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ACTA 

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva 

Ferreira e Ana Amélia Mota Guimarães. ------------------------------------------ 

Não compareceram os Vereadores César Manuel de Castro Machado, Rui 

Vítor Poeiras Lobo da Costa e Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cujas 

faltas foram consideradas justificadas. --------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Lamentou a ausência de 

informação relativamente ao processo Capital Europeia da Cultura 

referindo não conhecer os contornos de um projecto que representa uma 

oportunidade que Guimarães deve rentabilizar na sua promoção e 

desenvolvimento; b) – Quis saber a razão pela qual a Câmara Municipal 

não aderiu ao Dia Europeu Sem Carros, comemorado no passado dia 22 

de Setembro, considerando que os objectivos da institucionalização desta 

iniciativa são cada vez mais pertinentes, uma vez que visa despertar 

consciências para a necessidade de utilização dos transportes públicos, 

melhorando a qualidade de vida. Finalizou, dizendo que considerava 

importante e necessário que fosse pensado para Guimarães um modelo de 

transportes públicos. 2 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Na sequência da 

construção das infra-estruturas do Loteamento da Quinta da Outeiro e do 

movimento de terras e derrube de algumas árvores que obstruíram o 
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percurso pedestre do Parque da Cidade, disse ser importante prestar 

informação que permitisse previamente dar a conhecer a realização das 

referidas obras aos habituais frequentadores do percurso pedestre do 

Parque da Cidade. Por último, informou da disponibilidade do Partido 

Social Democrata para uma eventual alteração do projecto que, sem 

diminuir o valor do património municipal, minimizasse a parte do 

percurso pedestre afectado com aquelas obras. 3 – Vereadora Ana 

Amélia Guimarães – a) – Disse que a Câmara Municipal de Guimarães 

devia fiscalizar com mais atenção o cumprimento dos horários por parte 

dos estabelecimentos de restauração, nomeadamente nas Vilas do 

Concelho, visto existirem situações que prejudicam a qualidade de vida 

das populações; b) – Referiu, também, a construção das infra-estruturas 

do Loteamento da Quinta do Outeiro dizendo que, no local, não estava 

exibido qualquer alvará de licenciamento, lamentando que nos primeiros 

dias de intervenção não tivesse havido sinalização que alertasse para a 

circulação de veículos pesados, considerando a existência de 

estabelecimentos de ensino nas proximidades; c) – Disse considerar ter 

havido incoerência por parte dos responsáveis da Cooperativa Tempo 

Livre relativamente à notícia publicada no boletim informativo sobre o 

comício político realizado no Pavilhão Multiusos pelo Partido Socialista, 

uma vez que considerou tratar-se de um texto de propaganda, referindo 

duas vezes a data e a hora do comício e chamando a atenção para um 

evento da Juventude Socialista nas imediações do Pavilhão Multiusos. 

Finalizou dizendo que considerava que este cruzamento de interesses era 

inaceitável e inadmissível sugerindo a intervenção da Câmara Municipal 

junto dos responsáveis da Cooperativa. 4 – Vereador Júlio Mendes – 4 – 

Vereador Júlio Mendes – Deu conhecimento do ponto de situação do 

processo relativo à parceria “Quadrilátero Urbano para a Competitividade, 
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Inovação e Internacionalização”, informando que os Municípios de 

Guimarães, Barcelos, Braga e Famalicão iriam formalizar a candidatura 

dos projectos conjuntos ao respectivo programa do QREN (Quadro de 

Referência Estratégica Nacional). Informou, também, sobre os projectos 

concretos a candidatar referindo que tais projectos resultaram de um 

trabalho conjunto de várias equipas que integraram técnicos de todos os 

parceiros e alguns especialistas convidados. Os projectos referidos 

mereceram a concordância de todos os membros da parceria, tendo 

destacado que os municípios agrupados no “Quadrilátero” tinham 

decidido incluir no Programa Estratégico de Cooperação um projecto para 

a construção de uma malha regional de fibra óptica, constituindo o 

projecto de maior volume financeiro, que aponta para um investimento 

global superior a 8 milhões de euros, assegurando a ligação entre os quatro 

municípios e a criação de uma rede interna em cada um dos concelhos. 

