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ACTA 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e oito, 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira, 

Luísa Maria Alves de Oliveira e Ana Amélia Mota Guimarães. --------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado 

em acta: “A ideia avançada, dentro dos “5 projectos”, sobre um novo 

espaço para a feira semanal é, sob o nosso ponto de vista, e como já o 

afirmámos, uma má ideia. É uma má ideia quanto à localização e, 

sobretudo, é uma má ideia quanto ao modelo pois implica investimentos 

que, a nosso ver, são desnecessários. É nosso entendimento e gostávamos 

de o deixar aqui, hoje, claro, que o novo espaço da feira poderia ocupar 

um espaço público urbanizado e que, aí sim, se deveria apostar fortemente 

num conjunto de regras e modelos físicos que permitissem a sua 

diversidade, organização e bom funcionamento. É esse o contributo que 

hoje deixamos. Como a Feira Semanal tem um carácter pontual pensamos 

que se poderia aproveitar um espaço urbano próprio pré-existente e 

apostar (aí sim!) num sistema de espaços amovíveis, com concepção e da 

propriedade da Câmara Municipal, que os interessados comprariam 

mediante atribuição de licença e que permitiria uma maior comodidade e, 
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sobretudo, uma melhor organização de espaços. A aposta nas estruturas 

individuais deveria ter como preocupação fundamental a funcionalidade e 

a estética, aliada à necessária procura de diversidade em termos das ofertas 

que hoje temos na Feira Semanal, com produtos da terra, artesanato, 

alimentação, entre outros. Pensamos que o espaço exterior do Estádio D. 

Afonso Henriques contíguo à Bancada Nascente seria o espaço ideal para 

receber a Feira Semanal. Colocando as estruturas individuais no espaço 

actualmente dedicado ao estacionamento poder-se-ia adaptar o espaço, 

deixando o actual acesso de circulação automóvel para o uso pedonal dos 

utentes. O actual parque de estacionamento do Estádio que continua 

subaproveitado, permitiria uma oferta de estacionamento à altura das 

necessidades e no qual estacionariam também os feirantes entre a 

exposição e a arrumação dos seus produtos, eliminando os veículos do 

espaço da Feira. São modelos como este que vão dando resultado nos 

espaços centrais das cidades europeias. É este modelo, prático e sem 

grandes encargos para o erário público, que defendemos”. 2 – Vereador 

José Manuel Antunes – a) – Comentou o mau estado em que se 

encontra a Rua Prof. Abel Salazar, dizendo ser urgente uma intervenção 

tendo em vista reparar o pavimento; b) – Quis saber sobre o ponto de 

situação relativo ao processo de abate de árvores na Estrada da Penha. 3 – 

Vereadora Ana Amélia Guimarães – Referiu a importância das praias 

fluviais para as populações durante o Verão, dizendo, a propósito, que a 

criação de uma rede de praias fluviais poderia promover uma efectiva 

despoluição do Rio Ave e seus afluentes, oferecendo uma alternativa de 

lazer acessível aos munícipes e a quem visita Guimarães. 4 – Presidente 

da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Disse que o 

espaço onde se prevê instalar a Feira Semanal vai ter mais centralidade do 

que a proposta apresentada pelo Vereador Rui Vítor Costa, acrescentando 
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que as futuras acessibilidades vão ficar resolvidas com a proposta que hoje 

é submetida à aprovação da Câmara relativa à Constituição do Direito de 

Superfície sobre a Praça existente na cobertura da Estação Central de 

Camionagem; b) – Sobre a intervenção do Vereador José Manuel Antunes 

deu conhecimento que a Autarquia está a investir na requalificação de 

passeios, garantindo que a melhoria dos acessos ao GuimarãeShopping vai 

contemplar um arranjo daquele espaço; 5 – Vereador César Machado – 

Esclareceu o que havia sido feito, ao nível da fiscalização, relativamente à 

poda das árvores na Estrada da Penha. 6 – Vereador Armindo Costa e 

Silva – a) – Esclareceu, também, sobre este assunto, dizendo que as 

árvores estavam agora a reconstituir-se, pois sobreviveram à poda, que 

considerou excessiva. ---------------------------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: -------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROGRAMA “SIMPLEX AUTÁRQUICO” – 

Presente, para aprovação, o Protocolo de adesão ao Programa “Simplex 

Autárquico”, que assenta numa cooperação entre Municípios e organismos 

da Administração Central, em especial a Agência da Modernização 

Administrativa (AMA), tendo em vista melhorar a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos e às empresas. O referido Protocolo dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora 

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

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

Conforme constava da Agenda de trabalhos, procedeu-se à apresentação 

do Projecto de Requalificação do Largo Martins Sarmento/Carmo, de 

autoria do Arquitecto Miguel Frazão, Director de Departamento de 
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Serviços Urbanos e Ambiente. Começou por intervir o Vereador Júlio 

Mendes, que fez uma referência elogiosa ao trabalho desenvolvido pelo 

Arq. Miguel Frazão ao longo do seu percurso profissional ao serviço da 

Câmara Municipal de Guimarães. Seguidamente, tomou a palavra o Arq. 

Vítor Fernandes, Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico, dando conhecimento do trabalho em curso da Divisão do 

Gabinete Técnico Local. Finalmente, o Arq. Miguel Frazão fez a 

apresentação do Projecto de Requalificação do Largo Martins 

Sarmento/Carmo. -------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2008. DELIBERADO 

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

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

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

Rui Vítor Costa e José Manuel Antunes. ------------------------------------------ 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL – Presente a 

seguinte proposta apresentada pelo Vereador Júlio Mendes: “No início do 

processo mencionado em assunto, referi que, no quadro do Plano 

Plurianual de Investimentos para o actual mandato, importaria, desde logo, 

identificar aqueles que, à luz das prioridades já conhecidas, poderiam vir a 

corporizar candidaturas bem sucedidas ao QREN – Quadro de Referência 

Estratégico Nacional, e, por outro lado, aqueles que, por terem um 

impacto local ou circunscrito a uma determinada região do Concelho, 

teriam, para ser executados, que reunir financiamentos de outras fontes. 

Mais se destacava que, no caso destes, importaria alcançar fontes de 

financiamento que não colocassem em risco as disponibilidades financeiras 
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da Autarquia para fazer face à contrapartida municipal dos investimentos a 

realizar no âmbito do QREN e que, por outro lado, não relevassem para 

efeitos do endividamento municipal, cuja capacidade deve ser 

salvaguardada para corresponder às referidas contrapartidas. Com esta 

sustentação, e na sequência da aprovação, pelos órgãos do Município, da 

proposta de procedimento, foi promovido um concurso público 

internacional com vista à constituição de uma sociedade anónima para 

proceder à construção, instalação e conservação de equipamentos e infra-

estruturas urbanas de relevante interesse municipal, concretamente: - 

Cinco piscinas municipais, localizadas nas Vilas de Lordelo, Moreira de 

Cónegos, Ronfe, São Torcato e Serzedelo; - Edifício sede da Polícia 

Municipal (adaptação e reabilitação do edifício sito na Rua Cónego Gaspar 

Estaço, Guimarães); - Armazém e oficinas gerais da Câmara Municipal de 

Guimarães; - Reabilitação do Parque de Campismo da Penha. Suportado 

no relatório do júri constituído por deliberação de 20 de Setembro de 

2007, que considero exaustivo e claro, apesar da dificuldade em que se 

traduziu a existência de um só concorrente, e considerando que as rendas 

resultantes da construção e utilização dos equipamentos em causa, 

constituindo encargos correntes, são substancialmente inferiores à 

diferença que vem sendo apurada nos últimos anos entre receitas e 

despesas correntes, diferença essa aplicada em investimentos, considero 

que a proposta resultante da negociação encetada com o concorrente é 

vantajosa para o Município, enquadrando-se nas suas disponibilidades 

financeiras. Deste modo, proponho que a Câmara Municipal aprove 

submeter à Assembleia Municipal a adjudicação ao consórcio composto 

pelas empresas FDO – Construções, SA, ENSUL – Gestão de 

Projectos de Engenharia, SA, IRMÃOS CAVACO, SA e 

EUROLUGUER – Transporte e Aluguer de Equipamentos, Lda. da 
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“Parceria para a construção, financiamento e conservação de equipamentos 

desportivos (cinco piscinas), da Requalificação do Parque de Campismo da 

Penha, do edifício sede da Polícia Municipal e das oficinas gerais e do 

armazém geral da Câmara Municipal de Guimarães”, nos termos do aludido 

Relatório do Júri”. O Relatório Final dá-se aqui por reproduzido e fica 

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

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira, Luísa Oliveira e Ana Amélia 

