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ACTA 

Aos vinte e dois dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Júlio Martins 

Faria Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo 

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Comentou a decisão de não ser 

instalado o Destacamento da Guarda Nacional Republicana na Vila de S. 

Torcato, reiterando que Guimarães não podia perder este corpo de 

segurança; b) – Perguntou quais as razões para a demora na contratação de 

um graduado para o comando da Polícia Municipal, recordando que já há 

um ano que estava a ser dirigida por um comandante interino. 2 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – Perguntou qual o critério que estava a 

ser utilizado no Centro Cultural Vila Flor para classificar eventos sem fins 

lucrativos e, consequentemente, aplicar a redução de 50% na taxa de 

utilização daquele espaço às respectivas entidades promotoras, 

acrescentando, a propósito, que era necessário clarificar este conceito no 

correspondente Regulamento. 3 – Vereador António Salgado Almeida – 

a) – Sugeriu ao executivo a dinamização da actividade desportiva através 

da valorização dos atletas do concelho, assinalando, ainda, que o 

Município poderia desenvolver actividades similares às que estão delegadas 
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na Cooperativa Tempo Livre, apontando como exemplo os “Jogos de 

Guimarães”, a “Festa do Desporto” ou as “Olimpíadas do Desporto”, 

envolvendo, possivelmente, as cidades geminadas com Guimarães; b) – 

Mostrou-se preocupado com a falta de profissionais no Hospital Senhora 

da Oliveira para corresponder às necessidades de atendimento na área da 

saúde mental existentes na região. Adiantou que a unidade de saúde mental 

dispõe de apenas um psiquiatra quando as solicitações dos utentes 

obrigavam à colocação de dez, defendendo a criação de um Departamento 

de Psiquiatria no Hospital Senhora da Oliveira. Por último, disse que com 

a abertura do novo pavilhão da unidade hospitalar, ficam reunidas as 

condições necessárias para a transformação do serviço num 

Departamento, autónomo e com quadro de pessoal, pelo que sugeriu que a 

Autarquia manifestasse esta preocupação ao Ministro da Saúde; c) – 

Solicitou a redução de circulação de veículos pesados na Rua de Camões e 

na Rua da Liberdade; 4 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Deu 

conhecimento das iniciativas levadas a cabo pela Câmara Municipal no 

âmbito do Dia Mundial da Floresta. ----------------------------------------------- 

Pelas dez horas e quinze minutos chegou o Vereador César 

Machado. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 – Vereador Júlio Mendes – a) – Deu conhecimento da celebração de 

um Protocolo com a Ordem dos Arquitectos tendo em vista a participação 

da Câmara de Guimarães na Trienal de Arquitectura de Lisboa. Referiu a 

relevante importância desta exposição, bem como os valores que 

envolvem a adesão de Guimarães; 6 – Vereador César Machado – a) – 

Esclareceu que com a recente nomeação do Director do Departamento de 

Fiscalização, Contencioso e Polícia Municipal verificam-se já melhorias 

substanciais no funcionamento da Polícia Municipal; 7 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Reiterou a ideia de 
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encontrar uma solução para o acolhimento do Destacamento da Guarda 

Nacional Republicana, porquanto o edifício onde está instalado o quartel 

daquela força policial é um ponto negro que a Câmara está empenhada em 

eliminar da área classificada como Património da Humanidade; b) – No 

que diz respeito à Polícia Municipal, disse que, apesar dos esforços 

desenvolvidos, nenhum graduado da Polícia de Segurança Pública ou da 

Guarda Nacional Republicana se mostrou interessado em liderar a Polícia 

Municipal devido à política governamental que não torna aquelas funções 

atractivas em termos de progressão para quem está ligado àquelas forças 

policiais; c) – Sobre as taxas de utilização do Centro Cultural Vila Flor, 

disse que iria passar a palavra à Vereadora Francisca Abreu. Contudo, 

adiantou que não é possível anuir aos inúmeros pedidos para ocupação 

daquele espaço gratuitamente; d) – Manifestou o desejo de aproveitar a 

visita do Ministro da Saúde a Guimarães no final do corrente mês de 

Março para lhe expor a questão levantada pelo Vereador António Salgado 

Almeida, bem como outros assuntos relacionados com a área da saúde no 

concelho de Guimarães; e) – Relativamente à política de desporto da 

Câmara Municipal disse que o trabalho estava a ser bem desenvolvido, 

acrescentando, a propósito, que a criação do Centro Médico de Apoio ao 

Desporto está a custar um preço que não era o previsto; f) – 

Relativamente à dificuldade da passagem de veículos pesados de 

passageiros na Rua de Camões e na Rua da Liberdade, disse que o 

problema era causado pelo estacionamento abusivo naquelas artérias. 8 – 

Vereadora Francisca Abreu – Esclareceu que o Regulamento de 

Utilização do Centro Cultural Vila Flor é claro e está a ser cumprido, 

observando-se o conceito de evento sem fins lucrativos sempre que não há 

cobrança de bilhetes. ----------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento que a obra de Alargamento da Circular Urbana, 2.ª fase, terá 

início no próximo dia 26 de Março, sendo o seu prazo de execução de 180 

dias, pelo que se prevê a sua conclusão até ao próximo dia 26 de Setembro; 