Continuou, referindo que o programa estratégico de cooperação envolvia 

ainda projectos nas áreas da mobilidade, de regeneração urbana e 

dinâmicas culturais e de cooperação e qualificação empresarial. 

Informou, ainda, que o projecto “Quadrilátero” tinha já uma imagem 

identificadora da união dos municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e 

Guimarães no âmbito da implementação das Redes Urbanas para a 

Competitividade e a Inovação. O logótipo encontrado ilustra as sinergias 

regionais, em resultado da união dos quatro pólos de desenvolvimento 

que juntaram esforços para desenvolver uma rede de sinergias capazes de 

reforçar a posição de terceira concentração urbana e de conhecimento do 

país. 5 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto aos estabelecimentos de restauração e bebidas, 

disse que a Autarquia tem vindo a desenvolver um bom trabalho, 

apontando como exemplo o Centro Histórico. Acrescentou que tem 
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havido um esforço conjunto – Câmara Municipal e particulares – de 

forma a sensibilizar os proprietários destes estabelecimentos para as 

questões relacionadas com o cumprimento dos horários e da legislação 

sobre o ruído, de forma a proteger o direito ao sossego e ao repouso; b) – 

No que diz respeito ao boletim informativo da Cooperativa Tempo Livre, 

recordou que o Pavilhão Multiusos de Guimarães já recebeu o Congresso 

Nacional do Partido Social Democrata tendo a Cooperativa Tempo Livre 

anunciado igualmente o acontecimento. Acrescentou que o referido 

boletim publicita todos os eventos que ali ocorrem, referindo que a 

estratégia tem em vista trazer a realização de acontecimentos que 

promovam o concelho; c) – Relativamente à construção de infra-

estruturas do Loteamento da Quinta do Outeiro disse que estava em curso 

a execução de um projecto com cerca de duas décadas, referindo que 

estava a ser rigorosamente cumprido o plano de ordenamento aprovado. 

Recordou que a Câmara Municipal de Guimarães já tinha eliminado a 

construção em 7 lotes implantados na entrada do Parque de Lazer da 

Costa. Referiu, ainda, que, ao tempo, os serviços entenderam proceder a 

arranjos paisagísticos na área que, no futuro, iria ser urbanizada. Por 

último, disse que no acerto do projecto do loteamento, o Parque de Lazer 

acabou por ficar beneficiado já que se conseguiu reduzir a área prevista 

entre o limite do Parque e a via pública; d) – Sobre o Dia Europeu Sem 

Carros recordou que, ao tempo, a Câmara Municipal aderiu a esta 

iniciativa, disponibilizando, inclusive, bicicletas para quem pretendesse 

utilizar este meio de locomoção, o que não obteve grande sucesso. 

Todavia, e porque se verificaram situações caóticas nesses dias, a Câmara 

Municipal entendeu, tal como grande parte das Autarquias, que não 

estavam reunidas as condições para se aderir a esta iniciativa. e) – Disse 

que a grande questão do processo da Capital Europeia da Cultura prende-
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se com a definição do orçamento, referindo que poderia não ser possível 

atingir o valor inicialmente anunciado de 111 milhões de euros. Por 

último, disse esperar que tudo fique clarificado numa reunião que está já 

agendada com o Primeiro-Ministro e o Ministro da Cultura, no próximo 

dia 7 de Outubro. 6 – Vereador Armindo Costa e Silva – Ainda sobre o 

“Dia Europeu Sem Carros”, recordou algumas situações problemáticas 

que ocorreram nos eventos organizados pela Câmara Municipal no âmbito 

desta iniciativa, acrescentando que só se verificou algum êxito quando esta 

comemoração coincidiu com o fim-de-semana. --------------------------------- 

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

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

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

JUNTA DE FREGUESIA DE GOMINHÃES – UTILIZAÇÃO 

DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA EB1 DE 

GOMINHÃES – CONTRATO DE COMODATO – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência de várias reuniões e contactos havidos 