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

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE A 

PRAÇA EXISTENTE NA COBERTURA DA ESTAÇÃO 

CENTRAL DE CAMIONAGEM – Presente a seguinte proposta 

apresentada pelo Vereador Júlio Mendes: “O Município de Guimarães é 

detentor de um espaço público que se encontra inserido na zona comercial 

designada por GuimarãeShopping. Trata-se da praça formada pela cobertura 

da Estação Central de Camionagem que, ao longo dos 13 anos de 

existência daquele equipamento comercial, se revelou desaproveitada, não 

suscitando a desejada utilização pública, à excepção, mais recentemente, da 

circulação entre o centro comercial e o complexo de cinemas. Por outro 

lado, verificam-se na envolvente daquele centro comercial alguns 

melhoramentos que importaria implementar: - dotar o mercado municipal 

e a futura feira semanal dos novos acessos já previstos no quadro do 

estudo urbanístico que fundamentou a construção do novo mercado 

municipal; - criar condições que melhorem substancialmente as condições 

e fluência do trânsito rodoviário num nó que conheceu nos últimos anos 

um considerável aumento de tráfego, em razão de se ter tornado, por força 

da conclusão das novas vias rápidas, a principal entrada da cidade, para 
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além de assegurar o acesso ao centro comercial e ao hospital. Acresce, 

ainda, a necessidade de reabilitar e modernizar a Estação Central de 

Camionagem, com especial destaque para a melhoria da qualidade do ar, 

conforto térmico e espaços interiores. Esta contextualização explica em 

boa medida a reacção assumida pela Câmara Municipal quando, há cerca 

de um ano, a empresa Sonae Sierra indagou da disponibilidade do 

Município para ocupar a referida praça exterior com o objectivo de 

proceder a uma ampliação do GuimarãeShopping, no intuito da sua 

requalificação e modernização. Assim, entendemos solicitar à referida 

empresa que o preço a suportar pudesse ser pago mediante a realização de 

um conjunto de obras públicas tendentes a promover os melhoramentos 

atrás identificados, enquadrado por um estudo de tráfego por empresa da 

especialidade que, desde logo, apontasse para soluções que permitissem 

optimizar as condições de circulação automóvel na envolvente do 

GuimarãeShopping. Na sequência de conversações mantidas com os 

diferentes departamentos autárquicos envolvidos na concepção e 

planeamento daqueles melhoramentos, a entidade gestora do centro 

comercial, ciente da aptidão construtiva da actual praça exterior, elaborou e 

formalizou uma proposta com vista à sua rentabilização, sob forma de 

estudo preliminar que preconiza a cobertura e utilização daquele espaço, 

criando uma nova zona de restauração, lazer e comércio. Para este efeito, a 

entidade gestora propôs a constituição a seu favor do direito de superfície 

pelo prazo de 30 anos daquele espaço necessário à viabilização desta 

operação, propondo como contrapartida um conjunto de obras que se 

propõe executar no espaço público, enquadradas por um estudo de tráfego 

da zona de implantação do centro comercial. Analisado o referido estudo 

preliminar, que suscitou pareceres dos vários sectores autárquicos 

envolvidos, foram sugeridas, aceites e integradas na proposta final da 
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Sonae Sierra várias das alterações formuladas por aqueles pareceres. Em 

face do processo negocial descrito que, como se referiu, contempla várias 

das sugestões enunciadas pela Autarquia, entendemos que seria de vital 

importância, na perspectiva do interesse municipal, viabilizar a pretensão 

deduzida, a qual implica um investimento estimado em €14.340.000,00. 

Por outro lado, torna-se evidente que as dezenas de postos de trabalho que 

a ampliação do centro comercial originaria contribuíram sobremaneira para 

a avaliação positiva que fazemos da proposta formulada pela entidade 

gestora do centro comercial. Sucintamente, consideramos ser de manifesto 

interesse municipal a viabilização da proposta formulada pela SonaeSierra, 

atendendo a que a mesma assegura, sem qualquer custo para a Autarquia, 

um investimento que ronda os €3.590.000,00 em espaços ou equipamentos 

públicos: - um novo acesso ao mercado municipal e à futura feira semanal; 

- a melhoria substancial das condições de circulação rodoviária de acesso 

ao hospital e ao próprio centro comercial e de entrada na cidade; - a 

reabilitação e modernização da Estação Central de Camionagem. Por outro 

lado, e para além da dinamização económica em que se traduzirão os 

investimentos a realizar e o funcionamento da ampliação, acresce a 

importância fulcral de que se reveste a criação de empregos a criar na fase 

de construção e, posteriormente, para assegurar o funcionamento dos 

novos espaços comerciais a criar. Sublinhe-se que a aprovação desta 

proposta não isenta a Sonae Sierra do conjunto de obrigações normais 

nestes casos: os projectos terão que ser aprovados pela Câmara Municipal, 

e a sua execução acompanhada pelos diversos serviços autárquicos, 

mantendo-se o promotor obrigado a licenciar a ampliação e a liquidar as 

respectivas taxas. Ademais, fica consagrado no acordo alcançado que a 

Sonae Sierra fica responsável pela promoção e pagamento de todas as 

expropriações necessárias à execução das obras em causa, cujo valor de 
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referência é de €250.000,00. Face a estes pressupostos, impunha-se apurar, 

do ponto de vista jurídico, urbanístico e viário, a viabilidade da pretensão 

manifestada pela entidade gestora do centro comercial e das contrapartidas 

que entendemos serem as que, do ponto de vista do interesse público, se 

revelam as mais vantajosas para o Município. Tratava-se, assim, de 

acautelar a justa composição dos interesses em presença, públicos e 

privados, urbanísticos, viários e legais, com absoluta transparência e justeza 

técnica e segundo critérios de legalidade estrita. Atentos os pareceres 

técnicos em anexo, que, do nosso ponto de vista, asseguram aquelas 

condições de transparência, legalidade e equilíbrio financeiro, proponho 

que a Câmara submeta à Assembleia Municipal, em cumprimento do 

disposto na alínea i) do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro: 1 

– A aprovação da constituição do direito de superfície sobre o espaço 

correspondente à actual praça exterior, pelo prazo de 30 anos, de acordo 

com a minuta de contrato promessa anexa à presente proposta (Doc. 1); 2 

- Que o referido direito de superfície, avaliado externamente em 

€1.035.000,00 por perito da lista oficial seja constituído, pelo preço de 

€3.590.000,00, correspondente ao valor estimado pela Sonae Sierra, para a 

execução das seguintes obras, estimadas pelos serviços autárquicos em 

€3.212.846,00 e ao montante de €250.000,00 para aquisição das parcelas 

necessárias à concretização do novo acesso ao mercado municipal: - Criar 

condições que melhorem substancialmente as acessibilidades à cidade e 

fluência do trânsito na principal entrada da cidade, considerando o acesso 

ao GuimarãeShopping, ao Hospital e respectivos locais de estacionamento; - 

Construir um novo acesso ao mercado municipal e à futura feira semanal; - 

Melhorar a Estação Central de Camionagem, reabilitando-a e 

modernizando-a, sobretudo em termos de conforto, designadamente 
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técnico e de qualidade do ar, nos espaços interiores e exteriores. 3 - Que a 