2 – Deu conhecimento que, devido ao estado de degradação dos 

pavimentos rodoviários de algumas das principais vias municipais, será 

reforçado o pavimento das seguintes vias: Estrada Municipal 583 desde a 

EN 101 (Ponte S. João) até ao limite do Concelho em Gondomar; Ligação 

Brito/Pevidém desde a EN 206 (Brito até à EN 310 em Pevidém); Parte 

da EN 310 no troço já transferido para o domínio público municipal entre 

o Km 5,1 em Gondar e o Km 7,3 no cruzamento com a VIM; 3 – Deu 

conhecimento do início de uma intervenção conjunta dos Serviços do 

Departamento de Obras Municipais e do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente tendo em vista proceder à reabilitação e beneficiação 

de passeios, arruamentos e zonas ajardinadas da Vila das Taipas; 4 – Do 

ofício da Direcção-Geral dos Recursos Florestais dando conhecimento da 

aprovação, no âmbito dos objectivos traçados para 2007 e nos termos do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, e da Portaria n.º 1139/2006, de 

25 de Outubro, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios de Guimarães; 5 – Anunciou o fim da Feira do Entulho em 

virtude da confusão que no primeiro sábado de cada mês se instala na 

Praça de S. Tiago e no Largo da Oliveira, o que não dignifica em nada 

aquela área classificada com o título da UNESCO de Património da 

Humanidade. Justificou a decisão com a proliferação da venda de artigos 

de origem duvidosa e da falta de condições para os oito comerciantes de 

velharias acreditados promoverem os seus artigos. Por último, disse que a 

Feira do Entulho será convertida em Feira das Velharias e localizar-se-á 

entre o Largo Cónego José Maria Gomes e o edifício dos Paços do 
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Concelho; 6 – Do Contrato de Concessão de Incentivos Financeiros a 

celebrar entre o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 

Investimento e o AVEPARK – Parque de Ciência e Tecnologia S.A., 

tendo por objecto a concessão, ao Avepark, de um incentivo financeiro 

para aplicação na execução de um Projecto de investimento no montante 

global de €10.387.151,00 (dez milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cento 

e cinquenta e um euros); 7 – Do ofício do Reitor da Universidade do 

Minho remetendo o Relatório de Actividades de 2006, apresentado 

publicamente no passado dia 16 de Fevereiro, que consideram 

demonstrativo do papel da Universidade do Minho no desenvolvimento 

regional e, em particular, de Guimarães; 8 – Comentou a notícia da morte 

de uma pessoa vítima de ataque de quatro cães da raça Rotweiler; 9 - Da 

realização da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 12 de 

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

do Órgão Executivo presentes devidamente convocados. --------------------- 

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

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

1 – “Dos ofícios da Assembleia Municipal números 43 a 48, comunicando 

a aprovação, em sessão realizada no passado dia 2 de Março, das seguintes 

propostas: a) – “Fornecimentos – Serviços de Segurança e Vigilância 

2007/2010 – Concurso Público Internacional n.º 1/2007”; b) – 

“Protocolo entre o Ministério da Cultura, a Sociedade Martins Sarmento, o 

Município de Guimarães e a Universidade do Minho, com vista à criação 

da Fundação Martins Sarmento”; c) – “Alteração de Trânsito – Freguesia 

de Sande S. Martinho”; d) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de 

Fermentões”; e) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de Azurém e S. 

Paio”; f) – “Alteração de Trânsito – Freguesia da Costa”. --------------------- 

---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 
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CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 2007. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, com abstenção do Vereador Carlos 

Vasconcelos, 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. ------------------------------------------------ 

CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E 

GARANTIAS DOS MEMBROS DA OPOSIÇÃO – ANO DE 2006 – 

Presente, para votação, o Relatório de Avaliação do Grau de Observância 

do Respeito pelos Direitos e Garantias dos Membros da Oposição 

respeitante ao ano de 2006, que se anexa, após o que, conforme dispõe o 

nº 2 do art. 10º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº 

24/98, será enviado a todos os partidos políticos representados na 

Assembleia Municipal, para que sobre ele se pronunciem. O Relatório de 

Avaliação do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e Garantias 

dos Membros da Oposição respeitante ao ano de 2006 dá-se aqui por 

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

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

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 4/2006 – FORNECIMENTO DE 

“1.300.000 LITROS DE GASÓLEO” – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente, para 

aprovação, o Relatório Final respeitante ao Concurso Público identificado 

em epígrafe, bem como a correspondente minuta do contrato. O Relatório 

Final propõe que o Fornecimento de “1.300.000 Litros de Gasóleo” seja 

adjudicado à concorrente “Creixoauto – Combustíveis e Lubrificantes, 

S.A.”, pelo preço total de €976.612,00 (novecentos e setenta e seis mil 
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seiscentos e doze euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor (21%). O 

