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ACTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro 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, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos e António José Salgado 

Almeida. Não compareceram os Vereadores César Manuel de Castro 

Machado e Vítor Manuel da Silva Ferreira, cujas faltas foram consideradas 

justificadas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Manifestou preocupação pelo estado de 

deterioração do Pavilhão do INATEL, dizendo ser urgente encontrar uma 

solução que inverta esta situação. Acrescentou que, tratando-se de um 

pavilhão de referência para a cidade de Guimarães, pela sua localização, 

pela qualidade do piso, pelos eventos desportivos ali ocorridos, deveria 

ponderar-se como uma das soluções possíveis a transmissão da 

propriedade para a Câmara Municipal, que deveria levar a uma intervenção 

imediata, de preferência a cargo do INATEL como já aconteceu em 

Mirandela. 2 – José Manuel Antunes – Alertou para o facto de alguns 

procedimentos da Vimágua poderem consubstanciar irregularidades, 

referindo a cobrança da taxa de ligação nos processos de alteração de 

titular de contrato, dizendo que a celebração deste contrato não implica 

mudança de contador; Referiu, ainda, que a VIMÁGUA não fornece aos 

munícipes cópia do contrato, contendo as condições gerais do contrato; 
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Finalmente entendeu como abusiva a imposição às empresas de uma 

caução financeira no acto da celebração do contrato. 3 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Questionou sobre a veracidade da notícia da 

instalação das Varas Mistas em Creixomil, comentando que, não obstante 

entender que é positivo encontrar definitivamente uma solução, e não 

obstante entender a junção no mesmo edifício das varas e conservatórias, a 

verdade é que os agentes judiciais manifestaram preocupações, que vieram 

a público, no que diz respeito a algumas das limitações da solução 

encontrada, como é o estacionamento e a tipologia do edifício; b) – 

Comentou as recentes declarações do Presidente da AMAVE sobre o 

desemprego, que defendeu medidas de protecção específicas para o Vale 

do Ave. 4 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Perguntou se a 

Câmara sabia quais tinham sido os critérios que presidiram à localização 

das extensões do Instituto de Emprego e Formação Profissional, referindo 

discordar da localização da extensão respeitante à área de influência de 

Pevidém; b) – Perguntou se estava prevista alguma intervenção que 

melhorasse os acessos pedonais da Central de Camionagem para o 

Hospital; c) – Perguntou quais as razões que justificavam a falta de ligação 

do saneamento em Gandarela, recordando o grande investimento feito 

pela VIMÁGUA. 5 – Presidente da Câmara – a) – Sobre a intervenção 

do Vereador Rui Vítor Costa, esclareceu que, aquando das intervenções 

realizadas no âmbito do EURO 2004, a Câmara tinha proposto ao 

INATEL ficar com o Pavilhão, tendo também sido ponderada a sua 

remoção. Acrescentou que o INATEL não tem demonstrado iniciativa ou 

dinâmica para alterar a situação. Finalizou dizendo que não deixaria de ter 

em atenção este assunto tendo em vista uma solução adequada. b) – 

Quanto às questões sobre a VIMÁGUA, aconselhou o Vereador José 

Manuel Antunes a apresentar as reclamações, por escrito, as quais serão
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remetidas à VIMÁGUA, que dará, certamente, uma explicação para tais 

procedimentos. c) – Sobre a localização do Tribunal de Varas Mistas em 

Creixomil, disse discordar desta decisão. Acrescentou que, ao tempo, teve 

oportunidade de transmitir ao Ministro da Justiça essa discordância, após 

ter ouvido os representantes das entidades profissionais da área em 

Guimarães. d) – Sobre o desemprego no Vale do Ave, disse que estava a 

trabalhar com o Ministro e o Secretário de Estado para criar um centro de 

formação profissional. e) – Quanto aos acessos pedonais ao Hospital, 

disse que se estava a trabalhar no sentido de resolver a situação, existindo 

já um estudo. 6 - Vereador Júlio Mendes – Ainda sobre a intervenção do 

Vereador José Manuel Antunes, esclareceu alguns aspectos que se 

prendem com os procedimentos da VIMÁGUA, e que justificam a 

cobrança de taxas, visto que têm custos associados; deu o exemplo da 

alteração de titular de contrato de abastecimento de água, onde o 

procedimento não é meramente administrativo, já que envolve a 

deslocação de uma equipa da VIMÁGUA a quem compete verificar se o 

contador e demais infra-estruturas instaladas estão em condições. Quanto 

à prestação de caução explicou que se tratava de procedimento legal já que 

apenas é exigida a empresas. --------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Deu 