Assembleia Municipal delegue competências na Câmara Municipal para 

promover eventuais ajustamentos nas formalidades a encetar com vista à 

concretização das várias operações implicadas na integral realização desta 

proposta”. A minuta de contrato promessa de constituição de direito de 

superfície, bem como o estudo urbanístico indicativo constante da 

proposta para a Nova Praça do GuimarãeShoppinhg e acta da reunião 

realizada em 17 de Junho de 2007 dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

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

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira, Luísa Oliveira e Ana Amélia 

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

OBRAS PÚBLICAS – LOTEAMENTO DA QUINTA DO 

OUTEIRO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a seguinte 

informação dos Serviços do Departamento de Obras Municipais: “No 

Plano de Actividades para o ano de 2008 consta a execução da obra em 

título, onde foi inscrita a verba de €1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil euros) destinada a suportar a despesa, com a rubrica 05.01.02. Com 

vista a ser adjudicada a empreitada à empresa “M. Couto Alves, SA”, 

conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas, em 

04/03/2008, pelo preço de €949.181,53 (novecentos e quarenta e nove mil 

cento e oitenta e um euros e cinquenta e três cêntimos) + IVA, e atento o 

plano de pagamentos da respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição 

de encargos: Ano de 2008 = €350.000,00 (trezentos e cinquenta mil euros) 

+ IVA = €367.500,00 (trezentos e sessenta e sete mil e quinhentos euros); 

Ano de 2009 = €599.181,53 (quinhentos e noventa e nove mil cento e 

oitenta e um euros e cinquenta e três cêntimos) + IVA = €629.140,61 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

(seiscentos e vinte e nove mil cento e quarenta euros e sessenta e um 

cêntimos).” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

OBRAS PÚBLICAS – LOTEAMENTO DA QUINTA DO 

OUTEIRO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente, para aprovação, o Relatório Final respeitante à 

empreitada em epígrafe, bem como a correspondente minuta do contrato. 

O Relatório Final propõe que a referida empreitada seja adjudicada ao 

concorrente “M. Couto Alves, SA”, pelo preço total de 949.181,53 € + 

IVA, sendo o prazo de execução de 365 dias. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 07.03.03.01. 

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. ------------------------------------------ 

VOTO DE LOUVOR – CLUBE INDUSTRIAL DE PEVIDÉM – 

Presente a seguinte proposta: “O atirador Marino Machado, do Clube 

Industrial de Pevidém, sagrou-se campeão da Europa de Tiro em hélice 

com armas de caça. O título foi obtido no Campeonato da Europa 

realizado em Roma, com a participação de 400 atiradores de muitos países 

europeus. Portugal conquistou também o título de campeão europeu 

colectivo, para o que muito contribuíram vários atiradores do Clube 

Industrial de Pevidém. A modalidade de Tiro tem uma grande tradição em 

Guimarães, tendo em épocas passadas sido alcançados títulos mundiais e 

europeus por atiradores vimaranenses. Pelas razões descritas, proponho a 

atribuição de um voto de louvor ao Clube Industrial do Pevidém, aos seus 

atiradores e dirigentes”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

VOTO DE LOUVOR – EQUIPA DE INICIADOS MASCULINOS 

DE ANDEBOL DO DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA 
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– Presente a seguinte proposta: “A equipa de Iniciados Masculinos de 

Andebol do Desportivo Francisco de Holanda conquistou, pela terceira 

vez consecutiva, o campeonato nacional na sua categoria. É o resultado de 

um grande trabalho na formação que esta colectividade desenvolve, 

abrangendo centenas de jovens. O Andebol foi uma das primeiras 

modalidades praticadas na cidade, mantendo uma grande atracção na 

captação de praticantes. Pelas razões descritas, proponho um voto de 

louvor ao Desportivo Francisco de Holanda, aos seus jovens atletas, 

técnicos e dirigentes”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

VOTO DE LOUVOR – EQUIPA DE INICIADAS FEMININOS 

DO VOLEIBOL DO VITÓRIA SPORT CLUBE – Presente a 

seguinte proposta: “A equipa de Iniciadas Femininos do Voleibol do 

Vitória Sport Clube conquistou o campeonato da modalidade no seu 

escalão. É mais um título que a Secção de Voleibol do Vitória alcança esta 

época, que, para além dos êxitos das suas equipas seniores, engrandece a 

formação desportiva que tem sido desenvolvida nos escalões jovens. A 

envolvência de um grande número de atletas na prática desportiva, em 

diferentes modalidades nestes escalões, tem sido uma grande mais valia 

que está a ser ganha nas novas gerações vimaranenses, contribuindo de 

uma forma extraordinariamente salutar para um melhor e maior 

desenvolvimento físico e social da nossa comunidade. Pelas razões 

expostas, proponho a atribuição de um voto de louvor ao Vitória Sport 

Clube, às jovens atletas, e aos seus técnicos, seccionistas e dirigentes”. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

REPARAÇÃO DAS CAIXILHARIAS NA ESCOLA EB1 DE 

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

Assembleia Municipal em sua sessão de 23 de Novembro de 2007, 

proponho que a Câmara autorize o pagamento à Junta de Freguesia de 

Fermentões do valor de €23.942,30 + IVA (à taxa de 5%), respeitante à 

execução de trabalhos de carácter urgente, que levou a efeito na EB1 de 

Caneiros, nomeadamente pinturas e reparação das caixilharias da Escola, 

cuja competência era da Câmara Municipal. O pagamento será feito 

mediante a elaboração de autos de medição dos trabalhos”. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD consideram que as transferências para as Juntas 

de Freguesia, que são objecto de protocolos de delegação de competências, 

devem ser auditadas pela Câmara Municipal de acordo com o seguinte 

procedimento: 1 - Auditoria financeira, pela análise dos autos de medição e 

respectivas facturas, correspondentes à empreitada objecto da delegação de 

competências. 2 - Medição elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais (DOM) com o objectivo de controlo dos autos de medição e 

definição do valor máximo a transferir, de acordo com os preços correntes 

aceites pelo departamento. Entendemos por isso que, finda a auditoria, o 

valor a transferir deverá ser sempre o menor dos valores entre o total das 

facturas correspondentes à execução da empreitada e o valor máximo 

definido pela medição elaborada pelo DOM. Em coerência com estes 

pressupostos, votamos contra”. ----------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. 

