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ACTA 

Aos doze 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira, 

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

Não compareceram os Vereadores Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa e José 

Manuel Fernandes Antunes, cujas faltas foram consideradas justificadas. --- 

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

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

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

1 – Vereador Vítor Ferreira – Referiu a importância de uma proposta que 

o PSD apresentou em reunião preparatória do Plano de Actividades e 

Orçamento para o ano de 2006, em que, para além da aposta na Cidade de 

Guimarães, propunha que a Autarquia fomentasse duas novas 

centralidades, uma em torno da Vila das Taipas, ligando-a a Ponte, e outra 

em torno das Vilas de Moreira de Cónegos e de Lordelo, contribuindo, 

assim, para inverter a tendência de recessão económica instalada 

particularmente na zona sul do concelho. Continuou, lembrando que, ao 

tempo, o Vereador Júlio Mendes teria dito que se iam fazer planos de 

pormenor para todas as freguesias. Algum tempo mais tarde, o Vereador 

Domingos Bragança apresentou uma proposta em reunião de Câmara 

dando prioridade à execução dos Centros Cívicos e de sítios de valor 

patrimonial natural ou edificado de qualidade, Equipamentos de Apoio a 

Crianças e Idosos, Sedes das Juntas de Freguesia e Cemitérios e Casas 

Mortuárias. Assim, questionou o Presidente da Câmara sobre o alcance das 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

suas declarações no âmbito das prioridades de investimentos municipais, 

considerando que o apelo aos autarcas do concelho no sentido de se 

preocuparem com os problemas de índole imaterial, e não material, exige 

uma séria reflexão. Por último, perguntou se considerava que os Centros 

Cívicos não tinham função, comparando com o espaço do Toural, que 

considerou ser também um Centro Cívico. 2 – Presidente da Câmara – 

Sobre a intervenção apresentada, esclareceu que as declarações que 

proferiu sobre os investimentos materiais estão inseridas num contexto, 

que é de crise nacional. Acrescentou, a propósito, que em situações de 

profunda anormalidade é necessário e prioritário ter em conta as questões 

de carácter social. Acrescentou que as obras de requalificação do Toural, 

do Antigo Mercado e da Feira Semanal são alavancas para a economia do 

concelho. Finalizou dizendo que ainda não estava em condições de afirmar 

que vai parar obras, todavia, tal pode vir a acontecer, dependendo da 

conjuntura nacional. 3 – Vereador Júlio Mendes – Ainda sobre esta 

intervenção, clarificou que, na reunião de preparação do Plano de 

Actividades, nunca disse que seriam incluídos em tal documento quaisquer 

Planos de Pormenor, acrescentando que o que foi efectivamente dito foi 

que iriam ser executados estudos urbanísticos para os Centros Cívicos das 

freguesias, trabalho este que tem estado a ser executado, encontrando-se, 

inclusive, vários estudos já concluídos. -------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

VITÓRIA SPORT CLUBE CAMPEÃO NACIONAL DE 

INFANTIS EM VOLEIBOL – VOTO DE LOUVOR – Presente a 

seguinte proposta: “A equipa de Infantis Masculinos de Voleibol do 

Vitória Sport Clube sagrou-se recentemente campeã nacional, depois de ter 
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vencido todos os encontros da Fase Final. Numa época em que o Vitória 

Sport Clube deu aos seus adeptos bastas provas do seu ecletismo e da 

qualidade do seu trabalho técnico nas camadas seniores, é justo reconhecer 

e enaltecer o trabalho desenvolvido nas camadas de formação, não apenas 

pelos resultados desportivos obtidos, mas sobretudo pelo serviço social 

que presta a várias famílias do concelho. Efectivamente, os clubes ocupam 

um lugar insubstituível na formação desportiva dos jovens e, por 

consequência, mais a mais tratando-se de desportos colectivos, na sua 

formação humana e, nalguns casos, académica e profissional. Deste modo, 

proponho a aprovação do presente Voto de Louvor à equipa de infantis de 

Voleibol do Vitória Sport Clube, aos seus valorosos atletas e técnicos, bem 

como aos seus dirigentes, por tão importante feito para o clube que é 

motivo de orgulho de Guimarães e dos Vimaranenses. DELIBERADO 

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

PROJECTO DE INTERCÂMBIO ESCOLAR “JOVENS NA 

PISTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL”, PROMOVIDO PELA 

OCPM – ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES PATRIMÓNIO 

MUNDIAL – Presente a seguinte proposta: “O Projecto de Intercâmbio 

Escolar “Jovens na Pista do Património Mundial” promovido pela 

Organização das Cidades do Património Mundial visa promover o 

intercâmbio entre escolas situadas em diferentes cidades do Património 

Mundial, sendo destinado a grupos de jovens, com idades compreendidas 

entre os 12 e os 17 anos. Os seus objectivos prendem-se com a 

familiarização gradual do património – património familiar, património 

local e património universal, incentivando alunos de diferentes países a 

comunicar sobre as suas ideias, os seus conhecimentos e os seus trabalhos 

relacionados com o tema. Desta forma tomam consciência do valor 

universal do seu património e dos desafios que se impõem à sua gestão à 
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escala internacional. Na fase final do intercâmbio, procura-se permitir que 

os jovens participantes descubram outra cidade do património mundial, 

estabelecendo o intercâmbio com os alunos da turma parceira no projecto. 

De acordo com este enquadramento 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 Escola 

Secundária Francisco de Holanda, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de deslocação da 

turma daquela escola envolvida no projecto OCPM 2007/2008 à cidade 

espanhola de Córdova”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES VISUAIS DO 

DISTRITO DE BRAGA – Presente a seguinte proposta: “A Associação 

de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga é uma instituição de 

utilidade pública, sem fins lucrativos, com âmbito de intervenção distrital e 

que mantém em funcionamento um Centro de Atendimento, 

Acompanhamento e Animação para os portadores de deficiência visual e 

seus familiares. A associação procura dinamizar actividades terapêuticas, 

ocupacionais e de lazer que dêem expressão às potencialidades dos seus 

utentes, promover a sua integração e sociabilização, sensibilizar os 

parceiros sociais e a comunidade em geral para os seus direitos e incentivar 

medidas que favoreçam a igualdade de oportunidades, prestando apoio a 

94 utentes, dos quais 37 oriundos do Concelho de Guimarães, aos quais é 

prestado transporte de ida e volta, sessões de psicologia, atendimento de 

serviço social, ateliers de trabalhos manuais, sessões de alfabetização, 

hidroterapia, etc. Lutando com dificuldades económicas que dificultam a 

prossecução da sua importante missão, a associação procura agora junto 

dos Municípios onde residem os seus utentes a obtenção de apoios que lhe 
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permita a manutenção, diversificação e desenvolvimento das suas 

actividades. Consciente da responsabilidade social que incumbe ao 

Município de Guimarães, e atendendo ao inquestionável interesse público 

da actividade prosseguida por esta associação, proponho, ao abrigo do 

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

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

Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga, de um 

subsídio de €5.200,00 (cinco mil e duzentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de funcionamento dos vários serviços prestados 

pela dita Associação aos utentes invisuais oriundos do concelho de 

Guimarães”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente esta proposta, bem como os pontos 10 a 13, 15 a 21 da 

