre as duas 

comunidades, no passado dia 5 de Outubro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS 

TAIPAS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de Novembro de 2007, 

que disponibilizou à Escola Secundária de Caldas das Taipas o transporte, 

em autocarro, entre a cidade do Porto (Largo da Estação de Campanhã) e a 

Vila de Caldas das Taipas (junto à Escola Secundária), dos alunos que 

participaram na Cerimónia Oficial de Entrega dos Prémios do Concurso 

Nacional de Jornais Escolares 2006/2007, no passado dia 28 de Novembro. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento Vertical de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte dos alunos do 4.º ano 

das Escolas Básicas à Sede do Agrupamento, no próximo dia 12 de 

Dezembro. Assim, considerando que se trata de uma actividade desportiva 

e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em 

causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de Escolas do Vale de S. 

Torcato solicitou a colaboração do Município através da cedência de dois 

autocarros para efectuar o transporte de 77 alunos e 3 vigilantes das EB1/JI 
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do Agrupamento à Biblioteca da EB1/JI de Pulo, Aldão, no próximo dia 11 

de Dezembro. Considerando não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilização das viaturas em causa, submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

BANDEIRAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VETERANOS 

DE GUERRA – Presente um pedido da Associação Portuguesa de 

Veteranos de Guerra para atribuição de uma Bandeira Nacional, bem como 

de uma Bandeira da Cidade, para colocação na respectiva Sede. 

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

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE MOBILIÁRIO À COOPERATIVA “A 

OFICINA” – CENTRO DE ARTES E MESTERES 

TRADICIONAIS DE GUIMARÃES, CIPRL – Presente para 

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

Novembro de 2007, que doou à Cooperativa A Oficina o mobiliário usado 

abaixo identificado, destinado à estreia da peça “Cânticos de Natal”, no 

âmbito da programação do Teatro Oficina, CIPRL, com o valor atribuído 

de €42,50 (quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------- 

Designação Valor Unitário Valor Total 

5 Módulos de arquivo 
metálicos 

€5,00 €25,00 

1 Cadeira fixa, em 
madeira, com apoio de 
braços 

€10,00 €10,00 

1 Cadeira fixa, em 
madeira, com apoio de 
braços 

€7,50 €7,50 

TOTAL €42,50 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora 

Francisca Abreu não participou na discussão e na votação da 

proposta. -------------------------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ESTUDANTES DO 

LICEU DE GUIMARÃES – DANÇAS DE SÃO NICOLAU 2007 – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação dos Antigos Estudantes do 

Liceu de Guimarães – Velhos Nicolinos vem solicitar a cedência do Grande 

Auditório do Centro Cultural Vila Flor para ali realizar a edição do corrente 

ano das tradicionais Danças de S. Nicolau. Atendendo ao enorme interesse 

que esta iniciativa suscita na população de Guimarães, bem demonstrado 

pelo facto de as anteriores edições, já realizadas no referido auditório, terem 

registado lotação esgotada, entendo que é ajustada a pretensão de ali voltar 

a realizar a próxima edição das Danças de São Nicolau. Deste modo, 

considerando o interesse da iniciativa e o facto de a Associação em causa 

não dispor dos meios que lhe permitam fazer face aos encargos decorrentes 

da utilização do Grande Auditório, 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 

dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, de um subsídio de 

€3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco euros), destinado a suportar 

os custos de utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor 

para a realização da edição de 2007 das Danças de São Nicolau”. 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 17 a 22 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 
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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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DE 

SÃO TORCATO – EB 2,3 DE SÃO TORCATO – RÁDIO ESCOLA 

– Presente a seguinte proposta: “O grande desafio que se coloca a Portugal, 

e a Guimarães, é a qualificação das pessoas. Por razões históricas, sociais, 

culturais, Portugal tem uma baixa taxa de escolarização e, simultaneamente, 

apresenta taxas elevadas de insucesso e abandono escolar. O cumprimento 

do objectivo de elevar os níveis de qualificação dos cidadãos passa, entre 

outras, pela definição de estratégias que visem o combate ao insucesso e 

abandono escolar. Tendo sempre presente a complexidade do problema e, 

portanto, a necessidade de abordagens múltiplas, esse combate exige o 

envolvimento de muitas instituições e sempre a escola. Proporcionar aos 

alunos oportunidades de conceber, realizar e participar em actividades 

inovadoras e mais interactivas favorece a sua identificação afectiva com a 

escola e a aprendizagem e desenvolvimento de capacidades e competências 

de forma informal e em contexto menos convencional. O combate ao 

insucesso e abandono escolar e a prossecução do objectivo de elevar os 

níveis de qualificação dos cidadãos é uma tarefa de todos e exige a 

participação de todos. Atendendo a que o projecto “Rádio Escola” se 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

inscreve justamente nesta orientação 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 

Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato, de um subsídio de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

compra e instalação de equipamento técnico necessário à criação da “Rádio 

Escola”, da responsabilidade da Escola Básica 2,3 de São Torcato. Este 

subsídio será pago mediante apresentação de facturas de equipamento ou 

de serviços de instalação até ao respectivo montante”. 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 17 a 22 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EGAS MONIZ – 

ESTUDO DA INDISCIPLINA EM CONTEXTO ESCOLAR – 
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Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento de Escolas Egas Moniz 

estabeleceu uma parceria com o Gabinete de Políticas Educativas e Acção 

Organizacional da Universidade do Minho, visando essencialmente 

promover um estudo da indisciplina em contexto escolar, as suas 

repercussões no insucesso/sucesso educativo e encontrar formas para 

combater esta problemática. Considerando que, num território 

profundamente marcado pelo abandono e insucesso escolares, se torna 

imperioso definir estratégias concertadas com a investigação, por forma a 

garantir a eficácia das mesmas e, por essa via, inverter a situação, 

transformando esta região numa região do conhecimento, competitiva e de 

cidadãos qualificados, 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 Agrupamento de Escolas Egas 

Moniz, de um subsídio de €437,50 (quatrocentos e trinta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), destinado a comparticipar em 50% nos custos de 

realização do estudo “Indisciplina em Contexto Escolar”. Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €437,50 (quatrocentos e trinta e 

sete euros e cinquenta cêntimos) na rubrica orçamental 07.01-04.07.01, e 

será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 17 a 22 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 
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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 – ROTARACT CLUBE DE GUIMARÃES – FEIRA 

DE EMPREGO E FORMAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Pretende o Rotaract Clube de Guimarães levar a cabo, de 23 a 26 de 

Fevereiro de 2008, a Feira de Emprego e Formação com vários objectivos, 

entre os quais se destacam o apoio a todos os que, actualmente, se 

encontram na situação de desemprego, quer através de mecanismos 

próprios que lhe permitam adquirir formação, quer na procura de emprego, 

orientando-os na preparação de entrevistas, elaboração de curricula vitae, 

etc. Para tal, estabeleceram já parcerias com o Centro de Emprego de 

Guimarães, a Universidade do Minho e a Associação Comercial e Industrial 

de Guimarães, entre outras instituições, solicitando apoio financeiro da 

Autarquia que lhes permita fazer face aos encargos resultantes da utilização 

do Multiusos de Guimarães, onde a feira terá lugar. Deste modo, 

considerando o interesse público da iniciativa e o facto de a Associação em 

causa não dispor dos meios que lhe permitam fazer face aos encargos 

decorrentes da utilização do Multiusos de Guimarães, proponho, ao abrigo 

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

Rotaract Clube de Guimarães, de um subsídio de €1.837,50 (mil oitocentos 

e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a suportar os custos 

de utilização do Multiusos de Guimarães para a realização da Feira de 

Emprego e Formação”. 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 17 a 22 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO 2008 – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Comissão de Festas de Santo Amaro anunciar a 

realização, de 14 a 20 de Janeiro de 2008, da centenária Feira Franca e 

Concurso de Gado Bovino de Santo Amaro, uma iniciativa com longas 

tradições que interessa manter e preservar, pelo que proponho, ao abrigo 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 

Comissão de Festas de Santo Amaro, de um subsídio de €500,00 

(quinhentos euros), destinado a comparticipar nas despesas de organização 

das Festas de Santo Amaro 2008. De acordo com indicação da referida 

Comissão, este subsídio deverá ser pago à Junta de Freguesia de 

Mascotelos”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte 

declaração: “Nos termos do nº 3 e nº 4 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano de 2008 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€500,00 (quinhentos euros) na rubrica orçamental 07.01-04.07.01 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 17 a 22 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 
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subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO “OS 

TROVADORES DO CANO” – 9º ENCONTRO DE REIS – Presente 

a seguinte proposta: “Vem o Grupo Cultural e Recreativo “ Os Trovadores 

do Cano” anunciar a realização do 9º Encontro de Reis, a realizar no 

próximo dia 13 de Janeiro, contando com a presença de vários 

agrupamentos do Concelho. Atendendo ao interesse desta iniciativa para a 

dinamização de uma tradição muito popular e aos custos envolvidos, que 

ascendem a mais de 3.000 euros, 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 Cultural e 