com a Junta de Freguesia de Gominhães, esta tem manifestado a 

necessidade de encontrar um espaço onde possam instalar-se as sedes dos 

Grupos de Jovens e Associações da Freguesia, nomeadamente o Grupo de 

Escuteiros, espaço que seria um ponto de encontro e convívio para os 

jovens da Freguesia. Para o efeito tem solicitado o apoio da Câmara 

Municipal no sentido de esta lhe ceder um imóvel, sua propriedade, que 

ficaria sob a gestão da Junta de Freguesia. Em resultado da reformulação 

da rede de estabelecimentos escolares afectos ao 1.º Ciclo do Ensino 

Básico a DREN determinou o encerramento de alguns destes edifícios. 

De um modo geral, os edifícios entretanto encerrados encontram-se em 

bom estado de conservação podendo, assim, ser afectos a novas 

utilizações. A possibilidade de atribuir novos usos a tais edifícios deverá 
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ser aproveitada para ali instalar valências culturais e sociais que se 

traduzam num enriquecimento da oferta de serviços às populações. O 

edifício onde funcionava a Escola Básica do 1.º Ciclo de Cerca – 

Gominhães encontra-se na situação descrita anteriormente, pelo que 

poderá ser objecto de nova utilização para os fins pretendidos pela Junta 

de Freguesia. Nesta sequência, e com vista a satisfazer as necessidades dos 

grupos de Jovens da Freguesia de Gominhães, de ter um espaço de 

reunião e convívio, proponho, ao abrigo da alínea b), do nº 6 do art. 64º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Junho, que a Câmara Municipal entregue, à Junta de 

Freguesia de Gominhães, a gestão do edifício onde funcionava a Escola 

Básica do 1º Ciclo de Cerca, através da celebração de um contrato de 

comodato, conforme minuta que se anexa (Anexo I), onde ficarão a 

constar os direitos e obrigações de ambas as partes, nomeadamente que as 

despesas com a manutenção e utilização do espaço serão suportadas pela 

Junta de Freguesia. A minuta do contrato de comodato 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 – Do ofício da 

Associação Nacional de Direito relativo à divulgação do Microcrédito para 

Criação de Auto Emprego; 2 – Do ofício da Cooperativa Tempo Livre 

remetendo o Relatório Semestral do Centro Médico de Apoio ao 

Desporto; 3 – Da presença de uma delegação da Autarquia em Dijon 

(França), para o lançamento da primeira pedra da construção da Casa de 

Portugal (Centro Sócio Cultural Franco-Protuguês). 4 – Da assinatura, no 

dia 16 de Setembro, do Contrato de Execução para as Transferências de 

Competências para os Municípios em Matéria de Educação. ----------------- 
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---------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------- 

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

1 – Da comunicação do Chefe de Gabinete do Governador Civil de Braga 

remetendo, para conhecimento, os mapas do Complemento Solidário para 

Idosos e do ISIM (telemóveis), actualizado até Agosto, que se dão aqui 

por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas; 2 – 

Do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 8 de Setembro de 

2008, que aprovou a aquisição a “Imotibães, Sociedade Imobiliária, SA” 

de uma parcela de terreno com a área de 2.758 m2, situada no Lugar de S. 

Pedro, da freguesia de Fermentões, pelo valor de €193.060,00 (cento e 

noventa e três mil e sessenta euros), destinada a zona de lazer e 

equipamento junto do Empreendimento Social de Fermentões. ------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, com abstenção da Vereadora Francisca 

Abreu, 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 11 

DE ABRIL E 29 DE AGOSTO 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 11 DE ABRIL A 29 DE AGOSTO 

DE 2008. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.  
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Abstiveram-se os Vereadores José Manuel Antunes e Vítor Ferreira. ------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – “ARRANJO URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE 

DA CAPELA DE S. BARTOLOMEU” – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Por deliberação de 29 de Maio de 2008, a Câmara Municipal 

delegou na Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho a execução da obra 