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

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

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

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios 

por parte da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi proposto pelos 

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios”. ------------------------------------------------------------------------------ 
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CANDIDATURA DA ACÇÃO “ACESSIBILIDADES PARA 

TODOS – PLANO DE ACÇÃO” À MEDIDA 6.5 “ACÇÕES DE 

INVESTIGAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE BOAS 

PRÁTICAS” DO EIXO 6 “CIDADANIA, INCLUSÃO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL” DO QUADRO DE 

REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL – Presente a seguinte 

informação do Chefe da Divisão de Estudos e Projectos: “Refere-se a 

presente informação técnica à candidatura formulada pela Câmara 

Municipal de Guimarães ao denominado Programa Operacional de 

Potencial Humano (QREN) de forma a potenciar a obtenção dos 

denominados fundos comunitários para a elaboração do Plano Municipal 

de Promoção de Acessibilidade (plano orientador e estruturador de todas 

as intervenções a realizar na área urbana da cidade de forma a assegurar a 

adaptação do espaço público e edifícios públicos e/ou privados à nova 

legislação em vigor sobre mobilidade urbana (decreto-lei 163/06) e uma 

acessibilidade solidária entre todos aqueles que, quotidiana ou 

pontualmente, vivem a cidade). Embora não sendo um elemento 

processual obrigatório a anexar à candidatura, a apresentação de uma 

declaração política de compromisso da autarquia no sentido que envidará 

todos os esforços para a afectação anual de verbas (fixadas no respectivo 

orçamento do plano plurianual de investimentos) directamente 

relacionadas com a realização de obras / promoção de acções de benefício 

e alargamento de uma acessibilidade eficaz a todos os cidadãos será um 

factor de valorização de candidatura (sendo que as candidaturas que 

integrem esta mesma declaração serão consideradas prioritárias e encaradas 

de forma mais favorável). Assim, e caso superiormente entendido como 

tal, julga-se necessário deliberar positivamente sobre tal compromisso e a 

correspondente afectação de verbas. À consideração superior”. A 
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Declaração Política de Compromisso dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

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

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

conhecimento que está concluída a intervenção no Parque da Cidade 

relativa às acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida; 2 – Fez o 

ponto de situação relativo às EB 2,3 do concelho referindo que estão a 

decorrer negociações com o Governo para que sejam protocolados os 

encargos decorrentes da gestão dos equipamentos das referidas Escolas 

pela Câmara Municipal de Guimarães; 3 – Deu conhecimento de uma carta 

enviada às Juntas de Freguesia do concelho apelando-lhes à cooperação no 

sentido de encontrar na freguesia situações de pessoas idosas que não 

estejam a ser contempladas com os apoios existentes. -------------------------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – RELATÓRIO E 

CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

RESPEITANTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 

DE JANEIRO E 10 DE ABRIL DE 2008 – Presente, para ulterior 

apreciação e votação pela Assembleia Municipal, a proposta respeitante ao 

RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 10 DE ABRIL 
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DE 2008, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA EN310 E DA EM577 – 

1 – CONTA FINAL – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Obras Municipais: “1 - Por deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães, datada de 25 de Outubro de 2007, foi a empreitada em título 

adjudicada à empresa M. Couto Alves, S.A. pelo valor de €849.991,07 + 

IVA. O valor final dos trabalhos é de €771.076,47 + IVA. 2 - O valor final 

dos trabalhos é de €771.076,47 (setecentos e setenta e um mil setenta e seis 

euros e quarenta e sete cêntimos) + IVA. Verificou-se a existência de 

€78.914,60 (setenta e oito mil novecentos e catorze euros e sessenta 

cêntimos) + IVA de Trabalhos a Menos, correspondendo a trabalhos que 

não foram executados, por não terem sido esgotadas as quantidades 

previstas em projecto. Estes trabalhos a menos correspondem a uma 

percentagem de 9,28 %. 3 - Assim, fica à consideração superior a 

aprovação desta conta final no valor de €771.076,47 (setecentos e setenta e 

um mil setenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos) + IVA e do Auto 

final no valor de €7.516,96 (sete mil quinhentos e dezasseis euros e 

noventa e seis cêntimos) + IVA. 4 - Todos os preços dos vários trabalhos 

que compõem a presente empreitada estão contratualizados. 5 - Neste 

momento não se pode efectuar a Revisão de Preços definitiva nos termos 

do artº 1º do DL nº6/2004, de 6 de Janeiro, pois ainda não foram 

publicados os índices definitivos. O valor da Revisão de Preços com 

índices provisórios é de €18.876,72 (dezoito mil oitocentos e setenta e seis 

euros e setenta e dois cêntimos) + IVA. Logo que se encontrem 

publicados no Diário da República os respectivos índices definitivos de 
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revisão de preços, poderá ser efectuada a Revisão de Preços Definitiva. 6 - 

Para cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 220.º do Decreto-Lei 

59/99 de 2 de Março foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele 

estabelecido. 7 - De acordo com o nº1 do art.º 222.º do mesmo diploma, 

foi enviada a Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias 

para a assinar ou deduzir sua reclamação fundamentada”. 

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

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 5/08 – FORNECIMENTO DE 1.300.000 

LITROS DE GASÓLEO – Presente a seguinte informação da Divisão 

Financeira: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: Bem ou Serviço: Fornecimento de 

1.3000.000 Litros de Gasóleo; Duração do Fornecimento: O 

fornecimento deverá iniciar no mês de Março de 2009 e terminar em 

Fevereiro de 2011; Valor estimado da despesa: €1.350.700,00 (um 

milhão trezentos e cinquenta mil e setecentos euros) + IVA (21%); 

Repartição de Encargos: Ano de 2009 (Março a Dezembro): 

€562.792,00 (quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e noventa e dois 

euros) + IVA (21%); Ano de 2010 (Janeiro a Dezembro): €675.350,00 

(seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta euros) + IVA 

(21%); Ano de 2011 (Janeiro a Fevereiro): €112.558,00 (cento e doze mil 

quinhentos e cinquenta e oito euros) + IVA (21%); Classificação 

económica: 02010202; Procedimento: Concurso Público, nos termos do 

art. 87º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente 

para adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; Júri: Efectivos: 