conhecimento que a Câmara Municipal, através dos Serviços do 

Departamento de Fiscalização, Contencioso e Polícia Municipal, vai 

realizar, no próximo dia 5 de Fevereiro, no Centro Cultural Vila Flor, um 

Encontro com os responsáveis pelos estabelecimentos de restauração do 

concelho, destinado a abordar as regras básicas de higiene e segurança 

alimentar, seu cumprimento e fiscalização. 2 – Da carta do Director 

Clínico do Hospital Senhora da Oliveira, remetendo cópia da acta da 
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reunião realizada no Hospital com os Centros de Saúde da área de 

influência, bem como do Comunicado à população, sobre a dificuldade de 

atendimento no Serviço de Urgência do Hospital, face ao crescente 

número de utentes. 3 – Referiu a necessidade de se proceder a uma série 

de intervenções no Parque de Lazer da Costa, designadamente a 

construção de instalações sanitárias e a ampliação do Parque Infantil. 

Referiu, a propósito, que se estava a intervir no Parque de Pevidém e que, 

a curto prazo, se iria dotar o Parque de instalações sanitárias e reforço da 

iluminação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO 

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 PINHEIRO – 

ALARGAMENTO DA RUA DIVINO SALVADOR – Presente a 

seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal em sua reunião de 20 de Dezembro de 2005, proponho que a 

Câmara autorize a Junta de Freguesia de Pinheiro a executar os trabalhos 

em título, até ao montante de €10.744,00 (dez mil setecentos e quarenta e 

quatro euros) + IVA (à taxa de 5%). Os trabalhos serão acompanhados e 

fiscalizados pelos Serviços do Departamento de Obras Municipais e o 

pagamento será feito mediante a elaboração de autos de medição dos 

trabalhos. O prazo de execução dos trabalhos é de 30 (trinta) dias”. Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e na unidade 08.05.01.02. - 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PENSELO – 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ENGENHEIRO 

DUARTE DO AMARAL – Presente a seguinte proposta: “Nos termos 

da autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 20 

de Dezembro de 2005, proponho que a Câmara autorize a Junta de 

Freguesia de Penselo a executar os trabalhos em título, até ao montante de 

€6.971,00 (seis mil novecentos e setenta e um euros). Os trabalhos serão 

acompanhados e fiscalizados pelos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais e o pagamento será feito mediante a elaboração de autos de 

medição dos trabalhos. O prazo de execução dos trabalhos é de 30 dias” 

Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e a unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PENSELO – 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 24 DE JUNHO – Presente 

a seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua reunião de 20 de Dezembro de 2005, 

proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de Penselo a 

executar os trabalhos em título, até ao montante de €16,985,11 (dezasseis 

mil novecentos e oitenta e cinco euros e onze cêntimos) + IVA (à taxa de 

5%). Os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados pelos Serviços do 

Departamento de Obras Municipais e o pagamento será feito mediante a 

elaboração de autos de medição dos trabalhos. O prazo de execução dos 

trabalhos é de 45 dias.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

03 e a unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 
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PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 26 – ANTÓNIO 

FERNANDES DE FREITAS – Presente a seguinte informação da 

Secção do Património: “No âmbito do processo de expropriação de 

terrenos necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a 

Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do nº 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno nº 26, com a 

área de 595m2, propriedade de António Fernandes de Freitas, para efeitos 

de expropriação litigiosa. Por despacho judicial de 4 de Janeiro de 2007, foi 

a Câmara Municipal notificada a proceder ao depósito do valor da 

actualização da indemnização, calculado conforme previsto no nº1 do 

artigo 24º do referido Código, desde a data da declaração de utilidade 

pública da expropriação, de acordo com a evolução do índice de preços no 

consumidor, com exclusão da habitação. Tendo em conta que a Câmara 

Municipal procedeu ao depósito do valor de €23.476,40 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), aprovado em 

reuniões de 26 d Junho de 2003 e 23 de Março de 2006, à ordem do 

respectivo processo, deverá ser agora depositado à ordem do mencionado 

Tribunal Judicial de Guimarães o valor de €520,88 (quinhentos e vinte 

euros e oitenta e oito cêntimos) correspondente à devida actualização, 

conforme nota discriminada em anexo. Uma vez que o mencionado valor 

tem de ser depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães até ao 

próximo dia 17 de Janeiro de 2007, solicita-se despacho que autorize este 

procedimento, devendo o assunto ser posteriormente submetido para 

ratificação”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.01.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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FUNDOS DE MANEIO – CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE 