Relatório Final e a Minuta do Contrato dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador José Manuel 

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

MERCADO MUNICIPAL – SORTEIO E HASTA PÚBLICA DE 

LOJAS, BANCAS, PEIXARIAS E BAR DE APOIO – Presente a 

seguinte proposta: “Considerando a conclusão a breve trecho do Novo 

Mercado Municipal torna-se necessário diligenciar a distribuição dos 

comerciantes pelos respectivos espaços comerciais. Assim, realizar-se-á um 

sorteio para atribuição aos actuais titulares de direito de ocupação das lojas 

interiores e bancas do antigo Mercado, que se encontrem devidamente 

inscritos nesta Câmara Municipal, de espaços comerciais correspondentes 

no Novo Mercado. Por razões de salvaguarda da saúde pública e de 

organização funcional do Novo Mercado, propõe-se que os actuais 

comerciantes de terrado que comercializam produtos alimentares 

perecíveis, nomeadamente, pescado, pão e doces e produtos de fumeiro, 

sejam considerados no sorteio das bancas. Este sorteio, que se encontra 

agendado para o próximo dia 26 de Março, no Auditório da Biblioteca 

Municipal Raúl Brandão decorrerá conforme as normas definidas no 

Regulamento do Sorteio para atribuição do direito de ocupação de Bancas 

e Lojas no Novo Mercado Municipal de Guimarães, documento que se 

junta em anexo à presente proposta (Anexo A). Subsequentemente, para 

ocupação dos espaços comerciais remanescentes do Novo Mercado - 

bancas, peixarias, lojas e bar de apoio - será realizada uma hasta pública, 

que ocorrerá no próximo dia 12 de Abril, propondo-se para aprovação do 

Executivo Camarário o respectivo Regulamento, que se anexa à presente 

proposta (Anexo B). Propõe-se, ainda, para constituição da Comissão que 
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irá acompanhar a realização dos dois actos - Sorteio e Hasta Pública - os 

seguintes elementos: Presidente da Comissão: Miguel Sousa Pires Almeida 

Frazão -. Director do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; 1.º 

Vogal – Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes - Chefe da Divisão de 

Salubridade e Ambiente; 2.º Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de 

Almeida – Chefe da Divisão Administrativa.” O Regulamento do sorteio 

para atribuição do direito de ocupação de bancas e lojas do Novo Mercado 

Municipal de Guimarães, bem como o Programa da Hasta Pública dão-se 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

APOIO ÀS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a 

seguinte proposta: “Atendendo à difícil conjuntura financeira que a 

Câmara Municipal de Guimarães atravessa, em função das restrições 

impostas ao investimento público pela necessidade de consolidar as contas 

do Estado português, torna-se inviável corresponder a todas as pretensões 

dos Presidentes de Junta de Freguesia, em matéria de obras ou 

investimentos a realizar nas respectivas áreas de competência. Deste modo, 

interessa estabelecer, de forma universal, transparente e tão objectiva 

quanto possível, directrizes que orientem os autarcas das freguesias na 

escolha das obras que pretendem ver implementadas prioritariamente, bem 

como critérios de análise que sustentem as decisões a tomar futuramente 

pelo Executivo. Deste modo, proponho que os apoios às Juntas de 

Freguesia previstos na rubrica 11.01.12 do Plano de Actividades sejam 

concretizados por protocolo, a celebrar nas seguintes condições: - A 

iniciativa e a escolha da obra a realizar são da responsabilidade de cada 

Junta de Freguesia, que a submete à análise do Departamento de Obras 

Municipais; - Só serão atribuídas verbas para execução de obras que 
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tenham projecto e/ou avaliação técnica com parecer favorável dos serviços 

técnicos da Câmara Municipal. As verbas a atribuir para cada uma das 69 

freguesias serão ponderadas tendo em consideração a área geográfica da 

freguesia e o seu número de habitantes. Por outro lado, e no que toca à 

função e valências dos investimentos propostos pelas diversas Juntas, será 

dada prioridade àquelas que digam respeito a: a) Reabilitação dos centros 

cívicos e de sítios de valor patrimonial natural ou edificado de qualidade; b) 