“Arranjo Urbanístico na Envolvente da Capela de S. Bartolomeu”, 

ficando estabelecido no protocolo assinado, na sua cláusula 3.ª, como 

prazo de execução o final do presente ano de 2008. Vem agora a Junta de 

Freguesia solicitar a prorrogação desse prazo por mais seis meses, ou seja, 

até ao final de Junho de 2009. Considerando a que nada obsta à satisfação 

do pedido apresentado e a importância da obra como reabilitação da 

envolvente de património edificado, proponho a aceitação da alteração à 

cláusula que estabelecia o referido prazo de execução, fixando-o em 30 de 

Junho de 2009”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

FUNDOS DE MANEIO – FUNDO DE MANEIO DO 

PATRIMÓNIO – ALTERAÇÃO – Presente a seguinte informação da 

Divisão de Património Municipal: “Em reunião realizada em 20 de 

Dezembro de 2007 a Câmara Municipal deliberou constituir fundos de 

maneio para ocorrer, com oportunidade, a despesas diversas no ano de 

2008, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro 

(Considerações Técnicas 2.910.1.11) e do n.º 4 do artigo 12º do 

Regulamento Interno da Contabilidade e, ainda, do artigo 2º do 

Regulamento Interno dos Fundos e Maneio. Conforme a referida 

deliberação, foi constituído um fundo de maneio de €1.250,00 – rubrica 

11/020225, destinado a despesas com taxas e emolumentos devidos aos 
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Cartórios Notariais, Conservatórias do Registo Civil, Predial e Comercial e 

Tribunais, da responsabilidade da Divisão de Património Municipal. Ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 33º da Lei n.º 42/98, as Autarquias Locais 

estavam isentas do pagamento de taxas e emolumentos dos Serviços de 

Finanças. Porém, a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro veio revogar aquele 

diploma, não prevendo a isenção daqueles encargos. Atendendo a que 

estes Serviços têm necessidade de requisitar aos Serviços de Finanças 

documentos para instruir processos de expropriações, de compra e venda 

de prédios e outros, que têm se de pagos no acto de requisição, sugerimos 

uma alteração ao referido fundo de maneio, de modo a prever a realização 

daquelas despesas, mantendo-se, contudo, o valor actual de € 1.250,00 

(mil duzentos e cinquenta euros). À consideração superior”. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 9, 

NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE 

SILVARES DO KM. 35 AO 41 (ANTIGA E.N. 206) – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Decorrente 

dos contactos havidos com o proprietário da parcela acima indicada, foi 

pelo mesmo solicitado o valor de €35.000,00 para a venda amigável 

daquela parcela de terreno, com a área de 94m2. Consultado o perito da 

lista oficial sobre a pretensão, foi tal valor considerado aceitável tendo em 

conta a possibilidade de em processo litigioso se poder atingir valor 

superior. A parcela de terreno em questão será a desanexar do prédio 

descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o nº. 

00.001/Silvares e do inscrito na respectiva matriz sob o artigo urbano 625, 

a confrontar do Norte com antiga EN 206, do Sul com terreno sobrante, 

do Nascente com caminho público e do Poente com Silvina Maria de 

Lima Ribeiro. Desta forma, e em caso de aceitação, deverá ser deliberado 
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adquirir ao Sr. Albino Gomes da Silva Martins, residente na Rua Padre 

António Ribeiro, n.º 2, freguesia de Silvares, deste concelho, a identificada 

parcela de terreno, pelo preço de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), nos 

termos do art. 11º do Código das Expropriações, comprometendo-se 

ainda a Autarquia a executar as seguintes obras que, na sua maioria, se 

encontravam já subjacentes à intervenção a efectuar na referida parcela: 1 - 

Vedação dos muros de suporte Sul/Oeste com painéis produzidos a partir 

de arames galvanizados com pontas defensivas de dimensões 

2500x1630mm, do tipo “Nylofor 2D/2D Super”; 2 - Limpeza de lixos e 

espécies vegetais abundantes dos terrenos fronteiros a Sul/Oeste; 3 - 

Execução de novos muros de delimitação Norte/Este, a 1,00 m da cota 

do arruamento, com aproveitamento das grades existentes; 4 - Deslocação 

de uma árvore de grande porte para a restante propriedade; 5 - Ligação da 

fossa séptica ao colector público, com respectiva atenção aos sistemas de 

drenagem existentes. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – “VARIANTE DAS TAIPAS – 4ª. FASE” 

AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 2 E TERRENO 

SOBRANTE – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “Aquando da execução da obra da “Variante das Taipas – 4ª. 