MANEIO DA ZONA DE TURSIMO DE GUIMARÃES PARA O 

ANO 2007 – Presente a seguinte informação: “Nos termos do Decreto-

Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Considerações Técnicas 2.9.10.11) e 

do nº 4 do artigo 12º do Regulamento Interno da Contabilidade, submete-

se à consideração superior a constituição do seguinte fundo de maneio, 

para o ano de 2007, para ocorrer com oportunidade, a despesas diversas: 

Maria de Fátima Oliveira Teixeira Bastos, Técnica Profissional de 

Secretariado Especialista – €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com feiras, exposições e actividades diversas. Este Fundo de 

Maneio será reconstituído mensalmente, contra entrega dos documentos 

comprovativos da despesa, e a sua reposição será feita até 31 de Dezembro 

do corrente exercício económico. Mais informo que esta verba está 

contemplada na rubrica 01.06.02.03.05, relativa ao orçamento da Zona de 

Turismo para o ano 2007”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA FRATERNA – Presente a seguinte proposta do Vice-

Presidente da Câmara: “O Estado e os Municípios partilham um amplo 

leque de competências nas várias áreas sociais através das quais se procura 

proporcionar aos estratos mais desfavorecidos da população os apoios 

financeiros, materiais e humanos susceptíveis de assegurar uma vida digna 

e a possibilidade de os cidadãos poderem participar activamente na vida 

colectiva. Desde há uns anos a esta parte, a Câmara Municipal, em parceria 

com a Cooperativa Fraterna, assumiu a responsabilidade de criar e 

desenvolver, em associação com outras entidades cooperativas e 

associativas, um conjunto de iniciativas visando, entre outros, a criação de 

programas de lazer e actividades culturais, vocacionados para incrementar 
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a qualidade de vida da população sénior, promovendo a sua integração 

social, e também das crianças e jovens, através da realização de iniciativas 

que procuram a divulgação cultural e a preservação das tradições mais 

populares, ou da animação do Centro de Juventude do Complexo 

Multifuncional de Couros. Igualmente em parceria, a Cooperativa Fraterna 

tem gerido o Banco Social, através do qual são facultados às famílias mais 

afectadas por situações de carência grave os apoios materiais e em 

alimentos que reputamos de essenciais para que tais famílias disponham de 

um mínimo de conforto que assegure uma vida condigna. Finalmente, 

propomo-nos dar continuidade ao Projecto de Desenvolvimento Social 

nos Bairros da Atouguia e Gondar, procurando disponibilizar um conjunto 

de apoios e acções de formação que concorram para uma crescente 

integração social e profissional dos agregados ali residentes. Deste modo, 

considerando que a cooperação interinstitucional é uma forma privilegiada 

de actuação para a gestão integrada de recursos humanos e materiais e ao 

nível do enriquecimento recíproco com a troca de experiências e partilha 

de conhecimentos; Assim, nos termos da alínea b) do nº4, do artigo 64º da 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, que reclama uma contratação objectiva que 

determine as obrigações a assumir pelas partes, tal como o disposto no 

artigo 67º da mesma Lei, proponho a aprovação do Protocolo de 

Colaboração entre a CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES e a 

COOPERATIVA FRATERNA, que se anexa à presente proposta.” Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.02 e na unidade económica 

05.01.01.02. O Protocolo referido dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e 
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Carlos Vasconcelos, que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra este ponto da 

agenda desta reunião pela razão fundamental de considerarem que as régie-

cooperativas criadas pela Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no 

essencial, a tornear regras de rigor e de transparência que o Estado e a 

Administração Pública fixam para si próprios, fugindo ao controlo político 

da Assembleia Municipal. Independentemente da importância de algumas 

das realizações a cargo das cooperativas, continuamos a acreditar que era 

possível, na maior parte dos eventos, fazer muito melhor e mais barato 

recorrendo e apoiando o dinamismo ímpar das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) de Guimarães que deveriam, essas sim, ser 

apoiados pela Câmara Municipal e não destinarem-lhes apenas 1/6 das 

verbas que o PS, em sede de Plano e Orçamento, destinou para a Fraterna. 