Equipamentos de apoio a crianças e idosos; c) Sedes de Junta de Freguesia; 

d) Cemitérios e casas mortuárias. Quer a elaboração dos projectos, quer a 

execução destas obras, terão como limite as verbas definidas no respectivo 

protocolo e serão realizadas sob acompanhamento técnico e fiscalização 

dos serviços do Departamento de Obras Municipais, e pagas mediante 

autos de medição.” 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 nas listas do PSD votaram 

favoravelmente o ponto 5 da agenda da reunião da Câmara Municipal de 

Guimarães, pelas seguintes razões: 1. O rigor e a justiça na atribuição de 

dinheiros públicos são, para o PSD, os pilares fundamentais de uma boa 

gestão. Ao exigirmos rigor, teremos em conta, naturalmente, o interesse 

superior das populações. Ao assim procedermos, teremos que ser justos 

para que não existam freguesias de primeira e freguesias de segunda, 

respeitando o esforço que os vimaranenses fazem, dia após dia, e ano após 

ano, para que este órgão possa dispor do dinheiro de todos para investir 

em prol de todos, de forma equilibrada e justa. 2. O que se aprovou com a 

presente proposta foi o destino a dar às verbas que politicamente o PS 

entendeu afectar às freguesias. O montante de €2.000.000 foi uma escolha 

política do PS que criticámos na altura indicada (no Plano e Orçamento, 
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PO). Nesta deliberação, o que se discutiu foi a aplicação da rubrica 

11.01.12 do PO. 3. Em sede de discussão da proposta, o senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães esclareceu cabalmente as dúvidas por 

nós levantadas e assumiu compromissos que se nos afiguram essenciais. 4. 

Assim, a) - Ficou claro que serão definidas, à partida, as verbas destinadas 

a cada uma das freguesias. A este nível, o compromisso assumido pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães no sentido de trazer 

à próxima reunião da Câmara Municipal a relação das referidas verbas é 

para os vereadores do PSD essencial; b) - Ficaram esclarecidas as 

fronteiras que delimitam a necessidade de apresentação de projecto da 

simples avaliação técnica e ficou clara a possibilidade de faseamento de 

obras que, pela sua importância, não caibam apenas num ano financeiro. 5. 

Com estes pressupostos e esclarecimentos, e tendo em conta as garantias 

prestadas no sentido de os interesses e as aspirações de cada uma das 

freguesias do concelho serem acautelados e não prejudicados, votamos 

favoravelmente.”----------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A 

Câmara e a Assembleia Municipal votaram o Plano e Orçamento para 

2007 que contém uma verba de €455.218,00 (quatrocentos e cinquenta e 

cinco mil duzentos e dezoito euros) a distribuir proporcionalmente, tendo 

em conta os indicadores das transferências do Estado, pelas sessenta e 

nove Freguesias do Concelho. Os montantes a transferir para cada 

Freguesia estão descritos no mapa de “Transferências para as Freguesias”, 

em anexo ao documento do Plano e orçamento para 2007. É essa proposta 

que agora se submete para votação, visando com ela disponibilizar meios 

às freguesias para, em consonância com a Câmara, executarem tarefas na 

área geográfica do seu território, nomeadamente para realização das 
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pequenas obras de conservação e reparação em edifícios escolares (vidros, 

pequenos trabalhos de electricidade, pichelaria, etc) e ainda para tarefas 

relativas a reparações e manutenção da rede viária concelhia (limpeza de 

bermas e aquedutos). A afectação das transferências agora proposta, 

associadas a essas responsabilidades, justifica-se pela proximidade das 

Juntas de Freguesias com a realidade local, tornando mais célere e eficaz a 

resolução de problemas de pequena dimensão que por si só não justificam 

a intervenção de uma estrutura centralizada. Os montantes agora em 

questão serão pagos até ao final do ano em curso e mediante a 

correspondente verificação da sua execução, por parte dos serviços 

técnicos da Câmara. Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 

01.03 e na unidade económica 08.05.01.02. O mapa de transferência de 

verbas para as freguesias dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 

apesar de reconhecerem que estas transferências se encontram muito 

aquém das necessidades das autarquias e dos anseios das 

populações que nelas habitam. Estas verbas não fazem justiça às 

autarquias locais, não contrariam o fosso de investimentos entre a cidade e 

o resto do concelho que se vem cavando ao longo dos últimos anos, mas 

são, apesar disso, importantes para uma realização mínima de obra nas 

freguesias”. ----------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE – 

ALARGAMENTO DA RUA REITOR JOAQUIM M. RIBEIRO 

TORRES – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 
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Bragança: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal em sua reunião de 27 de Novembro de 2006, proponho que a 

Câmara autorize a Junta de Freguesia de Ponte a executar os trabalhos em 

título, até ao montante €47.423,62 (quarenta e sete mil quatrocentos e 

vinte e três euros e sessenta e dois 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 da 

obra é de 60 dias. A gestão e manutenção da Rua ficam a cargo da Câmara 

Municipal.” Esta despesa tem cabimento na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

SOCIEDADE “AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, S.A.” – EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS – 