Fase”, o Sr. Manuel Castro Martins, proprietário da parcela 2, com a área 

de 795m2, aceitou que o valor fixado pelo perito externo ao Município 

(€2.984,00), e depositado à sua ordem para efectivação da posse 

administrativa da parcela de terreno, nos termos da alínea b), n.º 1 do 

artigo 20º do Código das Expropriações, era suficiente para pagamento da 

indemnização pela expropriação daquela parcela. No entanto, este 

proprietário referiu que a parcela de terreno sobrante a Nascente da 

Variante, não tinha qualquer utilidade para si e que o Município a deveria 
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adquirir. Além disso, o interessado, após a conclusão da obra, veio 

reivindicar a execução da vedação do seu terreno a Poente da Variante, 

pois o seu prédio ficou devassado, sem qualquer protecção contra a 

entrada de estranhos na propriedade. Deste modo, o Sr. Manuel Castro 

Martins propôs-se executar a vedação do prédio desde que fosse 

indemnizado no valor de €1.000,00, aceitando vender a parcela sobrante 

com a área de 160m2 pelo valor de €2.500,00 e concordando com a 

indemnização depositada em 2003, no valor de €2.984,00, para pagamento 

da referida parcela 2. Depois de consultados o perito da lista oficial e o 

Departamento de Obras Municipais, verificou-se que o valor peticionado 

para a parcela sobrante é aceitável na perspectiva do perito, tendo o DOM 

informado que o custo provável da vedação ultrapassaria os €1.000,00, 

pretendido pelo Sr. Manuel Castro Martins. Desta forma, deverá ser 

superiormente decidido indemnizar o Sr. Manuel Castro Martins, 

residente na Rua do Picão, freguesia de Caldelas, no valor de €2.984,00 

(dois mil novecentos e oitenta e quatro euros), pela expropriação da 

parcela 2, com a área de 795m2, a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 949/Caldelas e 

inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 143 rústico, a confrontar do 

Norte com terreno sobrante, Sul com terreno sobrante e caminho publico, 

Nascente com Olívia do Carmo Marques Pereira e Poente com caminho 

publico, ao que deverá acrescer uma quantia indemnizatória para execução 

da vedação desta parcela no montante de €1.000,00 (mil euros). Em caso 

de aceitação também deverá ser deliberado a aquisição da parcela 

sobrante, com a área de 160m2, a desanexar do mesmo prédio, pelo valor 

de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a confrontar do Norte com a 

Variante das Taipas, Sul e Poente com caminho público e do Nascente 

com Olívia do Carmo Marques Pereira e outro. À consideração superior.”  
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E A UNIDADE DE 

INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE ADULTOS E IDOSOS 

– UNIFAI – Presente a seguinte proposta: “O envelhecimento 

demográfico é um fenómeno complexo cujo conhecimento é 

imprescindível no contributo para uma caracterização rigorosa das 

necessidades das pessoas idosas e dos adultos. Este conhecimento permite 

o desenvolvimento de medidas sociais mais eficazes, da oferta de serviços 

e níveis assistenciais de qualidade e no aumento da qualidade de vida das 

pessoas em processo de envelhecimento. A UNIFAI é uma unidade de 

investigação do Instituto de Biomédicas Abel Salazar da Universidade do 

Porto que estuda os adultos e as pessoas idosas numa perspectiva 

gerontológica e interdisciplinar, apresentado frequentemente trabalhos de 

referência a nível nacional e internacional. Integra em si um conjunto 

alargado de académicos e investigadores de diferentes universidades. O 

protocolo em apreciação tem como finalidade o estabelecimento de 

acções de cooperação no âmbito do desenvolvimento de projectos de 

investigação científica e de programas de formação que permitam criar 

condições para a concretização de medidas de promoção da qualidade de 

vida das pessoas em processo de envelhecimento no concelho de 

Guimarães”. A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

DOAÇÃO – PINTOR EDUARDO J. ORTÚN – Presente um uma 

proposta para aceitação da doação, à Câmara Municipal de Guimarães, 

por parte do Pintor Eduardo J. Ortún, residente em Vigo, de um quadro a 

óleo sobre tela, de sua autoria, com o valor atribuído pelo autor de €1 500 
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(mil e quinhentos euros). Considerando que a obra se enquadra na 

exposição permanente do Museu de Arte Primitiva Moderna, propõe-se 

que seja aceite a referida doação ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 

do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTO 

TIRSO – SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte 

proposta: “A Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso celebrou com a 

Secretaria de Estado da Administração Local um protocolo de apoio à sua 

modernização administrativa que previa um investimento de €31.041,28, 

comparticipado em 50% pelo Estado. O investimento realizado obrigou a 

obras na Sede da Junta, acompanhadas pelo Departamento de Obras 

Municipais que também verificou a aquisição e funcionamento do 

equipamento adquirido. A Junta de Freguesia solicitou apoio para o 

pagamento aos seus fornecedores, dado que ainda não recebeu as verbas 

protocoladas com o Estado. Considerando a importância do apoio às 

Juntas de Freguesias para a beneficiação das suas instalações e serviços 

prestados às populações, proponho que seja concedido, à Junta de 

Freguesia de Prazins S. Tirso um subsídio de €15.000,00 (quinze mil 

euros) ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 

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

Janeiro”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – 

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: 

“A Junta de Freguesia de Tabuadelo está a realizar obras de ampliação e 
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adaptação da sua sede para instalação de serviços de apoio social, o que 

implica, entre outras beneficiações, a construção de uma lavandaria. O 

conjunto do investimento está orçado em €153.967,50 (cento e cinquenta 

e três mil novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos). 

Considerando a importância social da obra, proponho a atribuição de um 

subsídio de €50.000,00 (cinquenta mil euros) à Junta de Freguesia de 

Tabuadelo, a pagar de acordo com autos de medição do Departamento de 

Obras Municipais, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 4 do art. 64º da 

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

11 de Janeiro”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA SENHORA DA LUZ – 

Presente a seguinte proposta: “O Parque da Senhora da Luz, em 

Creixomil, é um espaço público com grande afluência das populações. No 

programa inicial da sua requalificação, ocorrida há alguns anos, foi prevista 

a instalação de um bar com esplanada e de sanitários. A Junta de Freguesia 

de Creixomil solicitou agora apoio para a elaboração do projecto dessa 

intervenção, enviando uma proposta de orçamento. Considerando o 

objectivo da iniciativa, que beneficiará uma área da periferia da cidade 

muito populosa, proponho que seja concedido à Junta de Freguesia de 

Creixomil um subsídio de €8.959,25 euros (oito mil novecentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos), valor correspondente 

aos honorários, incluindo a taxa de IVA, da elaboração do projecto de 

execução, 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”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na 
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unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVOS – 

AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente a seguinte proposta: “No 

âmbito da Rede Social do Concelho, a Comissão Social Inter freguesias do 

Sudoeste da Montanha da Penha, foi considerada zona de intervenção 

prioritária no que concerne à criação de transporte para os grupos mais 

vulneráveis da população, nomeadamente crianças e idosos. A Junta de 

freguesia de Calvos solicitou apoio para a aquisição de uma viatura, com a 

qual se propõe servir toda a zona sudoeste do concelho, cujo orçamento 

de compra se eleva a €32.843,21. Considerando a situação muito especial 

da falta de meios de transporte, proponho excepcionalmente a atribuição 

de um subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros) à Junta de Freguesia de 