Recreativo “Os Trovadores do Cano”, de um subsídio de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do 9º Encontro de Reis”. Pelo Vice-Presidente da Câmara foi 

prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que no orçamento 

do ano de 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no 

montante de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) na rubrica orçamental 

07.01-04.07.01 e será cabimentada em Janeiro de 2008”. 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 17 a 22 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 
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reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação 

de programas específicos de apoio a iniciativas das associações e 

instituições e a criação de uma comissão consultiva de avaliação das 

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

CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição 

de subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – FESTAS DE S. MARTINHO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 6 de Novembro de 2007, que concedeu à Junta de 

Freguesia de Candoso S. Martinho um apoio no valor de €122,73 (cento e 

vinte e dois euros e setenta e três cêntimos), correspondente a 50% do 

consumo eléctrico das ornamentações necessárias para a realização das 

Festas de S. Martinho, realizadas entre os passados dias 9 e 11 de 

Novembro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 23 a 27 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 
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organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-

cooperativa não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das 

referidas festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. ---- 

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA 

– FESTAS NATALÍCIAS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas Natalícias, a realizar entre os próximos dias 17 de Dezembro de 

2007 e 7 de Janeiro de 2008. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €225,49 (duzentos e vinte e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), 

pelo que será de autorizar a instalação de 1 contador para 41,4 KVA no 

período compreendido entre 17 de Dezembro de 2007 e 7 de Janeiro de 

2008, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Briteiros Santa 

Leocádia, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pela ornamentações das Festas Natalícias, num máximo 

de €112,75 (cento e doze euros e setenta e cinco cêntimos). Pelo Vice-

Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

declara-se: Que no orçamento do ano de 2008 foi inscrita a verba adequada 

para suportar esta despesa no montante de €112,75 (cento e doze euros e 

setenta e cinco cêntimos) na rubrica orçamental 07.01-04.05.01.02 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 20   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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

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

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

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

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

de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

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

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – FESTAS 

NATALÍCIAS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Selho S. Jorge solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações natalícias a colocar na Praça 

Francisco Inácio, entre os próximos dias 11 de Dezembro de 2007 e 6 de 

Janeiro de 2008. Analisados os consumos registados nos últimos três anos 

com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €491,14 

(quatrocentos e noventa e um euros e catorze cêntimos), pelo que será de 

autorizar a instalação de 1 contador para 41,4 KVA no período 

compreendido entre 15 de Dezembro de 2007 e 6 de Janeiro de 2008, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de Selho S Jorge, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pela 

ornamentações natalícias, num máximo de €245,57 (duzentos e quarenta e 

cinco euros e cinquenta e sete cêntimos). Pelo Vice-Presidente da Câmara 

foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, declara-se: Que no 

orçamento do ano de 2008 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €245,57 (duzentos e quarenta e cinco euros e 
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cinquenta e sete cêntimos) na rubrica orçamental 07.01-04.05.01.02 e será 

cabimentada em Janeiro de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

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

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

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

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

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

de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

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

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

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO – 

FESTAS EM HONRA DO MENINO JESUS E DO PADROEIRO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia 

de Briteiros Santo Estêvão solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra do Menino Jesus 

e do Padroeiro, a realizar entre os próximos dias 13 de Dezembro de 2007 

e 7 de Janeiro de 2008. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de 

€1.030,00 (mil e trinta euros), pelo que será de autorizar a instalação de 3 

contadores para a potência de 41,4 KVA no período compreendido entre 

15 de Dezembro de 2007 e 7 de Janeiro de 2008, bem como a atribuição, à 
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Junta de Freguesia de Briteiros Santo Estêvão, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pela 

ornamentações natalícias, num máximo de €515,00 (quinhentos e quinze 

euros). Pelo Vice-Presidente da Câmara foi prestada a seguinte declaração: 

“Nos termos do nº 3 e nº 4 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 

de Junho, declara-se: Que no orçamento do ano de 2008 foi inscrita a verba 

adequada para suportar esta despesa no montante de €515,00 (quinhentos e 

quinze euros) na rubrica orçamental 07.01-04.05.01.02 e será cabimentada 

em Janeiro de 2008”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O 

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

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

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

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

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

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

de 11 de Janeiro de 2007 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

cooperativa Oficina que organizará neste ano as Festas da Cidade, sendo 

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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS  DOZE  HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