Presente a seguinte informação da Divisão Administrativa: “O Município 

de Guimarães é actualmente detentor de mais de 50% do capital social da 

sociedade “Avepark, S.A.”. No decurso do processo de criação do Centro 

Tecnológico que a sociedade se propôs executar vem a “Avepark, S.A.” 

solicitar o apoio da autarquia, através da celebração de um Protocolo de 

Colaboração que colmate a dificuldade que a sociedade tem em adquirir, 

pela via da expropriação, qualquer terreno ou parcela de terreno, 

pretendendo desta forma que o Município assuma a execução do processo 

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

total de aproximadamente 16.000 m2 e que irão permitir a ligação do 

terreno que a “Avepark, S.A.” está a lotear, à nova via que o Município 
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está a expropriar para ligar a 4.ª Fase da “Variante das Taipas” ao Centro 

Tecnológico. Como contrapartida a “Avepark, S.A.” compromete-se a 

executar as obras de infra-estruturas necessárias à concretização do 

arruamento que irá ocupar os cerca de 16.000m2 de terreno a adquirir. Os 

custos estimados pela aquisição de terrenos deverão aproximar-se dos 

€240.000,00 (duzentos e quarenta mil euros), tendo por base a proposta do 

proprietário da maior parcela de terreno a adquirir para este arruamento, 

conjuntamente com o valor médio fixado pelo perito da lista oficial de 

avaliadores para a obra do acesso ao Centro Tecnológico, que a Câmara 

Municipal vai levar a efeito. Este valor, conforme consta já do Protocolo 

de Colaboração, constituirá aumento de capital por parte do Município de 

Guimarães na Sociedade AvePark, SA. As infra-estruturas a executar pela 

“Avepark, S.A.” estão orçadas em, aproximadamente, €700.000,00 

(setecentos mil euros). Atendendo a que esta solicitação importa custos, 

mas também benefícios para a autarquia, deverá ser superiormente 

decidido aceitar, ou não, a celebração do Protocolo de Colaboração nos 

moldes descritos no documento anexo que faz parte integrante desta 

informação, a fim de ser submetido a aprovação do executivo camarário. 

O Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara e os Vereadores 

Domingos Bragança, Júlio Mendes e César Machado não 

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

PATRIMÓNIO – TRANSACÇÃO JUDICIAL – PROCº. Nº 333/03 

– 4ª JUIZO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO 

PORTO – Presente a seguinte informação da Secção de Património: “O 

Município foi demandado judicialmente pelo Sr. José Joaquim da Silva 

Faria, relativamente a um sinistro ocorrido no Lugar da Calçada, freguesia 
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de Vermil, no dia 16 de Abril de 2003. Dada a dificuldade de qualquer das 

partes em provar o alegado no processo judicial, o Sr. Dr. Gomes Alves 

entendeu por bem, aceitar o pagamento de metade do valor do pedido, 

que entretanto foi reduzido a cerca de ¼ do inicial. Deste modo coube à 

Autarquia pagar €600,00 (seiscentos euros) a título de indemnização, 

podendo ser ainda exercido o direito de regresso contra a Companhia de 

Seguros Allianz Portugal, SA, a fim de tentarmos reaver o valor de €400,00 

(quatrocentos euros) dado que a franquia por sinistro é de €200,00 

(duzentos euros). Por despacho de 8 de Fevereiro de 2007 do Sr. 

Presidente da Câmara, foi autorizado o pagamento da quantia de €600,00 

(seiscentos euros) ao lesado, pelo que deverá ser o mesmo ratificado em 

reunião camarária. É o que me cumpre informar.” DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – CEDÊNCIA DE ESPAÇO/GARAGEM À 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 

CULTURAL DE MONTE S. PEDRO/FERMENTÕES – Presente 

um ofício da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de Âmbito 

Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, solicitando que 

lhe seja delegada a gestão de um espaço destinado a garagem, situado na 

entrada nº 30 do Empreendimento Social de S. Pedro/Fermentões, tendo 

em vista o desenvolvimento das actividades da Associação constituída 

pelos moradores do Empreendimento – Associação Recreativa e Cultural 

de Monte S. Pedro/Fermentões – a regulamentar através de Protocolo a 

celebrar entre a CASFIG e a Associação, definindo as regras de ocupação 

e utilização daquele espaço. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – ABANDONO ESCOLAR – PROTOCOLOS DE 

PARCERIA COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 

CONCELHO – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “No decorrer das acções desencadeadas pela Câmara Municipal 

de Guimarães no combate aos índices de abandono, os Serviços de 

Educação têm vindo a desenvolver um trabalho de parceria com os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho com vista à integração escolar dos 

jovens que abandonaram a escola e que se encontram em situação de risco 

de abandono. Neste sentido, propomos que, a exemplo de outros 

Agrupamentos, seja celebrado com o Agrupamento de Escolas Egas 

Moniz protocolo de parceria, que se apresenta em anexo”. O Protocolo de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ABANDONO ESCOLAR – PROTOCOLOS DE 