A comprovar esta nossa posição de princípio resulta o facto desta régie-

cooperativa destinar 44% da verba relativa a este protocolo de 

colaboração a custos com o pessoal, 47% a passeios convívio e 

apenas 9% “sobram” para o apoio aos mais carenciados, para as 

actividades dos mais jovens e para os projectos de desenvolvimento 

nos bairros sociais. Esta é para nós, de forma clara, a prova final daquilo 

que temos defendido. Estes 330.000€ nas mãos das IPSS concelhias daria 

para fazer o dobro do trabalho subjacente à verba que hoje votamos e 

ainda sobraria para apoiar outras realidades que as IPSS conhecem melhor 

que ninguém.” O Presidente da Câmara não participou na discussão e 

na votação da proposta, por impedimento legal. --------------------------- 

TRANSPORTES – CASA DO POVO DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara Municipal, datado 

de 16 de Janeiro de 2007, que concordou com a cedência de um autocarro 
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à Casa do Povo de Briteiros, para efectuar o transporte de cerca de 30 

elementos, no dia 19 de Janeiro, para participar no II Encontro de Reis 

Intergeracional, organizado pela Cooperativa Fraterna. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO 

CARMO, CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO E A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

CONSOLAÇÃO E SANTOS PASSOS – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Vice – 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de Janeiro de 2007, que 

concordou com a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente “O Centro Social Nossa Senhora da Carmo, Centro 

Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição e a Irmandade de Nossa 

Senhora da Consolação e Santos Passos, foram convidados pela Casa do 

Povo de Briteiros a participarem no encontro de Reis no dia 16 de Janeiro, 

para tal solicitam a colaboração do município através da cedência de 

transporte para o efeito. Considerando não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilidade das viaturas em causa”. DELIBERADO 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA 

DEVESA DA RIBEIRA, FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação 

Camarária a alteração ao trânsito na Freguesia de Sande S. Martinho, 

assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em harmonia com a 

Junta e Assembleia de Freguesia, e permitirá melhorar as condições de 

circulação e segurança rodoviária no arruamento em causa. A proposta de 

alteração de trânsito dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 
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anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE URGEZES – Presente uma 

proposta de toponímia para a Freguesia de Urgezes que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A proposta de 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --  

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 

SUBSÍDIO – MANUTENÇÃO DOS GRUPOS PERMANENTES – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “A 

Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Guimarães veio, através de ofício, informar que a actual situação 

económico-financeira da Associação é muito deficitária e que tal situação 

tem provocado graves bloqueamentos na prestação de serviços às 

populações, pondo em causa a viabilidade da manutenção dos grupos 

permanentes de socorro e emergência. Referem que, com a manutenção 

destes grupos permanentes, têm um défice de €10.000,00 mensais, que não 

tem nenhuma hipótese de ser compensado através de cortes em quaisquer 

outras áreas de actuação. A manter-se esta situação a Associação vê-se 

obrigada a cortar na qualidade do serviço prestado às populações, através 

da diminuição do número de efectivos profissionais até ao custo do valor 

referenciado. Assim, a Direcção da Associação vem solicitar um acréscimo 

daquele valor (€10.000,00 mensais) ao valor que está previsto no Protocolo 

assinado entre a Câmara e a Associação, relativo à Protecção Civil, sem o 

que, por uma questão de racionalidade económica, terão que recorrer aos 
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cortes referidos. O Município de Guimarães celebrou, no passado dia 27 

de Abril de 2005, um Protocolo de Colaboração com vista a estabelecer 

um regime de colaboração financeira da Câmara Municipal e os serviços a 

prestar pela Associação, no âmbito da Protecção Civil. Na cláusula 3.ª 

deste Protocolo prevê-se uma comparticipação do Município de 

Guimarães no montante de €67.250,00 anuais, a pagar em duodécimos, 

para fazer face às despesas correntes da Associação com a prestação de 

serviços prevista na Cláusula 2ª. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Guimarães tem, sob a sua responsabilidade, 47 freguesias 