Presidente – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, 

Directora do Departamento Financeiro; Vogais: Adelaide Sousa Ribeiro, 

Chefe da Secção de Aprovisionamento; Rui Miguel Lino Castro, Chefe da 
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Divisão de Trânsito e Transportes; Vogais Suplentes: Miguel de Sousa 

Pires de Almeida Frazão, Director do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente; Maria da Graça Pereira Barbosa, Assistente Administrativa 

Especialista. Nas suas faltas e impedimentos a Presidente do Júri é 

substituída pela Vogal efectiva Adelaide Sousa Ribeiro. Audiência Prévia: 

propõe-se que a audiência prévia seja realizada pelo Júri”. Propõe-se a 

aprovação da Câmara Municipal o Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos em anexo, bem como submeter à Assembleia Municipal a 

abertura do procedimento, nos termos do art. 22º do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho. O Programa de Concurso e O Caderno de 

Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

CRIAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO AVE, 

DE FINS MÚLTIPLOS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL, 

PARA O TERRITÓRIO DA NUTS III AVE – Presente a seguinte 

proposta: “I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS – Em 1984, já no 

período de pré-adesão de Portugal à União Europeia, as Câmaras 

Municipais de Guimarães, Santo Tirso e Fafe, reunidas na Sede do GAT 

de Riba d’Ave, tomaram a iniciativa de promover contactos diversos, com 

vista ao estudo de criação de uma Associação de Municípios que pudesse 

constituir uma oportunidade para a resolução de problemas existentes, no 

Território do Ave, designadamente, entre outros, no domínio da 

despoluição da Bacia Hidrográfica do Ave, dos Resíduos Sólidos Urbanos, 

do abastecimento de gás natural, do abastecimento de água, da valorização 

escolar e profissional das Populações, das acessibilidades regionais e da 

Cooperação Regional e Transnacional. Entretanto, após as primeiras 
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diligências, a Câmara Municipal de Fafe passou a integrar o Grupo 

Promotor da Associação de Municípios. E, neste contexto, em 1987, após 

um conjunto de iniciativas lançadas pelas Câmaras Municipais de 

Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Fafe, foi criada a 

Associação de Municípios da Terra Verde, com o objectivo de assumir a 

preparação de projectos no domínio do desenvolvimento integrado, no 

território deste conjunto de Municípios, Foi iniciada, então, uma 

importante dinâmica de desenvolvimento territorial, com resultados, 

francamente, positivos, para as populações deste Conjunto de Municípios. 

É, neste contexto, que, após a adesão de Portugal à União Europeia, em 

1986, os referidos Municípios se envolvem, com a Comissão de 

Coordenação da Região Norte, na elaboração dos Estudos Preparatórios 

para uma Operação Integrada de Desenvolvimento do Vale do Ave, com 

o objectivo de apresentar, junto da Comissão Europeia, uma candidatura 

naquele sentido. No entanto, apesar dos esforços desenvolvidos, apenas 

foi conseguido, então, uma proposta para um Programa de 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave – PROAVE I, que, entre 

outros, integrou as primeiras fases do SIDVA – Sistema Integrado de 

Despoluição do Vale do Ave, bem como do SIRVA – Sistema 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave. Foram 

lançados, então, os Concursos Públicos, ao nível da União Europeia, para 

as primeiras empreitadas da VIM – Via Intermunicipal do Vale do Ave, do 

SIDVA, do SIRVA, com fontes de Financiamento dos Municípios, do 

FEDER do PROAVE I e do Programa Ambiente do Governo Português, 

bem como das 7 Escolas C+S co-financiadas pelo PRODEP. Estavam 

dados os primeiros passos num Programa de Desenvolvimento Integrado 

do Vale do Ave. Entretanto, aderiram a este Movimento Associativo, os 

Municípios de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Vila do Conde e 
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Póvoa de Varzim, e a Associação adoptou a designação de AMAVE – 

Associação de Municípios do Vale do Ave, em 1991. E, em articulação 

com o Parlamento Europeu, foram dados os primeiros passos na área da 

cooperação transnacional, com a criação da ACTE – Associação das 

Colectividades Têxteis Europeias, cuja Sede ficou no Edifício AMAVE, 

em Guimarães. É, ainda, nesta fase que, por imposição da Comissão 

Europeia, o Governo Português organiza, para efeitos estatísticos, as 

NUTS II e NUTS III, ficando a NUTS III/AVE constituída pelos 

Municípios de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vila 

Nova de Famalicão e Santo Tirso, ficando os Municípios de Vila do Conde 

e Póvoa de Varzim integrados na NUTS III/Área Metropolitana do Porto, 

tendo-se mantido, todavia, como associados da AMAVE. Com esta forma 

de organização para efeitos estatísticos, foi no seio da AMAVE que, 

sempre, se trabalharam os projectos e dinâmicas de desenvolvimento 

territorial para o conjunto dos Municípios da NUTS III/AVE, ao mesmo 

tempo que, pela mesma lógica, as dinâmicas de desenvolvimento e 

respectivos projectos, respeitantes aos Municípios de Vila do Conde e 

Póvoa de Varzim, foram assumidas no âmbito da NUTS III/Porto. Mais 

tarde, com a criação de mais dois Municípios, passaram a integrar a 

AMAVE, também, os Municípios de Vizela e da Trofa, que, por coerência 

territorial, ficaram integrados na NUTS III/AVE. II – A 

GOVERNANÇA DO QREN 2007-2013 – Ao aprovar o QREN 2007-

2013, o Governo assumiu poder vir a contratualizar, com Associações de 

Municípios baseadas em NUTS 3, a gestão de Fundos Comunitários, 

através de aprovação de Propostas de Subvenções Globais. Com esta 

decisão, pretende o Governo iniciar um novo processo de promoção do 

desenvolvimento do território, tendo por base as Associações de 

Municípios de NUTS III. Entretanto, já com esta nova perspectiva de 
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governação do QREN, o Conselho da Região Norte, em meados de 2006, 

indo ao encontro do que já se sabia a respeito das orientações do PNPOT, 

aprovou, por unanimidade, uma proposta de alteração à organização 

territorial das NUTS III, na Região Norte, tendo ficado assumido, então, 

que os Municípios de Santo Tirso e Trofa passariam para a NUTS 

III/PORTO, e que os Municípios de Mondim de Basto e de Cabeceiras de 

Basto, passariam a integrar a NUTS III/AVE. A NUTS III/AVE ficava, 

assim, organizada, com os Municípios de Mondim de Basto, Cabeceiras de 

Basto, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vizela e Vila 

Nova de Famalicão, carecendo, então, e apenas da legislação, por parte do 

Governo, nesse sentido. III - A NOVA CONFIGURAÇÃO 

TERRITORIAL DA NUTS III AVE. Entretanto, o Governo aprovou, 

em reunião de Conselho de Ministros de 7 de Fevereiro último, o Decreto-

Lei nº 68/2008, publicado no D.R. em 14 de Abril, que estabelece a 

definição das unidades territoriais para efeitos de organização territorial das 

associações de municípios e áreas metropolitanas, para a participação em 

estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do 

QREN. Com esta decisão, vem o Governo “validar” a decisão, 

anteriormente, aprovada, por unanimidade, pelo Conselho da Região 

Norte, ficando assumido, então, para efeitos da Governação do QREN, 

que a NUTS III/AVE passa a ter a seguinte composição territorial: 

Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, Póvoa de 

Lanhoso, Fafe, Guimarães, Vizela e Vila Nova de Famalicão, tendo 

os Municípios de Santo Tirso e Trofa passado a integrar a NUTS 

III/Porto, como já acontecia, anteriormente, com Vila do Conde e Póvoa 

de Varzim. Surge, assim, uma nova configuração territorial para as novas 

dinâmicas de desenvolvimento deste espaço sub-regional. IV – A 

TRANSFORMAÇÃO DA AMAVE EM ASSOCIAÇÃO DE 
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MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS - Neste contexto, não 

podendo transformar-se em Associação de Municípios de Fins Múltiplos, 

tendo em consideração as normas que constam da Proposta de Lei para o 

associativismo municipal, o Conselho de Administração deliberou, em 

reunião realizada no passado dia 13 de Maio do corrente ano, transformar 

a AMAVE em Associação de Municípios de Fins Específicos, de acordo, 

aliás, e ainda, com as normas legais que lhe são aplicáveis pela Lei nº 

11/2003, de 13 de Maio, situação que, naturalmente, deverá ser revista, 

quando for aprovada a nova Lei do Associativismo Municipal. V – O 

PAISCTP DA NUTS III AVE – Foi já no contexto da nova 

configuração territorial da actual NUTS III AVE que, na base de uma 

PARCERIA com as Câmaras Municipais de Mondim de Basto e de 

Cabeceiras de Basto, o Conselho de Administração da AMAVE decidiu 

mandar elaborar um PLANO DE ACÇÃO 2007-2013, para o 

Agrupamento de Municípios da nova NUTS III/AVE, e foi nessa 

perspectiva, também, já com este novo enquadramento territorial, que a 

CCDRN lançou um concurso, no âmbito do ON do QCA III, para a 

elaboração de um PAISCTP – PROGRAMA DE ACÇÃO 

INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS COLECTIVOS TERRITORIAIS 

DE PROXIMIDADE, para cada um dos novos AGRUPAMENTOS DE 

MUNICÍPIOS, projecto que, para a NUTS III AVE, no âmbito da 

referida Parceria, também, foi liderado pela AMAVE e cujo Relatório Final 

foi validado, primeiro, ao nível do Comité de Pilotagem e, depois, ao nível 

da Comissão de Acompanhamento, a que Preside o Presidente da 

CCDRN. É de evidenciar que aquele PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 e 

este PAISCTP são documentos determinantes para a elaboração de duas 

propostas de Contratualização: 1. Com a CCDRN e a Comissão Directiva 

do Programa Operacional da Região Norte; 2. Com o Governo Central, na 
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perspectiva dos Programas Operacionais Temáticos e outras possíveis 

Fontes de Financiamento Nacional e Comunitária. Com este 

enquadramento, num processo que tem estado a ser liderado pela 

AMAVE, como representante do Agrupamento de Municípios do Ave, 

prevê-se que, até fins de Julho próximo, possamos ter, devidamente 

concluídas, e apresentadas, as Propostas de Contratualização da NUTS III 

AVE, quer junto da CCDRN e da Comissão Executiva do PO Regional do 

Norte, bem como junto do Governo, respectivamente. VI – A 

PROPOSTA DE LEI Nº 182/X, SOBRE O ASSOCIATIVISMO 

MUNICIPAL - Para garantir uma consequência lógica do enquadramento 

legal aplicável, o Governo apresentou na Assembleia da República, uma 

Proposta de Lei sobre o associativismo municipal, já aprovada na 

generalidade, aguardando-se, entretanto, a respectiva aprovação final e 

publicação. A proposta de lei do Governo aponta para que as associações 

de municípios possam ser de dois tipos: a) - De fins múltiplos, que passam 

a designar-se Comunidades Intermunicipais (CIM); b) - De fins 

específicos. De acordo com a referida proposta de Lei, “as CIM passam a 

desempenhar um papel consequente no planeamento e gestão da estratégia de 

desenvolvimento económico, social e ambiental do seu território e terão mais condições 

para efectivar a coordenação das actuações entre os municípios, entre os municípios e os 

serviços da administração central. Em consonância com o Decreto-Lei n.º 312/07, de 

17 de Setembro, que definiu o modelo de governação do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) e dos respectivos programas operacionais, a presente 

proposta de lei valoriza o papel das associações de municípios nos órgãos de 

aconselhamento estratégico dos programas operacionais regionais, bem como na previsão 

da execução descentralizada ou na contratualização de parcerias para gestão de parcelas 

dos programas operacionais regionais. Apenas as associações de municípios 

correspondentes a uma ou mais NUTS III serão consideradas parceiras do Governo em 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

matéria de descentralização de competências e de participação na gestão do QREN, 

acautelando a necessidade de coerência e continuidade territoriais. Também o modelo de 

governação das CIM se torna mais democrático, reforçando a legitimidade democrática 

dos órgãos e a responsabilidade dos órgãos executivos perante os órgãos deliberativos. As 

CIM são igualmente marcadas pela exigência de rigor e disciplina financeira, de acordo 

com a matriz estabelecida na Lei de Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro. Outra mudança essencial no âmbito da presente proposta prende-se 

com a valorização do exercício de competências das associações de municípios com 

delimitação equivalente à das NUTS II. As CIM que tenham esta dimensão passam a 

desempenhar competências ao nível do ordenamento do território, a estabelecer as redes 

regionais de equipamentos e a ser os interlocutores do Estado no âmbito regional. Num 

quadro de manutenção da liberdade de associação de municípios, os municípios podem 

constituir e manter as associações de municípios de fins específicos. Apesar disso, 

entende-se que a presente proposta deve dar primazia ao princípio da estabilidade 

institucional e também aplicar às associações de municípios de fins específicos regras de 

direito público que permitem clareza e transparência na gestão de recursos e interesses 

comuns dos municípios.” - VII – A DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO 