PARCERIA COM OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO 

CONCELHO – Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “No decorrer das acções desencadeadas pela Câmara Municipal 

de Guimarães no combate aos índices de abandono, os Serviços de 

Educação têm vindo a desenvolver um trabalho de parceria com os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho com vista à integração escolar dos 

jovens que abandonaram a escola e que se encontram em situação de risco 

de abandono. Neste sentido, propomos que, a exemplo de outros 

Agrupamentos, seja celebrado com o Agrupamento de Escolas Agostinho 

da Silva protocolo de parceria, que se apresenta em anexo”. O Protocolo 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é de conhecimento superior, e à semelhança de anos lectivos 

transactos, a atribuição de verbas aos Agrupamentos de Escolas para 

comparticipação de livros e material escolar dos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico processou-se em 2 fases, dando assim possibilidade de 

atender a reclamações dos Encarregados de Educação e eventuais 

transferências de alunos. Recentemente, e após deliberação da 2ª Fase, foi 

enviado pelo Agrupamento de Escolas de Egas Moniz um novo pedido de 

rectificação, em virtude de terem sido transferidas de outros Concelhos 

duas alunas, retiradas dos respectivos agregados familiares e 

institucionalizadas no Lar de Sta Estefânia. Perante o exposto, propõe-se 

que seja atribuída uma verba no valor de €82,00 (oitenta e dois euros) para 

comparticipação de livros e material escolar, referente a 2 alunos do 

Escalão A, da EB1/JI Sta Luzia/Azurém e EB1 Pégada/Azurém. Junto se 

anexa mapa com o número de alunos e respectiva verba. À consideração 

superior”. O referido mapa contendo as alterações dos montantes dá-se 

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

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2006 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado à 

funcionária Ana Cristina da Silva Magalhães, com a categoria profissional 

de Assistente Administrativa Especialista. O Relatório Final, que se dá aqui 

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

a aplicação da pena disciplinar de multa graduada em €200,00 (duzentos 

euros). DELIBERADO, POR MAIORIA E ESCRUTÍNIO 

SECRETO APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE 
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MULTA GRADUADA EM €200,00 (DUZENTOS EUROS), com dez 

votos a favor e um em branco. ------------------------------------------------------ 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – EM 583 – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“A Estrada Municipal 583, no seu troço compreendido entre as Estradas 

Nacionais 206 (Silvares) e 1001 (Ponte), possui actualmente uma 

intensidade de trânsito de veículos pesados desadequada às suas 

características, agravado pelo facto de constituir o único acesso a Poente e 

Sul ao Parque Industrial de S. João de Ponte. O perfil transversal reduzido, 

a drenagem superficial e a ausência de passeios, criam situações de 

particular insegurança no troço compreendido entre o entroncamento de 

acesso ao Parque Industrial e a E.N. 101 pelo que se propõe a interdição 

ao trânsito de veículos pesados no mesmo, excepto transportes públicos 

de passageiros e cargas e descargas”. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNIICPAL. --------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – FÉRIAS 

DESPORTIVAS PÁSCOA’ 07 – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Tempo Livre – 

Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL, solicitou a 

colaboração do Município através da cedência de um autocarro para os 

dias 26, 27, 29 de Março e 2, 4 e 5 de Abril, durante a realização do 

projecto “Férias Desportivas – Páscoa’ 07, a realizar no Pavilhão Multiusos 

de Guimarães. Considerando os objectivos prosseguidos pela Cooperativa 

Tempo Livre e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização 

da viatura, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

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

TRANSPORTES  –  COOPERATIVA FRATERNA  –  FÉRIAS DA 
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PÁSCOA – Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “A Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade 

e Integração Social, solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para os dias 2 e 4 de Abril, no âmbito dos 

projectos de intervenção social em curso nos Bairros de Gondar e 

Atouguia. Considerando os objectivos prosseguidos pela Cooperativa 

Fraterna e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização da 

viatura, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

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

TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS 

SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Março de 

2007 que cedeu à Escola Secundária Martins Sarmento um autocarro, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente: “A Escola Secundária Martins Sarmento solicitou a 

colaboração do Município através da cedência de um autocarro para 

efectuar o transporte dos alunos no dia 20 de Março à Penha. 