com uma população residente de cerca de 125.671 pessoas. De acordo 

com informação prestada pelo Sr. Comandante dos B.V. G. a Corporação, 

para prestar o serviço de socorro e emergência à população, tem uma 

estrutura operacional que integra 148 bombeiros voluntários, 5 telefonistas 

e 22 bombeiros contratados. Estes encontram-se distribuídos por dois 

grupos permanentes, constituídos por dez homens cada e que fazem os 

turnos das 06h00 às 14h00 e das 14h00 às 22h00, bem como um terceiro 

grupo, constituído por dois bombeiros contratados e 7 voluntários, que faz 

o turno das 22h00 às 06h00. Aos fins-de-semana o serviço é assegurado, 

essencialmente, por bombeiros voluntários, bem como pelo pessoal 

contratado acima referido através de trabalho voluntário. Considerando 

que o Governo se encontra a legislar sobre a atribuição e competências 

dos Serviços Municipais de Protecção Civil, sobre o Regime Jurídico da 

constituição, organização e funcionamento dos Corpos de Bombeiros e 

sobre o Regime Jurídico das Associações de Bombeiros, na qual se 

prevêem programas de apoio financeiro a conceder pelo Estado, através da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, ao desenvolvimento permanente 

das missões dos Corpos de Bombeiros. Assim, propõe-se que o executivo 

camarário aprove a celebração de um Aditamento ao Protocolo de 
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Colaboração celebrado com a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Guimarães em 27 de Abril de 2005, conforme minuta que 

se anexa como Doc. 1, e a correspondente atribuição de um subsídio 

complementar, no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) 

mensais, para assegurar as despesas com a manutenção dos grupos 

permanentes de socorro e emergência, até que o Governo defina as regras 

de apoio financeiro do Estado e das Autarquias Locais aos Corpos de 

Bombeiros Voluntários”. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

05 e na unidade económica 04.07.01. O referido Aditamento ao Protocolo 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os 

pontos 12 a 18 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 Câmara Municipal de Guimarães 

(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.” ------------------ 
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SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – 

CONSTRUÇÃO DA CRECHE, INFANTÁRIO, CENTRO DE 

DIA E APOIO DOMICILIÁRIO – Presente a seguinte proposta: “Vem 

a Casa do Povo de Creixomil informar que, na sequência de candidatura 

oportunamente formulada ao Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais (PARES), aquela instituição foi contemplada com 

um financiamento governamental de €536.703,00, com vista à construção 

da Creche, Infantário, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Do montante 

remanescente (€533.380,00), a Casa do Povo de Creixomil assegura 

€307.976,00, correspondente a 30% do valor elegível, solicitando a 

comparticipação da Autarquia, no sentido de assegurar os €225.404,00 em 

falta para completar a totalidade do investimento previsto, uma vez que a 

Casa do Povo incluiu no projecto a construção de um jardim-de-infância 

que, apesar de não ser considerado elegível, constitui uma efectiva carência 

da freguesia que importa, de facto, colmatar. Deste modo, atento o 

inquestionável interesse público do projecto e, bem assim, o interesse em 

dotar o equipamento a construir de um jardim-de-infância, indo de 

encontro às mais recentes filosofias de intervenção neste domínio, que 

apontam o interesse em favorecer o convívio entre as crianças e os mais 

idosos, e colmatando uma efectiva carência da freguesia, proponho, ao 

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

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a atribuição, à Casa do Povo de Creixomil, de um subsídio de 

€225.404,00 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro euros), 

destinado a comparticipar na construção do Jardim-de-infância incluído no 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário a construir com o financiamento do 

PARES. O pagamento deste subsídio será feito mediante aprovação de 

autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, 
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estimando-se que, no corrente ano, seja pago 50% do montante total, 

sendo os restantes 50% pagos em 2008.” Esta despesa tem cabimento na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 12 a 18 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 

Câmara Municipal de Guimarães (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 – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – 

ARRANJO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES – Presente a seguinte 

proposta: “Numa altura em que encontra a preparar a mudança definitiva 

para as novas instalações, que se verificará ainda no decorrer do corrente 

mês, a Direcção da Associação de Apoio à Criança vem solicitar o apoio 

da Autarquia no sentido de promover o arranjo do logradouro das novas 

instalações, assim proporcionando às crianças acolhidas por aquela 
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instituição uma área de lazer ao ar livre que reputam de essencial para o 

seu crescimento equilibrado e saudável, acrescentando uma valência 

fundamental às actividades vocacionadas para as ditas crianças. 

Efectivamente, o logradouro da casa apresenta ainda condições que 

impedem o seu usufruto pelas crianças e monitores, uma vez que carece de 

consolidação dos muros envolventes, de ajardinamento e de um sistema de 

rega. Estas intervenções, no seu conjunto, terão um custo estimado de 

€8.700,00, conforme orçamentos anexos ao pedido em apreço. Deste 

modo, atendendo à importância e potencial daquele espaço para o 

desenvolvimento das crianças, 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 Apoio à Criança, de um subsídio no montante de €8.700,00 (oito mil e 

setecentos euros), destinado a custear os arranjos exteriores necessários.” 