Calvos para esse fim, 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”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – CAMPO DE TREINOS – Presente a 

seguinte proposta: “O Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de 

Urgezes” tem em actividade cerca de 300 jovens, entre atletas federados e 

não federados, particularmente na faixa etária entre os 5 e 18 anos, que 

ocupa o seu campo de jogos com elevada frequência. Com o objectivo de 

melhorar as condições dessa formação desportiva, pretende adaptar, para 

a realização de treinos, o espaço das suas instalações actualmente utilizado 

para o estacionamento de veículos, que passaria a ter uma ocupação 

polivalente, continuando nos dias de maior movimento a servir de 

aparcamento. Nesse sentido, solicitou um apoio financeiro para essa 
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intervenção orçada em €20.000,00. Considerando o interesse da 

intervenção, proponho que seja concedido para a sua realização um 

subsídio de €12.000,00 (doze mil euros), a pagar de acordo com autos de 

medição do Departamento de Obras Municipais, ao abrigo do disposto na 

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

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 13, 14 e 17 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 – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO – TAÇA 

DE PORTUGAL – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Desportivo 

de Serzedelo tem na sua prática desportiva promovido a actividade de 

formação nos escalões escolinhas e infantis, tendo criado um novo escalão 
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juvenis na presente época. Como dispõe apenas de um campo de jogos, 

também utilizado pela sua equipa sénior que disputa a III Divisão 

Nacional, sendo presentemente a única equipa vimaranense nesse escalão, 

o seu relvado encontra-se degradado exigindo uma intervenção orçada em 

€5.000,00 (cinco mil euros), tendo solicitado apoio para esse tratamento. 

A mesma colectividade deslocou-se no passado dia 31 de Agosto à Ilha de 

S. Miguel nos Açores, para disputar uma eliminatória da Taça de Portugal 

em Futebol, competição em que participa como um dos clubes da III 

Divisão Nacional. Dados os custos da deslocação e o reduzido orçamento 

de que dispõe, solicitou também apoio para essa deslocação, propondo-se 

publicitar a realização Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012 e o 

patrocínio da Câmara Municipal. Considerando a representação concelhia 

do Grupo Desportivo de Serzedelo, e os condicionalismos da sua 

realidade financeira, proponho que lhe seja concedido um subsídio de 

€3.000,00 (três mil euros) para a intervenção do relvado, a pagar mediante 

autos de medição do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, e 

de €1.000,00 (mil euros) para ajuda à deslocação aos Açores, 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. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Vereador José Manuel Antunes não participou na discussão e na 

votação da proposta. O Vereador Vítor Ferreira apresentou a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 13, 14 e 17 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 
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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 – CONFRARIA GASTRONÓMICA DA PANELA AO 

LUME – COMEMORAÇÕES DO XXII ANIVERSÁRIO – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Setembro de 2008, que concedeu o seguinte apoio destinado às 

comemorações do XXII aniversário da Confraria Gastronómica Panela ao 

Lume, a realizar nos próximos dias 26 e 27 de Setembro: Apoio dos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais – produção de 15 

placas de madeira, tipo porta-estandarte, com placa tamanho A3, para 

colocação da identificação das diferentes Confrarias presentes no desfile; 

Apoio dos Serviços da Divisão de Cultura e Desporto – autorização 

para realização de um Concerto no Largo da Oliveira, no dia 26 de 

Setembro, pelas 19h30; Grupo Musical, tipo tocata, para acompanhar o 

desfile no dia 27 de Setembro, pelas 12:00 horas, entre a Igreja da Oliveira 

e o Paço dos Duques; porta bandeiras a ser colocado no Paço dos Duques 

de Bragança, na manhã do dia 27 de Setembro, com as Bandeiras 

Nacional, de Guimarães e da União Europeia; instalação sonora no Paço 

dos Duques com dois microfones na Capela e um micro móvel na Sala do 

Capítulo, no dia 27 de Setembro. Apoio dos Serviços de Turismo – 20 
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sacos com material promocional de Guimarães; Alojamento na Pousada 

da Juventude ao abrigo do Protocolo existentes e reserva de 7 duplos com 

entrada a 26 e saída a 27 devido ao facto da Pousada da Juventude não ter 

mais disponibilidade de reservas para as datas solicitadas. 