Considerando que se trata de uma actividade inserida na Semana Cultural 

da Escola e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização da 

viatura em causa, submete-se à ratificação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado.” DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – CORPORAÇÃO FABRIQUEIRA DE S. TIAGO DE 

RONFE – RESTAURO DO SALÃO PAROQUIAL – Presente a 

seguinte proposta: “A Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe está a 

proceder ao restauro do respectivo Salão Paroquial, com o objectivo de o 

adaptar às actuais exigências regulamentares que impendem sobre os 

espaços de apresentação de manifestações culturais: renovação de 
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instalações sanitárias, rampa de acesso para deficientes, pinturas, revisão da 

instalação eléctrica, sistema de segurança contra incêndios, renovação e 

ampliação do palco, equipamento sonoro e mobiliário. O equipamento em 

causa é frequentemente cedido pela referida corporação para a realização 

de actividades de índole cultural, recreativa e cívica, designadamente 

espectáculos de teatro e música, sessões de cinema, sessões da assembleia 

de freguesia, etc. Estando o custo total da intervenção orçado em 

€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), solicitam o apoio da Autarquia 

que, em complemento dos fundos recolhidos junto da população, 

possibilite a sua conclusão. Atendendo ao interesse público de que se 

revestem estes equipamentos de uso colectivo para a promoção da cultura 

e das actividades cívicas, e considerando a absoluta necessidade de dotar 

estes espaços de condições técnicas e de segurança que assegurem o 

respeito pela legislação vigente nesta matéria, proponho, ao abrigo do 

disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, 

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

Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe, de um subsídio de 

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

de reabilitação do Salão Paroquial de Ronfe. Este subsídio será pago 

mediante verificação, pelo Departamento de Obras Municipais, dos autos 

de medição correspondentes”. 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 19 e 20 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 
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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 – MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – APOIO PARA 

DESFILE DE MODA – Presente a seguinte proposta: “Pretende o 

Museu de Alberto Sampaio realizar, no próximo dia 23 de Março, um 

desfile de moda criada pelo estilista vimaranense Rafael Freitas, pelo que 

vem solicitar o apoio logístico da Autarquia, traduzido na cedência e 

montagem de uma passarela, bem como na instalação de uma baixada 

eléctrica e pagamento dos respectivos consumos. Atendendo ao facto de 

esta iniciativa se traduzir num importante incentivo ao trabalho de um 

estilista vimaranense, e atento o seu interesse para a divulgação dos jovens 

valores de Guimarães, 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 concessão dos apoios solicitados, cuja 

estimativa de custos ronda os €1.000,00 (mil euros), incluindo custo do 

trabalho extraordinário e consumos de energia eléctrica”. 

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 19 e 20 da 
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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 – FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – 

FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santa Apolónia, freguesia de Silvares, solicitando a 

cedência de troféus para o concurso pecuário de gado bovino e corrida de 

cavalos, integrados nas Festas em Honra de Santa Apolónia, a realizar no 

próximo dia 9 de Abril. Propõe-se a concessão de 3 troféus. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SILVARES – FESTAS 

EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas em Honra de 

Santa Apolónia, freguesia de Silvares, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública da ornamentações das referidas festas, a realizar 

nos próximos dias 8 e 9 de Abril. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com a realização das Festas em Honra de Santa 

Apolónia, verifica-se que a média é de €220,00 (duzentos e vinte euros), 
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pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para 41,4 Kva cada 

nos dias 8 e 9 de Abril, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de 

Silvares, de um subsídio correspondente a 50% do montante dos 

consumos eléctricos originados pelas ornamentações das Festas em Honra 

de Santa Apolónia, num máximo de €110,00 (cento e dez euros). Esta 

despesa tem cabimento na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 22 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – 

FESTA DAS CRUZES – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um 

ofício da Comissão da Festa das Cruzes, freguesia de Serzedelo, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 3 e 6 de Maio. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a realização 
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da Festa das Cruzes, verifica-se que a média é de €400,23 (quatrocentos 

euros e vinte e três cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 

contadores para 41,4 Kva cada entre os próximos dias 3 e 6 de Maio, bem 

como a atribuição, à Junta de Freguesia de Serzedelo, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante dos consumos eléctricos originados 

pelas ornamentações da Festa das Cruzes, num máximo de €200,12 

(duzentos euros e doze cêntimos). Esta despesa tem cabimento na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas 

listas PSD votaram contra os pontos 22 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Creixomil solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz, a 
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realizar entre os próximos dias 13 e 15 de Abril. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com a realização das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Luz, verifica-se que a média é de €502,42 (quinhentos e 

dois euros e quarenta e dois cêntimos), pelo que será de autorizar a 

instalação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva durante os 

próximos dias 13 e 15 de Abril, bem como a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Creixomil, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante dos consumos eléctricos originados pelas ornamentações das 

Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz, num máximo de €251,21 

(duzentos e cinquenta e um euros e vinte e um cêntimos). 