MINISTERIAL PARA OS PROGRAMAS OPERACIONAIS 

REGIONAIS - Tendo em consideração a urgência com que se pretende 

concretizar a aprovação de Propostas de Subvenção Global, ao nível dos 

PO Regionais, o que, na verdade, de acordo com a respectiva legislação, só 

poderá verificar-se com Associações de Municipios de Fins Múltiplos – 

Comunidades Intermunicipais, ao nível da NUTS 3, e o atraso que se 

verifica na aprovação da nova Lei sobre o associativismo municipal, tendo 

em consideração o Regulamento do QREN 2007-2013, em reunião de 19 

de Março último, a Comissão Ministerial de Coordenação dos PO 

Regionais aprovou as “Orientações para a contratualização com subvenção 

global entre as autoridades de gestão dos Programas Operacionais 
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Regionais e as associações de municípios baseadas em NUTS III”. Este 

documento, já em vigor, estabelece, de facto, as regras a que se deve 

obedecer, para que uma Subvenção Global, ao nível de um Agrupamento 

de Municípios de NUTS III, possa ser contratualizada com a respectiva 

associação de municípios. E, como antes se evidenciou, a AMAVE, 

mantendo-se com a sua actual composição, e tendo feito uma opção por se 

transformar em Associação de Municípios de Fins Específicos, não 

poderá, como tal, apresentar uma proposta, nesse sentido, embora possa 

vir a aceder a programas e acções em que seja admitida a participação de 

municípios ou de conjuntos de municípios de fins específicos. E, então, 

neste contexto, o Agrupamento de Municípios da NUTS III AVE decidiu 

iniciar os procedimentos para a criação da Associação de Municípios de 

Fins Múltiplos – Comunidade Intermunicipal do Ave, o que, no 

entanto, como antes se refere, só poderá vis a concretizar-se após a 

publicação da nova Lei sobre o associativismo municipal. Por isso mesmo, 

e enquanto tal não se concretiza, é preciso aproveitar as determinações 

aprovadas pela Comissão Ministerial de Coordenação dos PO Regionais, 

devendo ter em conta o que está estipulado no nº 23 da referida 

Deliberação, que se transcreve: “Desde a publicação do Decreto-Lei que define as 

unidades territoriais para efeitos de organização territorial das associações de municípios 

até à publicação da Lei do associativismo municipal, os conjuntos de municípios que 

respeitem a delimitação geográfica presente no referido Decreto-Lei poderão celebrar 

contratos de subvenção global no âmbito dos PO Regionais, desde que: a) - Apresentem 

uma declaração dos órgãos dos municípios integrantes de cada uma das unidades 

territoriais assumindo que já deliberaram a criação da associação de municípios ou que 

assumem integrá-la; e que b) - Indiquem o prazo previsto para essa constituição formal 

a contar da data da publicação da Lei do associativismo municipal. A não constituição 

formal de uma associação por parte dos municípios no prazo previsto poderá constituir 
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motivo para a resolução do contrato.” VIII – PROPOSTA DE 

DELIBERAÇÃO A TOMAR PELA CÂMARA MUNICIPAL E 

PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – Neste contexto, e com este 

enquadramento, PROPONHO: 1 - Que a Câmara Municipal aprove, 

desde já, a participação do Município de Guimarães, na nova Associação 

de Municípios de Fins Múltiplos – Comunidade Intermunicipal, para o 

Agrupamento de Municípios do AVE, de acordo com o estabelecido no 

Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril, nos termos que vierem a ser 

aprovados pela nova Lei do Associativismo Municipal, já aprovada, na 

generalidade, pela Assembleia da República; 2 - Que a Câmara Municipal 

de Guimarães, se comprometa a, juntamente com as Câmaras Municipais 

que integram o Agrupamento de Municípios da NUTS IIIAVE, 

desenvolver todos os esforços, de acordo com a Legislação aplicável, para 

a criação da Associação de Municípios de Fins Múltiplos – Comunidade 

Intermunicipal, no prazo de cento e oitenta dias, após publicação da nova 

Lei sobre o associativismo municipal. 3 - Que a Câmara Municipal de 

Guimarães, submeta, de imediato, esta deliberação a aprovação pela 

Assembleia Municipal”. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

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

AMAVE – INSTITUTO FINANCEIRO PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL – REPOSIÇÃO DE 

VERBAS – Presente a seguinte proposta: “A AMAVE remeteu a esta 

Câmara Municipal um ofício através do qual solicita que seja transferida 

para aquela entidade a importância de €100.446,79, correspondente à 

quota parte da responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães do 

montante global de €338.125,00, verba que foi reclamada pelo IFDR - 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP, devido em 
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processo de auditoria, realizada pela Comissão Europeia às obras co-

financiadas pelo Fundo de Coesão, no âmbito do SIRVA – Sistema 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave. No âmbito 

daquela operação de auditoria ocorrida no ano de 2004 e foram auditados 

os seguintes processos da AMAVE: a) Proj.º n.º 96.10.61.023 “Sistema 

intermunicipal de resíduos sólidos urbanos do Vale do Ave – 1.ª fase”; b) 

Proj.º n.º 2002PT16CPE006 “Sistema intermunicipal de resíduos sólidos 

urbanos do Vale do Ave – 3.ª fase”; Em Março de 2006 a AMAVE foi 

notificada do teor do Relatório Final que propunha, entre outras, as 

seguintes correcções financeiras, no valor global de €3.092.179,00, que 

deveriam ser devolvidas à Comissão Europeia: a) €1.510.322,00 relativa à 

empreitada de reconversão da lixeira de Santo Tirso em aterro sanitário; b) 

€1.581.857,00 relativa à empreitada de reconversão da lixeira de Guimarães 

em aterro sanitário. O sector de apoio jurídico procedeu ao 

acompanhamento das diligências de fiscalização e, em fase posterior, 

apresentou a formulação da posição fundamentada da AMAVE - 

pronúncia aos relatórios preliminares e finais – fazendo junção dos 

documentos comprovativos  das suas posições, no âmbito do exercício do 

contraditório. Na sequência deste contraditório a Comissão Europeia 

reduziu o valor do reembolso/correcção financeira para €338.125,00, 

representando cerca de 10% do valor inicialmente proposto. Apesar da 

redução significativa do valor, a AMAVE, discordando de tal decisão, 

ainda tentou que lhe fosse retirada qualquer penalização, todavia a decisão 

final da Comissão Europeia, entretanto notificada, não se alterou. Tendo 

sido deliberado em Conselho de Administração, em reunião realizada no 

passado dia 12 de Fevereiro, contactar as Câmaras que integram o SIRVA 

para que cada uma proceda à transferência da verba que lhe compete, na 

sua quota parte de responsabilidade, proponho que a Câmara Municipal 
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transfira para a AMAVE a quantia de €100.446,79, correspondente à sua 

quota parte da responsabilidade”. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira. 