LOURENÇO – PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE ARMANDO 

VIEIRA GONÇALVES – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Domingos Bragança: “A Junta de Freguesia de Selho S. Lourenço efectuou 
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a Pavimentação da Rua Padre Armando Vieira Gonçalves, a qual foi 

objecto do protocolo de delegação de competências celebrado em 22 de 

Junho de 2007. O custo da obra, de acordo com a medição elaborada pelo 

Departamento de Obras Municipais, foi de €35.426,50 (trinta e cinco mil 

quatrocentos e vinte e seis euros e cinquenta cêntimos) + IVA, o que 

ultrapassou em muito o valor atribuído de €11.126,87 (onze mil cento e 

vinte e seis euros e oitenta e sete cêntimos). Atendendo à importância 

desta obra, numa área central e urbanizada da freguesia, proponho a 

atribuição, àquela autarquia, de uma verba no valor de €25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros) para fazer face às despesas causadas com a execução da 

obra”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra 

os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas do PSD consideram que as transferências para 

as Juntas de Freguesia, que são objecto de protocolos de delegação de 

competências, devem ser auditadas pela Câmara Municipal de acordo com 

o seguinte procedimento: 1 - Auditoria financeira, pela análise dos autos de 

medição e respectivas facturas, correspondentes à empreitada objecto da 

delegação de competências. 2 - Medição elaborada pelo Departamento de 

Obras Municipais (DOM) com o objectivo de controlo dos autos de 

medição e definição do valor máximo a transferir, de acordo com os 

preços correntes aceites pelo departamento. Entendemos por isso que, 

finda a auditoria, o valor a transferir deverá ser sempre o menor dos 

valores entre o total das facturas correspondentes à execução da 

empreitada e o valor máximo definido pela medição elaborada pelo DOM. 

Em coerência com estes pressupostos, votamos contra”. ---------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE RONFE – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 
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ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “O executivo camarário, em sua reunião 

realizada em 14 de Junho de 2007, deliberou delegar na Junta de Freguesia 

de Ronfe a execução de Pavimentação de diversas ruas, pelo valor total de 

€29.402,25 (vinte e nove mil quatrocentos e dois euros e vinte e cinco 

cêntimos), tendo sido celebrado o respectivo Protocolo de Delegação de 

Competências em 21 de Junho de 2007. Na cláusula 3.º deste protocolo 

previa-se que a obra fosse executada até ao final de 2007. Todas as obras 

objecto do protocolo foram executadas e através do respectivo auto de 

medição, esta Câmara Municipal apurou uma despesa total de €15.204,33 

(quinze mil duzentos e quatro euros e trinta e três cêntimos), valor que foi 

pago à Junta de Freguesia. Do valor deliberado restam €14.197,92 (catorze 

mil cento e noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos). Através do 

ofício, veio a Junta de Freguesia de Ronfe solicitar a esta Câmara 

Municipal que a verba remanescente possa ser aplicada no “Alargamento e 

Construção de Muro na Travessa do Formão”, bem como no 

“Alargamento e Construção de Muro na Rua da Gandra”. Assim, propõe-

se a celebração de um novo protocolo de delegação de competências para 

a execução das obras acima referidas, bem como a transferência da verba 

sobrante no valor de €14.197,92 (catorze mil cento e noventa e sete euros 

e noventa e dois cêntimos) para o corrente ano de 2008. Estima-se o prazo 

de 120 dias para a execução dos trabalhos. 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 de trabalhos”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO S. 

SALVADOR – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
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COMPETÊNCIAS – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “Por deliberação de 

14 de Junho de 2007, foi delegada na Junta de Freguesia de Souto S. 

Salvador a execução da obra de “1.ª Fase do Parque Envolvente ao 

Cemitério” pelo valor de €13.447,33 tendo sido celebrado o respectivo 

Protocolo de Delegação de Competências em 22 de Junho de 2007. Na 

cláusula 3. deste protocolo previa-se que a obra fosse executada até ao 

final do ano de 2007, o que se tornou impossível devido a atrasos na 

elaboração do projecto. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal 

autorize a Junta de Freguesia de Souto S. Salvador a executar este ano de 

2008 a obra de “1.ª Fase do Parque Envolvente ao Cemitério”, mediante 

uma prorrogação de prazo por mais 120 dias e que a verba atribuída seja 

transferida para o ano de 2008, importância que será paga aquela autarquia, 

mediante a elaboração de autos de medição de trabalhos por parte do 

Departamento de Obras Municipais”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – TERRENOS PARA A CIDADE DESPORTIVA – 

FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “A Assembleia 

Municipal, em sessão de 16 de Julho de 2007, deliberou, sob proposta 

aprovada na Câmara Municipal em reuniões de 14 e 28 de Junho de 2007, 

aprovar a minuta do contrato de permuta de lotes de terreno situados na 

Quinta do Outeiro por parcelas de terreno situadas na freguesia de 

Candoso S. Tiago, destinadas à Cidade Desportiva. Tal proposta teve por 

base as avaliações constantes do processo, datadas de Junho de 2007, uma 

das quais da responsabilidade do 2º Serviço de Finanças, sendo que, como 

legalmente era exigido, a minuta do contrato foi remetida ao Tribunal de 

Contas, com vista à obtenção do necessário visto. Nesta sequência, e nos 
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termos do nº 1 do art. 85º da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, alterada e 

republicada pela Lei nº 48/2006, de 29 de Agosto, o Tribunal de Contas, 

através de ofício datado de 10 de Novembro de 2007, considerou visada a 

minuta de escritura de permuta, pelo que se poderia dar execução aos actos 

respectivos, ou seja, às deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal 

que aprovaram a minuta do contrato de permuta. Sucede que, na sequência 

do registo do alvará de loteamento, recebemos do mesmo Serviço de 

Finanças as respectivas notificações de avaliação, tendo-se verificado uma 

discrepância significativa face à avaliação de Junho de 2007. Deste modo, 

não se vislumbrando motivos que pudessem justificar tal discrepância, 

considerando inclusivamente a proximidade temporal entre ambas, 

solicitou-se àquele Serviço que esclarecesse os motivos para as diferenças 

detectadas. Em resposta, o Chefe daquele Serviço comunicou que “por 

lapso do perito avaliador, nos campos referentes à área bruta de construção foram apenas 

recolhidos os metros quadrados respeitantes à área bruta privativa. Ora, como a área 

bruta de construção resulta do somatório da área bruta privativa com a área bruta 

dependente, ficou de fora uma parte substancial da área bruta de construção, originando 

uma discrepância significativa entre a simulação oportunamente efectuada e a avaliação 

efectiva dos lotes em causa, posteriormente notificada, situação que deveras lamentamos.” 

Após ter tomado conhecimento desta situação, o Sr. Domingos Machado 

Mendes apresentou uma missiva onde comunicou que dá sem efeito a 

concretização do acordado em 2001 e que conduzira à deliberação tomada 

em 14/06/2007, rectificada em 28/06/2007, alegando que, face aos novos 

valores, a tributação fiscal resultante vai atingir montantes que não está 

disposto a suportar. Concomitantemente, verifica-se que não existe, 

qualquer contrato promessa para permuta dos bens em causa, mas tão só, 

o compromisso em submeter as condições da permuta à apreciação 

camarária e aprovação da Assembleia Municipal, pelo que judicialmente 
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não pode ser activado nenhum processo tendente à substituição da 

vontade do Sr. Domingos Machado Mendes. Por conseguinte, e salvo 

melhor opinião, o interessado põe fim ao procedimento de aquisição 

amigável dos terrenos necessários à denominada Cidade Desportiva, pelo 

que deverá o Município proceder à instrução do processo tendente à sua 

aquisição pela via expropriativa, cabendo submeter a deliberação camarária 

proposta para a obtenção da Declaração de Utilidade Pública, para efeitos 

de expropriação. Nestes termos, deverá ser superiormente decidido 

deliberar, ao abrigo da alínea f), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, 

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

Janeiro e nos termos da alínea c) do n.º 7, artigo 64º do mesmo diploma 

legal, requerer ao membro do Governo competente a declaração de 

Utilidade Pública, para efeitos de expropriação, das 5 (cinco) parcelas de 

terreno a seguir identificadas, propriedade de Domingos Machado Mendes 

e mulher, Maria Augusta de Castro Martins, residentes no Lugar de 

Labruje, freguesia de Joane, concelho de V. N. de Famalicão: ---------------- 

Parcela Área C. R. Predial Finanças Confrontações PDM 

A 7.600m2 
00040/Candos
o S. Tiago 

47 R 
 

 