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

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR UNANIMIDADE. 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos 

Vasconcelos apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 12 a 18 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 Câmara Municipal de Guimarães (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 
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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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ATÃES – 

ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA PAROQUIAL 

– Presente a seguinte proposta: “Em reconhecimento da importância do 

arranjo do espaço envolvente da Igreja Paroquial de Atães para a 

população em geral, a Câmara Municipal de Guimarães apoiou 

anteriormente esta intervenção com o montante de €15.000,00. Sucede 

que, pelo facto de os custos finais da obra terem ultrapassado o custo 

estimado, cifrando-se em cerca de €35.000,00, a Fábrica da Igreja vem 

solicitar um apoio complementar que lhe permita fazer face ao referido 

custo. Assim, pelos motivos que conduziram à anterior deliberação sobre 

este assunto, e mediante a quantificação elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais aos trabalhos entretanto realizados, 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 Fábrica da Igreja Paroquial de Atães, de um subsídio no 

montante de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado a 

complementar a comparticipação da Câmara Municipal de Guimarães no 

arranjo da zona envolvente da Igreja Paroquial” ”. Esta despesa tem 

cabimento na unidade económica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 12 a 18 da agenda desta reunião, na 
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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 

Câmara Municipal de Guimarães (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 – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – 3º CROSS 

DE ATLETISMO DE FERMENTÕES – Presente a seguinte 

proposta: “No âmbito das comemorações do seu 30º aniversário, a Casa 

do Povo de Fermentões propõe-se realizar o 3º Cross de Atletismo de 

Fermentões, que contará com a presença de renomados atletas 

portugueses, no sentido de atrair os jovens das Escolas e bairros sociais da 

freguesia para a prática da modalidade. Deste modo, será promovida uma 

homenagem ao atleta Carlos Lopes, sendo esta prova apadrinhada por 

Aurora Cunha e Manuela Machado. Deste modo, atendendo ao interesse 

em apoiar e divulgar o atletismo, enquanto modalidade com menor 

expressão no Concelho, 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 Casa do Povo de 

Fermentões, de um subsídio no montante de €500,00 (quinhentos euros), 
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destinado a comparticipar nos custos de organização do 3º Cross de 

Atletismo de Fermentões”. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 12 a 18 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 Câmara Municipal de 

Guimarães (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 – CART – CENTRO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS TAIPENSE – PEDIDO DE APOIO – Presente a 

seguinte proposta: “Para além de ser o único clube do Concelho a dispor 

de actividades de formação e competição na área do hóquei em patins, 

modalidade na qual participa em cerca de 200 jogos oficiais por ano e 

dispões de um centro de formação com todos os escalões etários, o CART 

vem disponibilizando gratuitamente o seu pavilhão para um conjunto de 

actividades de enriquecimento curricular dos alunos da EB1 de Charneca, 
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designadamente de inglês e educação física. Como forma de minimizar os 

custos dos vários apoios disponibilizados à população da Vila das Taipas, e 

em reconhecimento do êxito desportivo da época transacta, traduzido na 

subida, pela primeira vez no historial da Associação, à II Divisão Nacional, 

vêm solicitar um apoio financeiro extraordinário por parte da autarquia. 

Deste modo, considerando o interesse e impacto públicos da actividade do 

CART, os apoios que presta à população da sua área envolvente e os 

recentes êxitos desportivos, 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 Centro de Actividades 

Recreativas Taipense, de um subsídio no montante de €7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos das várias 

actividades desenvolvidas pela colectividade”. Esta despesa tem cabimento 

na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 12 a 18 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 

Câmara Municipal de Guimarães (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 
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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 – ORFEON DE S. TIAGO DE RONFE – Presente uma 

proposta para atribuição de um subsídio valor de €150,00 (cento e 

cinquenta euros) destinado a apoiar o Orfeon de S. Tiago de Ronfe que 

vem cantar as Janeiras à Câmara Municipal de Guimarães no próximo dia 

24 de Janeiro, pelas 19.30 horas. Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José 

Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 12 a 18 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 Câmara Municipal de 

Guimarães (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.” ------- 

PELAS  DEZ  HORAS  E  CINQUENTA  E CINCO MINUTOS O 
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PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