Votou contra a Vereadora Ana Amélia Guimarães. ----------------------------- 

PARLAMENTO JOVEM EUROPEU – PROTOCOLO 

MULTILATERAL DE ADESÃO – CRIAÇÃO DE UMA 

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE NATUREZA EUROPEIA 

– Presente a seguinte proposta: “No âmbito da estratégia de 

desenvolvimento de relações multilaterais europeias, o Município de 

Guimarães lançou o desafio aos municípios da Europa com os quais se 

encontra geminado, para se envolverem na participação activa num 

projecto de índole europeia. Nesse sentido, tendo obtido por parte das 

cidades de Igualada, Tacoronte, Kaiserslautern e Compiègne uma resposta 

favorável ao projecto apresentado, o Município de Guimarães propõe-se 

celebrar com os referidos municípios, no próximo dia 23 de Junho, um 

"Protocolo Multilateral de Adesão" conducente à criação de uma 

Associação Intermunicipal de natureza europeia, sem fins lucrativos, 

denominada de "Parlamento Jovem Europeu" (PJE). A criação desta 

associação traduz-se, fundamentalmente, na criação de um projecto 

conjunto, que se pretende intemporal, amplo e alargado, prevendo a 

integração de todos os municípios europeus que se queiram tornar 

membros. Funcionará uma vez por ano em sistema de rotatividade pelos 

municípios membros. O PJE tem por objectivos promover o estreitar dos 

laços de amizade e confraternização, fomentar o entendimento e a 

cooperação entre os seus municípios membros e debater questões da 

actualidade na União Europeia e no mundo em geral, através da 

apresentação de trabalhos elaborados por alunos do ensino secundário. Os 

alunos de cada município serão convidados a apresentar trabalhos sobre o 
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tema designado para cada ano. Seguidamente, haverá lugar a uma selecção 

dos melhores trabalhos individuais, por parte de cada município, para 

posterior apresentação no PJE. Na sessão de cada PJE os jovens alunos 

apresentam e defendem os seus trabalhos, sendo seleccionados e 

premiados os melhores. Os custos inerentes a Guimarães para participação 

na respectiva Associação reportam-se às despesas de deslocação de 10 

pessoas (máximo) à cidade onde decorrer o PJE e as despesas de 

organização, estadia, alimentação e prémios aquando da realização do PJE 

em Guimarães. Com os fundamentos e nas condições supra-referidos, 

proponho a adesão do Município de Guimarães à associação 

intermunicipal de natureza europeia denominada “Parlamento Jovem 

Europeu”. Os Estatutos do Parlamento Jovem Europeu dão-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 

REGULAMENTO GERAL DA HORTA PEDAGÓGICA E 

SOCIAL DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A 

manutenção dos espaços agrícolas integrados nas estruturas ecológicas 

urbanas desempenha um papel importante no crescimento sustentável e na 

promoção da sua qualidade ambiental. Reconhece-se, cada vez mais, as 

múltiplas funções do espaço rural e da agricultura, nomeadamente ao nível 

da requalificação ambiental e paisagística. A Veiga de Creixomil, inserida 

no tecido urbano, numa área agrícola por excelência com uma significativa 

produtividade económica conseguiu sobreviver pela sua peculiaridade de 

inserção no tecido urbano e a valorização da sua marca identitária como 

património cultural de origem rural e de fortes tradições agrícolas, 

sobretudo com a actividade hortícola, prolongando a vivência rural na 

cidade. A Horta Pedagógica foi pensada com a ideia de que o espaço de 
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habitar deve partilhar do equilíbrio com a natureza, tornando esses dois 

lugares complementares, parte de um mesmo imaginário. Da casa 

passamos ao espaço de habitar colectivo e da Horta ao continuum naturale de 

uso público. A aproximação e confronto destes dois lugares com 

identidades próprias, posiciona-os perante um diálogo permanente com a 

natureza mais próxima da vida urbana, onde se transporta para a cidade a 

experiência do campo. A agricultura peri-urbana e urbana assume assim 

um papel fulcral de interesse cultural, social, recreativo e económico, na 

medida em que para além do abastecimento da família se foca na ocupação 

sadia dos tempos livres. A Horta Pedagógica e Social de Guimarães é um 

espaço de domínio público onde se possibilita a melhoria da qualidade de 

vida das populações e o aumento da experiência prática e sensorial na 

ligação com a Natureza que se traduz na possibilidade de contacto entre a 

população e as espécies agrícolas que utilizamos na nossa alimentação, 

através do seu envolvimento em diversas actividades. A Horta Pedagógica 

apresenta um conjunto de actividades de educação ambiental, 

nomeadamente um espaço dedicado à compostagem, disponibiliza 

diversos serviços e promove múltiplas iniciativas, nomeadamente para 

festejar datas comemorativas do calendário rural/ambiental. Torna-se 

necessário regulamentar a utilização deste espaço colectivo, o que se 

pretende através da aprovação de normas que se destinem a todos os 

utilizadores e visitantes daquele espaço. Propõe-se assim, que Câmara 

Municipal, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 242.º 

da Constituição da República Portuguesa, da art.º 16.º da Lei n.º 159/99, 

de 14 de Setembro, pela al. a) do art.º 53.º e al. a) do n.º 7 do art. 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 da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, 

aprove o Regulamento Geral da Horta Pedagógica e Social de Guimarães, 
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para submissão a discussão pública e posterior aprovação pela Assembleia 

Municipal o Regulamento que se junta em anexo (Anexo 1)”. O 

Regulamento Geral da Horta Pedagógica e Social de Guimarães dá-se aqui 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS 

REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO PÚBLICO. ----------------------------- 

PROCESSOS RECRIA – COMPARTICIPAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – Presente a seguinte proposta: “O Decreto-Lei n.º 329-

C/2000, de 22 de Dezembro, que revogou expressamente os Decretos Lei 

n.ºs 197/92, de 22/09 e 104/96, de 31/07, e aprovou o Regime Especial 

de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA), 

foi publicado com vista ao estabelecimento de medidas que combatam o 

fenómeno da degradação dos prédios arrendados, com as consequentes 

más condições de habitabilidade, para os arrendatários, e a desvalorização 

progressiva da propriedade para os senhorios. Com este diploma pretende-

se fixar as regras de um regime de apoio financeiro para custear uma parte 

das obras de conservação e beneficiação de que os imóveis arrendados 

careçam, traduzido numa comparticipação a fundo perdido, a conceder 

pelo Estado, quer aos proprietários, quer aos arrendatários, e pelos 

Municípios, mas, quanto a estes, apenas quando se devam substituir aos 

proprietários ou aos arrendatários na realização das obras. O pedido de 

comparticipação é apresentado na Câmara Municipal e, após aprovação da 

obras a realizar, remete o pedido de comparticipação ao, actualmente, 

denominado Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). A 

decisão deste organismo público é comunicada ao requerente e à Câmara 

Municipal, da qual constam os montantes das respectivas 

comparticipações. A comparticipação do Município tem sido aprovada e 
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paga, após todos os procedimentos legais supra referidos, através de 

requisição aos serviços do Departamento Financeiro. No entanto, 

subsistindo dúvidas quanto à necessidade de, ainda que observados aqueles 

dispositivos legais, a transferência de verbas para os particulares carecerem 

de deliberação camarária, proponho que a Câmara Municipal autorize, 

genericamente, o pagamento das comparticipações que venham a ser 

devidas pelo Município no âmbito destes processos, após aprovação pelo 

IHRU”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – APOIO FINANCEIRO À FESTA DA CRIANÇA – 

Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Moreira de Cónegos, solicitando apoio financeiro que ajude a suportar os 

custos de organização da festa comemorativa do Dia Mundial da Criança, 

organizada no passado dia 1 de Junho, tendo envolvido mais de meio 

milhar de crianças. Atendendo ao interesse público 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 Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, de 

um subsídio de €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos 

custos de organização da Festa da Criança 2008”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 
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atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – APOIO FINANCEIRO ÀS FESTAS DA VILA – 

Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Moreira de Cónegos, apresentando a próxima edição das Festas da Vila, a 

realizar de 13 a 15 de Junho próximo, e solicitando apoio financeiro, 

justificado pelos custos do programa delineado, que inclui a comemoração 

da elevação a vila. Atendendo ao interesse público 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 Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, de um subsídio de 

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização da edição de 2008 das Festas da Vila”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 
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favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – 

EXPOSIÇÃO “RONFE HÁ 50 ANOS” – APOIO FINANCEIRO – 

Presente a seguinte proposta: “Solicita-nos a Junta de Freguesia de Ronfe 

apoio financeiro que lhe permita fazer face aos elevados custos envolvidos 

na exposição “Ronfe Há 50 Anos”, recentemente realizada. Atendendo ao 

interesse do evento proponho, ao abrigo do disposto na alínea b), do nº 4, 

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

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de 

Ronfe, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar 

nos custos da exposição “Ronfe Há 50 Anos”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 
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favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – APOIO FINANCEIRO A 

INTERCÂMBIO ESCOLAR – Presente a seguinte proposta: “Presente 

um ofício remetido pela Presidente do Conselho Executivo do 

Agrupamento Vertical de Escolas Professor João de Meira solicitando 

apoio financeiro ao projecto de intercâmbio escolar com a Escola Básica 

2,3 Padre João José do Amaral, do concelho de Lagoa, Ilha de São Miguel, 

Açores. Atendendo ao facto de tais intercâmbios constituírem sempre um 

espaço de enriquecimento pessoal e de alargamento de horizontes que 

potencia o melhor conhecimento de cada um e dos outros, de, nessa 

medida, originarem experiências marcantes e inesquecíveis e, finalmente, 

considerando que muitos dos alunos envolvidos provêem de famílias 

carenciadas, 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 nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Conselho Executivo do 

Agrupamento Vertical de Escolas Professor João de Meira, de um subsídio 
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de €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do intercâmbio escolar com a Escola Básica 2,3 Padre João 

José do Amaral, do concelho de Lagoa, Ilha de São Miguel, Açores, bem 

como a cedência de material promocional de Guimarães”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARQUEÓLOGO 

MÁRIO CARDOSO – ESCOLA EB 2, 3 ARQ. MÁRIO CARDOSO 

– “ESPAÇO H” – Presente a seguinte proposta: “Tal como referido na 

proposta aprovada em reunião de Câmara de 27 de Maio de 2007, e com o 

objectivo de habilitar com a escolaridade básica jovens do concelho em 

situação de abandono escolar e exploração de trabalho infantil, encontra-se 
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a decorrer na Escola EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso um Programa 

Integrado de Educação e Formação (PIEF), no âmbito do Programa para 

a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), do 

qual a Câmara Municipal de Guimarães é parceira para os PIEF em curso 

no Município. No quadro das actividades de orientação vocacional, e na 

sequência daquela deliberação, foi concluído com a colaboração de 

professores, alunos e um técnico da Câmara Municipal de Guimarães um 

projecto de reabilitação e revitalização de um espaço exterior da Escola, 

denominado “Espaço H”. Perante o empenho de todos os intervenientes 

no projecto e a forma como este contribuiu para a motivação e o sucesso 

destes jovens, e considerando o interesse em reabilitar um espaço comum 

destinado à fruição de toda a comunidade escolar, proponho, ao abrigo do 

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

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

por parte da Autarquia, da execução do referido projecto, orçado em 

€8.104,95 (oito mil, cento e quatro euros e noventa e cinco cêntimos)”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 07.01.03.05. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – GABINETE DE IMPRENSA DE GUIMARÃES – 

CONSUMOS DE ELECTRICIDADE ORIGINADOS PELO 

ESPAÇO INTERNET – Presente a seguinte proposta: “Encontra-se em 

funcionamento desde Junho de 2007, na casa da Praça de S. Tiago onde se 

encontra instalado o Gabinete de Imprensa de Guimarães, um novo 

Espaço Internet para uso público. Tendo em vista que, a partir de então, 

os consumos de electricidade aumentaram significativamente, e que, por 

outro lado, não é tecnicamente viável a instalação de dois contadores 

autónomos, proponho que a Câmara Municipal assuma o pagamento da 
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factura de acertos que a EDP cobrou ao Gabinete de Imprensa, 

transferindo para esta associação a quantia de €446,01 (quatrocentos e 

quarenta e seis euros e um cêntimo). Entretanto, foi já solicitada à EDP a 

alteração do titular do contador instalado no local, passando a Câmara 

Municipal a assumir os respectivos consumos, atendendo ao facto de, 

comprovadamente, os consumos gerados pelo Espaço Internet serem 

substancialmente superiores aos originados pelo funcionamento do 

Gabinete de Imprensa”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – LIONS CLUBE DE GUIMARÃES – CAMPANHA 

DE SOLIDARIEDADE COM AS CRIANÇAS DE MOÇAMBIQUE 

– Presente a seguinte proposta: “Na sequência dos esforços desenvolvidos 

pela Vimaranense Nilza Oliveira, radicada há 39 anos na província de 
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Manica, em Moçambique, foi criada no Chimoio a Associação Cadeia de 