Norte – Caminho 
Sul – Rua dos Vencedores 
Nascente e Poente – Elvira 
Ferreira Guimarães Oliveira 

RAN 

B 9.500m2 
00038/Candos
o S. Tiago 

76 R 

Norte e Nascente – Elvira 
Ferreira Guimarães Oliveira 
Sul – Elvira F. G. Oliveira e 
caminho 
Poente – Maria do Céu Leite 
da Cunha 

RAN (Parte 
desafectada) 

C 3.650m2 
00586/Candos
o S. Tiago 

108 R 

Norte e Poente – Domingos 
Machado Mendes 
Sul e Nascente - Timóteo 
Vasconcelos 

RAN 
(Desafectada)

D 55.170m2 
00544/Candos
o S. Tiago 

38 R 

Norte – Caminho público 
Sul – Porfírio da Silva Mendes 
e Joaquim Pereira 
Nascente - Maria Helena 
Leite 
Poente – António Castro 
Pereira 

RAN 
(Desafectada)

E 9.245m2 
00696/Candos
o S. Tiago 

138 R 
Norte – Caminho Público 
Sul e Poente – terras do Casal 
das Mondas 

RAN 
(Desafectada)



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Nascente – Rego 

As identificadas parcelas de terreno destinam-se a equipamentos da 

denominada Cidade Desportiva. Os terrenos estão situados em Zona de 

Reserva Agrícola Nacional, mas foram desafectados conforme decisão da 

Comissão Regional de Entre Douro e Minho, tomada em 03/09/99. 

Quanto ao valor dos encargos previstos com a expropriação deverá ser 

considerado o valor acordado e que constava da minuta do acordo de 

permuta, pelo que o valor a cativar será de €1.104.483,20 (um milhão cento 

e quatro mil quatrocentos e oitenta e três euros e vinte cêntimos). À 

consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD votaram contra o ponto 13 da agenda da reunião 

da Câmara Municipal de Guimarães, realizada no dia 26 de Junho de 2008, 

pelas seguintes razões: 1 - A não concretização, em toda a sua extensão, do 

“Acordo de Permuta” celebrado em 5 de Junho de 2001 entre o Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães e o senhor Domingos Machado 

Mendes é uma boa notícia para os vimaranenses. Como os vereadores do 

PSD sempre disseram, tratava-se de um negócio lesivo do interesse e erário 

públicos. 2 - A demonstrá-lo está a circunstância de a recente avaliação 

fiscal que foi feita aos lotes da Quinta do Outeiro que seriam entregues ao 

senhor Domingos Machado Mendes vir dizer que esses lotes valem ainda 

mais do que se pensava. Como os vereadores do PSD sempre disseram, o 

que o Município entregaria ao senhor Domingos Machado Mendes (lotes 

da Quinta do Outeiro) valia muito mais do que aquilo que receberia 

(terrenos situados em Candoso S. Tiago). Numa palavra, como sempre os 

vereadores do PSD disseram o negócio era lesivo para o erário público. 1 - 
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Chegados a esta conclusão, impunha-se a não concretização do negócio, 

que deveria ter sido dado sem efeito por iniciativa do Município, em defesa 

do erário público, e não, como aconteceu, por iniciativa do particular, que o 

fez unicamente devido ao montante elevado de impostos que teria de pagar 

em virtude do montante elevado do património que iria receber. 2 - Os 

referidos terrenos que são propriedade do senhor Domingos Machado 

Mendes foram ocupados pelo Município em 2001 e neles foi construída 

parte da cidade desportiva inaugurada há cerca de 7 anos atrás. 3 - 

Impunha-se, por isso, encontrar uma solução que acabasse com esta 

situação. Guimarães não poderia ter durante muito mais tempo parte da sua 

cidade desportiva construída em terrenos de um particular. 4 - A solução 

avançada pela maioria socialista – a expropriação – não é a solução mais 

eficaz nem a que melhor defende o interesse público. 5 - Se no “Acordo de 

Permuta” ambas as partes definiram qual era o valor dos terrenos de que é 

proprietário o senhor Domingos Machado Mendes; se ambas as partes 

nunca colocaram em causa esse valor; se nenhum dos partidos com assento 

nos órgãos autárquicos (a começar pelo PSD) nunca colocou em causa o 

valor atribuído nesse “Acordo” aos terrenos do senhor Domingos 

Machado Mendes, o Município, em vez de expropriar, deveria, 

simplesmente, adquirir os terrenos, por esse preço, por via do direito 

privado, como, aliás, a lei impõe. 6 - Não se percebe, por isso, por que 

razão o PS optou por este caminho. 7 - Este “Acordo de Permuta” é assim, 

desde 2001, um exemplo lamentável no que diz respeito à defesa do erário 

público”. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Rui Vítor Costa solicitou que a sua intervenção sobre esta 

proposta, que leu em voz alta, ficasse registada em acta, pelo que se 

transcreve o respectivo texto: “São públicas e notórias as críticas e as 

reservas do PSD e dos seus autarcas face aos negócios celebrados entre o 
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Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e o senhor Domingos 

Machado Mendes. Em Março de 2004, denunciámos a existência de um 

“Acordo” assinado em 5 de Junho de 2001, pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães, à revelia da restante vereação e dos restantes 

órgãos autárquicos, sem delegação de competências para tal, em que se 

comprometeu património avultado do Município, sem que fossem 

respeitadas as regras da alienação. Na ocasião, em defesa do erário 

municipal, defendemos que o negócio era ruinoso para a Autarquia. 6 anos 

depois da assinatura do referido “Acordo”, esta Câmara foi chamada a 

pronunciar-se sobre os termos do contrato definitivo a celebrar entre o 

Município de Guimarães e o senhor Domingos Machado Mendes e mulher. 

Na ocasião, votamos contra a proposta apresentada, voto esse que 

sustentámos em declaração de voto. Em síntese, alicerçámos o nosso voto 

contra de então nas seguintes circunstâncias: - a evolução de todo o 

processo e o conteúdo da proposta que nos era trazida não dissipavam, de 

forma alguma, antes reforçavam, as inúmeras dúvidas existentes em relação 

ao negócio; - a Autarquia sustentava a proposta apresentada numa avaliação 

fiscal, cujo objecto foi definido pela Câmara Municipal de Guimarães, mas 

que não correspondia nem à realidade existente à data da assinatura do 

“Acordo” nem à de então. Essa avaliação dizia-nos que os terrenos do 

senhor Domingos Machado Mendes valiam muito mais do que o valor que 

lhes foi atribuído no “Acordo de Permuta”. Usava-se, assim, a referida 

avaliação fiscal para justificar a permuta; - por via da proposta na ocasião 

votada, valorizava-se, com base em recursos públicos, o património de 

particulares e desvalorizava-se o erário público por via da 

desresponsabilização de obrigações assumidas por particulares; - o negócio 

proposto era, assim, ruinoso para o erário público, como sempre 

denunciámos. Em declaração de voto, desenvolvemos, de forma completa, 
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rigorosa e exaustiva, estes argumentos, tendo solicitado que a declaração de 