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

SUBSÍDIOS – CONFRARIA GASTRONÓMICA “PANELA AO 

LUME” – OFERTA DE DOIS TROFÉUS – Presente a seguinte 

proposta: “A Confraria Gastronómica “Panela ao Lume”, com sede em 

Guimarães, promove todos os anos o Prémio Álvaro Braga Lopes, 

destinado a galardoar autores e confeccionadores de pratos culinários 

premiados por aquela Confraria. Essa iniciativa tem tido o apoio da 

Câmara Municipal, com a oferta de dois troféus. Considerando que se 

mantêm as razões que levaram a esse apoio, dado o interesse para a 

promoção gastronómica do concelho de que se reveste a iniciativa, deferi, 

por despacho de 11 de Setembro corrente, a oferta dos referidos troféus, e 

proponho a sua ratificação 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”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – LABORATÓRIO DE ARTES – ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E ARTÍSTICA DE GUIMARÃES – PROJECTO DE 

ARTE CONTEMPORÂNEA “INFORMAL” – Presente a seguinte 

proposta: “O Laboratório de Artes, Associação Cultural e Artística de 

Guimarães, apresentou um projecto de exposições de arte contemporânea, 

denominada “InFormal”, a realizar em vários espaços da cidade, como o 

Museu Alberto Sampaio, Sociedade Martins Sarmento, Paço dos Duques 

de Bragança, Tribunal, Antigo Hospital, Arquivo Municipal, com a 

presença de obras de 16 artistas nacionais, que decorrerá entre 18 de 
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Outubro e 13 de Dezembro do corrente ano, solicitando vários apoios 

logísticos e um subsídio. Considerando o objectivo da iniciativa, inserida 

na dinamização cultural e artística da cidade, proponho que sejam 

disponibilizados dois outdoors para divulgação do evento, transporte das 

obras a expor com a deslocação de uma carrinha a Lisboa e Porto, reserva 

de quatros duplos na Pousada da Juventude de 16 a 19 de Outubro, nos 

termos do protocolo existente com aquela Pousada, e a atribuição de um 

subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), 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”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 13, 14 e 17 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”. ------------------------------------------------------------------------------ 
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SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇA – FESTA 

EM HONRA DE S. MATEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

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

15 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Gonça um 

subsídio até €116,83 (cento e dezasseis euros e oitenta e três cêntimos), 

destinado a custear as despesas com a ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da Festa em Honra de S. Mateus, realizadas entre os 

passados dias 18 e 22 de Setembro. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Os Vereadores José 

Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 18 a 

20 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 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 GONÇA – FESTA 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 10 de Setembro de 2008, que concedeu à 
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Junta de Freguesia de Gonça um subsídio até €116,83 (cento e dezasseis 

euros e oitenta e três cêntimos), destinado a custear as despesas com a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 26 

e 28 de Setembro. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e 

na unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

listas PSD votaram contra os pontos 18 a 20 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 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 PONTE – FESTA 

EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 16 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de 

Freguesia de Ponte um subsídio até €148,73 (cento e quarenta e oito euros 

e setenta e três cêntimos), destinado a custear as despesas com a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra do 

Senhor dos Aflitos, realizada entre os passados dias 19 e 21 de Setembro. 
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Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

listas PSD votaram contra os pontos 18 a 20 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 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 dez horas e cinquenta minutos, no período estabelecido para 

intervenção do público, o Presidente da Câmara deu a palavra ao cidadão 

António Martins que deu conta do seu desagrado com as obras em curso 

junto do Parque da Cidade, mostrando-se surpreendido com o corte de 

árvores e a remoção de terras que invadiram o percurso pedestre. O 

Presidente da Câmara esclareceu que as obras em curso junto do Parque 

da Cidade destinavam-se a cumprir um projecto de décadas, onde a 

Câmara e os proprietários dos terrenos circundantes se haviam juntado 

para poder disponibilizar uma zona de lazer, com cerca de 22 hectares, 
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hoje conhecido como o Parque da Cidade. Acrescentou que este local vai 

continuar a ser um local modelar, já com o percurso refeito. ----------------- 

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