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 22 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE CORVITE – FESTAS 

EM HONRA DA SENHORA DO Ó – ILUMINAÇÕES 
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PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Corvite 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

Festas em Honra da Senhora do Ó, a realizar entre os próximos dias 4 e 6 

de Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com a 

realização das Festas em Honra da Senhora do Ó, verifica-se que o 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das referidas Festas no 

ano de 2004 foi de €303,51 (trezentos e três euros e cinquenta e um 

cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 2 contadores para a 

potência de 41,4 Kva durante os próximos dias 4 e 6 de Maio, bem como a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Corvite, de um subsídio correspondente 

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

das Festas em Honra da Senhora do Ó no ano de 2004, num máximo de 

€151,76 (cento e cinquenta e um euros e setenta e seis cêntimos). 

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 22 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 
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suportado pela CM”. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – FESTAS DO PADROEIRO – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Selho S. 

Cristóvão solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas do Padroeiro, a realizar entre os próximos 

dias 18 e 20 de Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com a realização das referidas Festas, verifica-se que a média é de 

€262,56 (duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), 

pelo que será de autorizar a instalação de 3 contadores para a potência de 

41,4 Kva entre os próximos dias 18 e 20 de Maio, bem como a atribuição, 

à Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão, de um subsídio correspondente 

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

das Festas do Padroeiro, num máximo de €131,28 (cento e trinta e um 

euros e vinte e oito cêntimos). 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 22 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 
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pelo consumo de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVOS – FESTAS 

DE S. JOÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de S. João de Calvos solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. 

João, a realizar entre os próximos dias 22 e 24 de Junho. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com a realização das referidas 

Festas, verifica-se que a média é de €267,40 (duzentos e sessenta e sete 

euros e quarenta cêntimos), pelo que será de autorizar a instalação de 3 

contadores para a potência de 41,4 Kva entre os próximos dias 22 e 24 de 

Junho, bem como a atribuição, à Junta de Freguesia de Calvos, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações das Festas do Padroeiro, num máximo de 

€133,70 (cento e trinta e três euros e setenta cêntimos). 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 22 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 
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não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

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

CÂMARA MUNICIPAL – RELATÓRIO E CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 

2006 – Presente, para ulterior apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal, a proposta respeitante ao RELATÓRIO E CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – ANO DE 2006. Os documentos 

respeitantes ao Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos 

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, 

POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se o Vereador 

António José Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Relatório e Contas de 

2006 (RC) espelha o débil resultado de um Plano e Orçamento curto e 

incapaz de projectar Guimarães para o desenvolvimento ansiado pelos 

vimaranenses. Este RC é o resultado de um conjunto de políticas injustas 

em relação às freguesias e pouco atenta em relação às instituições 

concelhias por oposição à fartura financeira das régies-cooperativas da 

CMG. Este RC é ainda o resultado de mais um ano perdido pelo PS, 

voluntariamente, nas batalhas fundamentais pelo desenvolvimento 

económico e pela descentralização. Mesmo assim, com parcos 

propósitos enunciados ao nível do apoio às freguesias e no 

desenvolvimento económico, o PS falhou! Este RC espelha o logro da 

rubrica de apoio às obras das freguesias (menos de metade!), bem como 

nas ligações Taipas-Cidade e Lordelo-Cidade, ou nos planos urbanísticos 

das Vilas de Guimarães, ou mesmo a inexistência real do Fundo Ambiental 

para as Freguesias. Este RC espelha ainda, entre muitas outras expectativas 
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goradas, a não concretização em 2006 do acesso ao Parque de Ciência e 

Tecnologia, ou a não aposta nas vãs promessas de campanha (como agora 

se prova) inscritas no Plano e Orçamento de 2006 como sejam o Centro 

incubador de microempresas ou o Laboratório de inovação e 

empreendedorismo. Votamos natural e convictamente contra este 

Relatório e Contas”. ------------------------------------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – RELATÓRIO E 

CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

RESPEITANTE AO ANO DE 2006 – Presente, para ulterior 

apreciação e votação pela Assembleia Municipal, a proposta respeitante ao 

RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – ANO DE 2006. Os documentos respeitantes ao 

Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

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

Vítor Ferreira. Absteve-se o Vereador António José Salgado Almeida. ------ 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

EM LIQUIDAÇÃO – RELATÓRIO E CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES EM LIQUIDAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 

2006 – Presente, para ulterior apreciação e votação pela Assembleia 

Municipal, a proposta respeitante RELATÓRIO E CONTAS DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES, EM LIQUIDAÇÃO – ANO DE 2006 Os documentos 

respeitantes ao Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos 

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, 
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POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APRECIAÇÃO E 

VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

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

Vítor Ferreira. Absteve-se o Vereador António José Salgado Almeida. ------ 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO 

DE 2006 – Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de 

Guimarães – remetendo, para aprovação, o Relatório de Gestão e Contas 

do Exercício de 2006, aprovado em reunião extraordinária do respectivo 

Conselho de Administração, realizada no passado dia 16 de Março. Os 

documentos respeitantes ao Relatório e Contas referidos dão-se aqui por 

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 