voto apresentada acompanhasse a documentação a enviar pela Câmara 

Municipal de Guimarães à Assembleia Municipal de Guimarães e ao 

Tribunal de Contas. A Assembleia Municipal de Guimarães veio a aprovar 

o negócio apenas com os votos favoráveis da maioria socialista. O Tribunal 

de Contas não teve, infelizmente, tempo para se pronunciar expressamente 

sobre o negócio e para analisar toda a documentação a ele remetida, pelo 

que, por via do decurso do tempo, foi aposto o visto tácito. Chega-nos, 

agora a informação, por parte do 2.º Serviço de Finanças de Guimarães, de 

que a simulação da avaliação dos lotes da Quinta do Outeiro que seriam 

entregues ao senhor Domingos Machado Mendes, em concretização do 

“Acordo de Permuta”, enfermava de erro e que esses lotes valem ainda do 

que constava da proposta que esta Câmara Municipal votou em Junho de 

2007. Valem tanto mais que o senhor Domingos Machado Mendes vem 

dizer a esta Câmara Municipal que prefere que o negócio não se concretize, 

tendo em conta os encargos fiscais que teria que suportar em virtude do 

valor avultado do património que iria receber. Valha-nos a vontade 

demonstrada por este cidadão! Caso contrário, se o negócio era lesivo para 

o erário público em Junho de 2001 e em Junho de 2007, ele seria ainda mais 

lesivo em Junho de 2008. Face à situação criada, a maioria socialista propõe 

que se proceda à instrução de processo tendente à aquisição dos terrenos 

do senhor Domingos Machado Mendes pela via expropriativa. O PSD, que 

sempre manifestou a preocupação de defesa do erário público, entende que 

não é essa a solução adequada. A análise do processo permite concluir que 

o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e os órgãos autárquicos 

do Município de Guimarães cumpriram todas as obrigações que para si 

emergiram da celebração do aludido “Acordo de Permuta”. Por isso, salvo 

melhor opinião, o senhor Domingos Machado Mendes não tem o direito 
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de resolver o contrato assinado, pois não existe qualquer incumprimento do 

Município. Sendo assim, e existindo acordo firmado com o particular sobre 

o valor que deve ser atribuído aos seus terrenos, o Município não necessita, 

para já, de lançar mão do processo expropriativo, devendo antes comunicar 

ao particular que está interessado em adquirir, por via do direito privado, as 

suas parcelas de terreno, pelo valor que lhes foi, por acordo das partes, 

atribuído no “Acordo de Permuta”, corrigido em função das actualizações 

face ao tempo entretanto decorrido. É que, por via de um processo 

expropriativo, não há nenhuma garantia de que o Município não tenha de 

vir a pagar mais. Por isso, em alternativa, propomos esta solução”. ----------- 

Pelas 12:15 horas a Vereadora Luísa Oliveira ausentou-se. --------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DENOMINADO 

“FÁBRICA DA RAMADA” – PLANO DE PAGAMENTOS – 

Presente a seguinte proposta: “Através de deliberação tomada em sua 

reunião de 29/05/2008, a Câmara Municipal deliberou adquirir a antiga 

fábrica de transformação de curtumes, denominada “Fábrica da Ramada”, 

pelo preço de €800.000,00, destinada à concretização do projecto de 

intervenção de cariz urbanístico, arquitectónico, educacional e científico, 

designado por “CampUrbis”, visando a reabilitação do quarteirão de 

Couros, em Guimarães. Entretanto, após reuniões realizadas com o 

representante dos proprietários ficou acordado entre as partes que o 

pagamento se faria em três prestações, a primeira na data da celebração da 

escritura de compra e venda, no valor de €270.000,00, a segunda no final 

do primeiro trimestre a contar da data da escritura, no valor de €265.000,00 

(duzentos e sessenta e cinco mil euros) e a terceira no final do segundo 

trimestre a contar da mesma data, no valor de €265.000,00 (duzentos e 

sessenta e cinco mil euros), conforme consta da minuta da correspondente 

escritura, que se junta em anexo. Assim, propõe-se à Câmara que, 
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complementando a aludida deliberação de 29 de Maio, a minuta da referida 

escritura e, consequentemente, as respectivas condições de pagamento”. A 

minuta da escritura dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO 

DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

(CPCJ) – Presente uma informação da Divisão de Património Municipal 

respeitante às negociações referentes à aquisição de um edifício sito na 

Avenida D. Afonso Henriques, n.º 779, freguesia de Urgezes, desta cidade, 

propriedade da empresa “Gilfer – Sociedade de Representações, Lda.ª”, 

destinado às instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

(CPCJ). Mediante avaliação efectuada, o perito da lista oficial determinou 

como favorável o valor compreendido entre €205.875,00 e €274.500,00. O 

respectivo proprietário aceitou o valor proposto de €210.000,00, a pagar em 

6 prestações mensais, iguais e sucessivas, até Dezembro de 2008. Assim, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal a celebração de um contrato-

promessa destinado à aquisição da fracção “A” do prédio descrito na 2ª. 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00.037/Urgezes e 

inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1.015-A, pelo valor de 

€210.000,00 (duzentos e dez mil euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PERMITIR 

A INTERLIGAÇÃO PEDONAL ENTRE O PARQUE DE LAZER 

DE CALDELAS E A PONTE ROMANA DO RIO AVE – Presente 

uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante às 

negociações destinadas à aquisição de uma parcela de terreno com a área de 
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70 m2, destinada à ligação entre os Parques de Caldelas e Ponte, mais 

concretamente nas duas margens do Rio Ave e nas imediações da Estrada 

Nacional 101. O perito da lista oficial informou que a indemnização ao 

proprietário seria no valor total de €1.641,00, correspondendo €441,00 ao 

valor do terreno e €1.200,00 à depreciação que a habitação e respectivo 

logradouro irá sofrer. O respectivo proprietário, Mário Alves Duarte, 

aceitou a referida indemnização, pelo que se submete à aprovação da 

Câmara Municipal a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 

70m², a desanexar do logradouro do prédio descrito na 1ª Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães, sob o nº. 35.093, inscrito na respectiva 

matriz urbana sob o artº. 1, a qual confronta do Norte com restante prédio, 

do Sul com o Rio Ave, do Nascente com terreno do domínio publico e do 

Poente com Estrada Nacional 101, pelo valor de €1.641,00. (mil seiscentos 

e quarenta e um euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

PESSOAL – PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – CRIAÇÃO 

DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Presente, para aprovação, uma 

proposta de Reorganização do Departamento de Administração Geral – 

Criação do Departamento de Recursos Humanos e Sistemas de 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNIICPAL. 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete 
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à apreciação camarária a alteração ao trânsito na Rua do Souto de Pereiras, 

freguesia de Moreira de Cónegos, assinalada na planta anexa. A sua 

elaboração está em harmonia com a Junta de Freguesia e Assembleia de 

Freguesia, e permitirá melhorar as condições de circulação e segurança 

rodoviária no arruamento em causa”. A planta com a alteração ao trânsito 

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

actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – CRIAÇÃO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NA BAÍA DE ESTACIONAMENTO 

SUL DO PARQUE DOS POMBAIS – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

necessidade de adequar a oferta de estacionamento à crescente procura, 

garantindo a rotatividade do mesmo por pequenos períodos de tempo; 

Propõe-se à Câmara Municipal a criação de zona de estacionamento de 

duração limitada na baía de estacionamento Sul do Parque dos Pombais, 

com limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,40/h”. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Ana 

Amélia Guimarães. --------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO (APEPE) – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 

23 de Maio de 2008, que disponibilizou, à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (APEPE) da Escola EB1 do Bairro, Pevidém, 

um autocarro para efectuar o transporte de 94 crianças ao Cinema e ao 

Parque da Cidade, no passado dia 19 de Junho. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------- 
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TRANSPORTES  –  AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 2 de Junho de 2008, que disponibilizou, ao 

Agrupamento Vertical de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, o transporte, 

em autocarro, dos alunos do 4.º ano da EB1/JI Cerca do Paço, freguesia de 

Prazins Santa Eufémia, à Sede do Agrupamento, no passado dia 17 de 

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

TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 2 de Junho de 2008, que disponibilizou, à Fraterna – 

Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, o transporte, em 

autocarro, dos moradores do Bairro da Atouguia para o Bairro de Gondar, 

no dia 20 de Junho, no âmbito das comemorações das Festas de S. João. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR 

JOÃO DE MEIRA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Junho de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas Professor João de 

Meira, o transporte, em autocarro, de 66 alunos da EB1 de São Roque à 

Sede do Agrupamento no passado dia 11 de Junho. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 6 de Junho de 2008, que disponibilizou, à 

Junta de Freguesia de Figueiredo o transporte, em autocarro, dos alunos da 
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Escola EB1 de Entre-Latas, à cidade, no passado dia 11 de Junho. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 9 de Junho de 2008, que disponibilizou, ao 

Agrupamento Vertical de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, o transporte, 

em autocarro, dos alunos do 4.º ano das EB1/JI de Deserto, freguesia de 

Prazins Santo Tirso e EB1/JI de Tulha, freguesia de Corvite, à Sede do 

Agrupamento, no passado dia 16 de Junho. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Junho de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas D. Afonso 

Henriques, o transporte, em autocarro, dos alunos da EB 2,3 D. Afonso 

Henriques ao Parque das Hortas, no passado dia 16 de Junho. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Junho de 

2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas de Gil Vicente, o 

transporte, em autocarro, de 94 alunos à Escola EB1 de Arrau à Sede do 

Agrupamento, no passado dia 13 de Junho. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Junho de 2008, que 
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disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas Santos Simões, o transporte, 

em autocarro, de 16 alunos do 4.º ano da Escola EB1 de Outeiro, freguesia 

de Serzedo a uma empresa industrial, no passado dia 16 de Junho. 

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

TOPONÍMIA – CIDADE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Nos termos da alínea v) 

do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, 

pelo executivo camarário, da denominação toponímica de “Praceta 

Associação Familiar Vimaranense” à confluência da Avenida Cónego 

Gaspar Estaço e Rua Dr. José Sampaio”. A designação toponímica dá-se 

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA FREGUESIA 

DE LORDELO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta de Freguesia, a 

Assembleia de Freguesia de Lordelo a provou as seguintes denominações: 

140 – Rua Dr. Geraldo Coelho Dias – Tem início na Rua de Mide e 

termina no entroncamento com a Rua Dr. Aurélio; 141 – Rua Dr. Aurélio – 

Arruamento sem saída com início na Rua Dr. Geraldo Coelho Dias; 142 – 

Rua Emídio Guerreiro – Arruamento sem saída, com início na rua de Mide. 

Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 

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

Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da presente 

proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia de Lordelo”. A 

designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA – DOAÇÃO DE DOIS EDIFÍCIOS – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “O Centro Social 

da Paróquia de Polvoreira vem solicitar a doação da propriedade plena dos 

edifícios abaixo identificados, onde pretende construir um equipamento 

social com diversas valências, designadamente um Centro de Dia, um 

Jardim-de-infância, um Serviço de Apoio Domiciliário e um ATL: 1 - 

Prédio urbano sito na Rua do Formigoso, n.º 264, freguesia de Polvoreira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

46/Polvoreira, e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1839. 2 - 

Prédio urbano sito no Lugar dos Carvalhos, freguesia de Polvoreira, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

990/Polvoreira, e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1928. 

Ao imóvel identificado em 1, destinado a ATL, Formação e Prolongamento 

de Horário, corresponde o valor patrimonial de €314.770,00, nos termos do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), tendo sido atribuído 

o valor de € 328.729,50 mediante avaliação efectuada por perito da lista 

oficial. Quanto ao imóvel identificado em 2, destinado a Centro de Dia, 

Jardim-de-Infância e Serviço de Apoio Domiciliário, o valor patrimonial é 

de €307.880,00, sendo que o valor atribuído, conforme relatório elaborado 

por perito, é de €509.371,95. Refira-se que os elevados valores atribuídos 

aos imóveis resultam das diversas intervenções de recuperação realizadas ao 

longo dos anos, promovidas pelo Centro Social da Paróquia de Polvoreira, 

com apoios do Município e da respectiva Junta de Freguesia, bem como 

com contributos da população. Desta forma, submete-se o assunto à 

consideração superior, cuja decisão de doação dos prédios identificados ao 

Centro Social da Paróquia de Polvoreira competirá sempre à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea a), n.º 
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6, do art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro”. DELIBERADO, POR MAIORIA, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. ------------ 

SUBSÍDIOS – TECMINHO – CORES E CONTORNOS IN URBIS 

– Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: “A 

competitividade regional depende, nas actuais condições de mercado, da 

capacidade das empresas interiorizarem e incorporarem nas suas propostas 

de mercado o design e a inovação. São estes dois factores de diferenciação e 

criação de valor para o cliente que permitem a geração de elevado valor 

acrescentado e a sustentabilidade das empresas no mercado globalizado. A 

Universidade do Minho, atenta à evolução do mercado e às novas 

exigências de competências, mantém, desde a sua fundação uma vasta 

actividade de investigação e de oferta de novos cursos, de graduação e pós-

graduação, que correspondam àquelas necessidades. É na sequência dos 

últimos desenvolvimentos concretizados que surge ancorado o evento Cores 

e Contornos In Urbis que tem por objectivo apresentar, a nível nacional, os 

resultados da inovação e da criatividade presentes no seu corpo docente e 

discente. Trata-se da apresentação pública das competências de design e 

inovação existentes na cidade de Guimarães e que ficarão, a partir da data 

do evento, disponíveis às empresas e aos cidadãos da cidade e da região. 

Mais do que a apresentação de competências, o evento enquadra o 

lançamento de uma marca de joalharia de ouro com gradientes de cor. O 

processo de fabrico resulta de um projecto de investigação da UM e 

encontra-se patenteado. A nova marca apresenta interesse estético e 

comercial e mereceu o apoio do Conselho Mundial do Ouro, cujo 

representante orientará o workshop que integra o evento. A AIORNE 

(Associação dos Industriais de Ourivesria e Relojoaria da Norte) é, 
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igualmente, uma das entidades apoiantes do evento. A ArteJóia é a empresa 

envolvida no projecto e responsável pelo fabrico das peças em exposição. 

O design de moda, principal protagonista do espectáculo a realizar no dia 4 

à noite, confrontará o público em geral e as empresas em particular, não só 

com propostas de moda em vários estilos desenvolvidas pelos alunos de 

graduação e pós-graduação dos cursos de design de moda da UM, mas 

também uma abordagem diferenciada no processo de comunicação de 

moda. Durante o evento será concretizada a apresentação pública de uma 

linha de roupa desportiva para crianças cuja criação foi apoiada pela 

empresa Cristextil, Lda e que será comercializada nas lojas Papillon, em 

Guimarães e Porto. O evento, como importa ao nível do design e da 

inovação, pretende envolver públicos diversos e a população em geral, pelo 

que a fotografia, o design dos expositores de joalharia e de vestuário a 

criação de ambientes sensoriais e a música, composta para o evento, 

ampliam e aprofundam a acomponente artística do evento. O esforço total 

desenvolvido constituiu um exemplo de trabalho interdisciplinar e de 

equipa que envolveu, para além das empresas e associações, vários 

Departamentos da Universidade do Minho: Departamentos de Mecânica, 

Têxtil, Sistemas de Informação e Arquitectura. A Tecminho, organização 

de interface da Universidade do Minho, associou-se também ao projecto na 

fase de implementação. Todo o trabalho de preparação do evento, bem o 

como a criação de produtos e protótipos, foram suportados pela UM e 

pelas empresas que participam e/ou apoiam o projecto. Contudo, a opção 

por alargar o impacto do evento ao nível nacional implicam a utização de 

recursos mais sofisticados e profissionais experientes (sobretudo da luz, 

som e imagem) e a produção de materiais de comunicação adequados entre 

outros detalhes adicionais. É neste sentido que é solicitado o apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães, tanto mais que a Câmara Municipal e a 
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Universidade do Minho são parceiras em múltiplas acções nomeadamente 

no domínio das orientadas para a inovação e o design no Conselho de 

Guimarães. Atendendo ao inquestionável interesse da iniciativa, 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 Tecminho – Associação Universidade Empresa para o 