Solidariedade, formada por portugueses e moçambicanos empenhados em 

atingir objectivos específicos, designadamente a atribuição de bolsas de 

estudo a jovens daquela província que lhes possibilite o acesso ao ensino 

universitário e a planificação e construção de uma escola de artes e ofícios 

naquela mesma província, na qual os jovens possam adquirir formação 

profissional para acesso a um emprego. Dada a sua origem em Guimarães, 

Nilza Oliveira conseguiu envolver várias instituições e cidadãos locais no 

esforço de angariação de fundos, hoje mais prementes que nunca, uma vez 

que a construção da escola já arrancou. Deste modo, atendendo aos 

objectivos a que a dita associação elegeu e considerando a situação de 

extrema carência em que vivem as crianças e jovens da citada província 

moçambicana, 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 Lions Clube de Guimarães, de 

um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a 

contribuir para a angariação de fundos actualmente em curso, designada 

Solidariedade com Moçambique, e cujo destinatário final é a Associação 

Cadeia de Solidariedade, sedeada em Moçambique”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 10 a 

13, 15 a 21 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 
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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 – AMIGUINHOS DO MUSEU DE ALBERTO 

SAMPAIO – APOIO FINANCEIRO AO V TORNEIO 

INTERNACIONAL DE GUIMARÃES DE XADREZ – Presente a 

seguinte proposta: “Vai a Associação Amiguinhos do Museu de Alberto 

Sampaio, com o apoio do Museu, organizar o V Torneio de Xadrez, na 

sequência do grande sucesso alcançado nas edições anteriores. A prova 

reunirá xadrezistas de vários pontos do país, de Espanha e de outros países 

estrangeiros e decorrerá de 2 a 7 de Setembro do corrente ano, contando 

com diversos prémios, designadamente monetários. Por outro lado, terá o 

apoio da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, e será divulgado 

internacionalmente através de sítios da Internet ligados a esta modalidade 

desportiva. Considerando que se trata de uma acção susceptível de 

promover um desporto com expressão minoritária, dedicada aos jovens e 

com potencial de divulgação do Concelho, proponho, ao abrigo do 

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

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

Associação Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio, de um subsídio de 

€300,00 (trezentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do V Torneio Internacional de Xadrez de Guimarães”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 
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Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE 

GUIMARÃES – APOIO AO X ENCONTRO INTER-

HOSPITALAR – Presente a seguinte proposta: “Solicita-nos a Casa do 

Pessoal do Hospital de Guimarães um apoio financeiro que lhes permita 

fazer face aos custos de utilização do Pavilhão Multiusos para realização 

do X Encontro Inter-Hospitalar a decorrer em 7 de Junho próximo. 

Atendendo ao interesse do evento e à sua capacidade de mobilização 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b), do nº 4, do art. 64º, da Lei 

nº 169/99, de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a atribuição, à Casa do Pessoal do Hospital de 

Guimarães, de um subsídio de €1.210,00 (mil, duzentos e dez euros), 

destinado a suportar os custos de utilização do Pavilhão Multiusos 
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aquando do X Encontro Inter-Hospitalar”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

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

SUBSÍDIOS – CEAJ – CENTRO DE ENTRETENIMENTO E 

APOIO À JUVENTUDE – APOIO FINANCEIRO ÀS 

COMEMORAÇÕES DO 10º ANIVERSÁRIO – Presente a seguinte 

proposta: “Presente um ofício CEAJ – Centro de Entretenimento e Apoio 

à Juventude, solicitando apoio financeiro que ajude a suportar os custos da 

comemoração do seu 10º aniversário, consistindo num conjunto de 

iniciativas a decorrer no próximo dia 12 de Julho. O CEAJ é uma 

associação jovem que promove um programa anual de actividades 

diversificado, procurando associar a formação, a cultura e o 
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entretenimento, envolvendo os seus associados e toda a comunidade de 

Serzedelo. Assim 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 CEAJ – Centro de 

Entretenimento e Apoio à Juventude, de um subsídio de €200,00 

(duzentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização da 

comemoração do seu 10º Aniversário”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de 

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

pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os 

dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

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

SUBSÍDIOS – ADCL – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES LOCAIS – 

PROJECTO PUERPOLIS – Presente a seguinte proposta: “Presente 
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um ofício da ADCL – Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais, solicitando apoio financeiro para colocação de um 

painel de azulejos desenhado por crianças da Escola Básica 2,3 de Briteiros 

São Salvador na Casa do Povo de Briteiros, numa acção enquadrada no 

Projecto Puerpolis. Atendendo ao 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 ADCL – Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais, de um subsídio de €162,50 (cento e sessenta e dois 

euros e cinquenta cêntimos), destinado a suportar 50% dos custos de 

instalação de um painel de azulejos na Casa do Povo de Briteiros”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 da agenda 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

Câmara Municipal de Guimarães, 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  
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fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SÃO TORCATO – 

APOIO FINANCEIRO PARA DESLOCAÇÃO A FRANÇA – 

Presente a seguinte proposta: “O Grupo Folclórico de São Torcato 

deslocar-se-á a França, onde participará num festival internacional, a 

decorrer em Clermont-Ferrand. Atendendo ao carácter gracioso da sua 

participação, solicitam apoio financeiro para viabilizar a deslocação. 

Considerando o interesse na divulgação internacional do folclore da região, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 64º da Lei 

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

de Janeiro, a atribuição, ao Grupo Folclórico de São Torcato, de um 

subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a 

comparticipar nos custos de deslocação a Clermont-Ferrand, França”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 10 a 13, 15 a 21 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

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 – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Fermentões solicitando um apoio destinado a custear a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário, realizada entre os passados dias 28 

de Maio e 1 de Junho. Analisados os consumos registados nos últimos três 

anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €251,36 

(duzentos e cinquenta e um euros e trinta e seis cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Fermentões, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, num 

máximo de €125,68 (cento e vinte e cinco euros e sessenta 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 Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, 

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

nas listas PSD votaram contra os pontos 22 e 23 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 nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – FESTA EM HONRA 

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

ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas 

solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa em Honra de S. João, a realizar entre 

os passados dias 19 e 25 de Junho. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €272,07 (duzentos e setenta e dois euros e sete cêntimos), pelo que se 

propõe a atribuição, à ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva de Covas, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa em Honra 

de S. João, num máximo de €136,03 (cento e trinta e seis euros 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 Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, 

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

nas listas PSD votaram contra os pontos 22 e 23 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JUNHO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

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 onze horas e dez 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 reclamou uma 

intervenção urgente na sua habitação, no sentido de assegurar a reparação 

da degradação que se verifica. O Presidente da Câmara tomou nota do 

desagrado evidenciado pela moradora e disse que iria transmitir esta 

situação à entidade gestora, a CASFIG, para que informasse sobre a 

situação ora denunciada. Acrescentou, contudo, que tinha conhecimento 

da forma como a CASFIG trabalhava, programando as obras de reparação 

de forma criteriosa, pelo que disse ter ficado de algum modo surpreendido 

com a queixa apresentada. ----------------------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 