Desenvolvimento, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), destinado 

a comparticipar nos custos de organização do evento Cores e Contornos In 

Urbis”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 34 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CINECLUBE DE GUIMARÃES – XX EDIÇÃO DO 

“CINEMA EM NOITES DE VERÃO” – Presente a seguinte proposta: 

“Cinema em Noites de Verão” é uma iniciativa do Cineclube de Guimarães 
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que contou desde sempre com o apoio financeiro e logístico da Autarquia, 

e que, apesar de já contar 19 edições consecutivas, mantém e reforça 

consistentemente, em resultado de programações de grande qualidade, a sua 

capacidade de atracção de públicos para o Cinema, num ambiente informal 

e de acesso livre. Assim, em reconhecimento da importância do evento no 

calendário cultural de Guimarães, e face ao aumento de custos de 

produção, justificado pela assumpção, por parte do Cineclube, da 

contratação e pagamento de pessoal de apoio, 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 

Cineclube de Guimarães, de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização do XX Cinema em 

Noites de Verão, a decorrer no Largo da Oliveira”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

pontos 32 a 34 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado 
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como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – LAB – LABORATÓRIO DAS ARTES – 1º FESTIVAL 

DA JUVENTUDE – Presente a seguinte proposta: “Pretende o 

Laboratório das Artes, uma associação cultural sem fins lucrativos formada 

na sua maioria por jovens de Guimarães, promover um evento designado 

1º Festival da Juventude, constando de um conjunto de actividades 

desportivas direccionadas para o público em geral, com maior incidência 

nos jovens. Para a sua realização e sucesso, solicitam da Autarquia os 

seguintes apoios logísticos: - Corte do trânsito nas Ruas: Largo Martins 

Sarmento; Serpa Pinto; Viela Serpa Pinto; Nuno Álvares; Largo Cónego 

José Maria Gomes; Santa Maria e Largo de Oliveira, durante alguns 

períodos do dia 28 de Junho de 2008; - Cedência em 50% do Campo de S. 

Mamede para ponto de partida e ponto de chegada da Prova de DownHill 

e BTT, nos dias 28 e 29 de Junho de 2008; - Disponibilização de pontos de 

luz no Castelo de Guimarães e no Largo da Oliveira; - Disponibilização de 

50 grades; - Disponibilização de 15 estrados; - Construção de rampas em 

madeira; - Disponibilização de um palco; - Disponibilização de estruturas 

tipo andaime para saltos durante o percurso; - 4 carrinhas de transporte de 

bicicletas entre o Largo da Oliveira e Campo de S. Mamede. Atento o 

interesse em apoiar iniciativas deste género, organizadas por e para jovens, 

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 Laboratório das Artes, dos apoios solicitados, cuja 

disponibilização implica despesas com aquisição de diversos materiais, 

orçamentadas em €1.911,25 (mil, novecentos e onze euros e vinte e cinco 

cêntimos”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 
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apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na 

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 34 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os 

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS – 

TROFÉU PARA FEIRA DE GADO – Presente a seguinte proposta: “A 

exemplo de anos anteriores a Cooperativa a Oficina em conjunto com 

várias associações Vimaranenses, organiza este ano as Festas da Cidade e 

Gualterianas, que integram um tradicional e participado Concurso Pecuário. 

Afim de disponibilizar o troféu “Câmara Municipal de Guimarães”, 

proponho a oferta, à Cooperativa A Oficina, de um troféu específico para o 

Concurso de Gado Bovino”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – VIII 

FESTIVAL DE FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 

11 de Junho de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Candoso S. 
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Martinho um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações do VIII Festival de Folclore, num 

máximo de €22,62 (vinte e dois euros e sessenta e dois cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Votaram 

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

Ferreira que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 41 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; Exemplo disso mesmo, 

é a circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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 – IRMANDADE DE S. TORCATO – ROMARIA 

GRANDE DE S. TORCATO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Irmandade de S. Torcato solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Romaria Grande de S. Torcato, a realizar entre os 

próximos dias 4 e 6 de Julho. Analisados os consumos registados nos 

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

de €233,55 (duzentos e trinta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), 

pelo que se propõe a atribuição, à Irmandade de S. Torcato, de um subsídio 
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correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Romaria Grande S. Torcato, num máximo de €116,78 

(cento e dezasseis euros e setenta e oito cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 36 a 41 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; Exemplo disso mesmo, é a circunstância 

de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 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 GUARDIZELA – 

FESTAS DE S. SEBASTIÃO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Comissão de Festas de S. Sebastião, freguesia de 

Guardizela, solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 11 e 13 de Julho. Analisados os consumos registados nos 

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

de €162,22 (cento e sessenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), pelo que 

se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Guardizela, de um subsídio 
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correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas de S. Sebastião, num máximo de €81,11 (oitenta 

e um euros e onze cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 36 a 41 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; Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião 

de 10 de Janeiro de 2008 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 PINHEIRO – 

FESTAS DO DIVINO SALVADOR – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Junta de Freguesia de Pinheiro solicitando um 

apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 22 e 27 

de Julho. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as 

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €94,25 (noventa e 

quatro euros e vinte e cinco cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Pinheiro, de um subsídio correspondente a 50% do 
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montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

do Divino Salvador, num máximo de €47,13 (quarenta e sete euros e treze 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

Antunes e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 41 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; Exemplo 

disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 

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 – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do 

Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do XXXII Festival Internacional de Folclore, a realizar no 

próximo dias 26 de Julho. Analisados os consumos registados nos últimos 

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

€80,76 (oitenta euros e setenta e seis cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, ao Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém, de um 
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subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações do XXXII Festival Internacional de 

Folclore, num máximo de €40,38 (quarenta euros e trinta e oito cêntimos). 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 36 a 41 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; Exemplo 

disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 

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 – GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 

FESTA DA TERCEIRA IDADE E DO 15.º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício do 

Grupo Folclórico de Polvoreira solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa da 

Terceira Idade e do 15.º Festival de Folclore, a realizar nos próximos dias 

30 e 31 de Agosto. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €45,07 

(quarenta e cinco euros e sete cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, 
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ao Grupo Folclórico de Polvoreira, de um subsídio correspondente a 50% 

do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa 

da Terceira Idade e 15.º Festival de Folclore, num máximo de €22,53 (vinte 

e dois euros e cinquenta e três cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, que apresentaram a seguinte 

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

os pontos 36 a 41 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; Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião 

de 10 de Janeiro de 2008 terem sido transferidos 3.000.000 € para a régie-

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

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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

----------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- 

Pelas doze horas e trinta minutos, no período estabelecido para intervenção 

do público, o Presidente da Câmara deu a palavra à cidadã Conceição 

Fernandes, residente no Bairro Municipal de Urgezes, que quis saber se já 

havia resposta à reclamação que apresentou, solicitando intervenção 

urgente na sua habitação. O Presidente da Câmara informou que a 
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CASFIG já havia prestado uma informação, contendo um Relatório sobre a 

situação,  pelo  informou  a  munícipe  que lhe iria remeter fotocópia desse 

Relatório para que sobre ele se pronunciasse. ------------------------------------- 

PELAS DOZE HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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