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ACTA 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro 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, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de Castro 

Machado, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

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

O cidadão eleito pela lista do PPD/PSD, Eduardo António Salgado Leite, 

devidamente convocado na sequência da suspensão do mandato do 

Vereador Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, aprovada em reunião de 

Câmara de 9 de Outubro último, não compareceu, tendo, contudo, 

apresentado requerimento para suspensão do seu mandato, que foi votado 

antes da ordem do dia, conforme adiante se indica. Nesta sequência, e 

como estivesse presente a cidadã imediatamente a seguir na ordem da 

referida lista, Luísa Maria Alves de Oliveira, foi efectuada a respectiva 

substituição, nos termos do nº 7, do art. 77º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

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

tendo, consequentemente, a referida cidadã participado como Vereadora 

na presente reunião ordinária. ------------------------------------------------------- 

Não compareceram os Vereadores Francisca Maria Costa Abreu e Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos, cujas faltas forma consideradas justificadas. - 

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

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

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

1 – Vereador José Manuel Antunes – a) – Começou por dizer que 

considerava estranha a preocupação evidenciada pelo Presidente da 

Câmara sobre a situação financeira da VIMÁGUA, pedindo explicações à 
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Autarquia sobre este assunto. De seguida, disse que a VIMÁGUA tinha 

cometido cinco erros de gestão, que enunciou, e que, na sua opinião, 

estavam na base da sua degradação económica e financeira: De seguida, 

disse que, em sua opinião, o que estava na base da degradação económica e 

financeira da VIMÁGUA eram cinco erros de gestão, que enunciou: 1 - os 

concursos de concepção/construção para a execução da extensão das 

redes de água e saneamento; 2 - a falta de planeamento conjunto do plano 

de obras com a empresa Águas do Ave; 3 – os investimentos com taxa de 

cobertura de fundos comunitários bastante abaixo do previsto; 4 - o 

financiamento das empreitadas; 5 - uma política comercial errada inibindo 

a adesão de novos consumidores às redes entretanto construídas. 

Continuou, referindo que para responder a estes erros de gestão, a 

VIMÁGUA aprovou aumentos de tarifários bastante acima da inflação, de 

2003 a 2011, transferindo os encargos dos seus erros para os 

consumidores. Por último, considerou o empolamento das facturas um 

acto desesperado de obter receitas por via ilegal, minando a relação de boa 

fé e confiança que deveria existir entre os munícipes e a VIMÁGUA. 2 – 

Vereador Vítor Ferreira – a) – Disse que a preocupação com o emprego, 

que foi considerada prioritária pelo Partido Social Democrata nas últimas 

eleições autárquicas, continuava actual, defendendo que o Município não 

se devia alhear do impacto que a crise financeira está a causar nas famílias. 

Por isso, defendeu uma redução do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI), uma redução na taxa de IRC e uma redução em 50% nos custos de 

ligação à rede de água e saneamento. 3 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – a) – Fez a entrega de uma proposta relativa ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis para ser agendada na próxima reunião de 

Câmara; b) - Quis saber se no período compreendido entre Julho e 

Outubro deste ano a VIMÁGUA cobrou ou não o IVA à taxa de 21%, tal 
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como constava no site da empresa; 4 – Vereador Domingos Bragança – 

Começou por dizer que não houve erros de gestão da VIMÁGUA, 

lembrando que a empresa cumpriu o plano proposto pelos accionistas 

através da cobertura da área geográfica dos concelhos de Guimarães e 

Vizela com redes de água (90%) e de saneamento (80%), sendo que o 

objectivo foi cumprido sem onerar o orçamento das Autarquias. 

Continuou, referindo que a VIMÁGUA recorreu ao crédito e aos fundos 

comunitários e está a realizar um trabalho de excelência, acompanhado de 

uma política comercial de serviço público e de satisfação dos utentes, 

passando por um período de bom equilíbrio financeiro. 5 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Justificou o 

procedimento que esteve na origem do aumento registado nas facturas dos 

consumidores, nos casos em que os serviços da VIMÁGUA não tiveram 

possibilidade de actualizar os dados por não conseguirem aceder aos 

contadores, referindo que a VIMÁGUA actuou de acordo com aquilo que 

está previsto no regulamento. Disse, ainda, ter existido um erro de 

comunicação e de terminologia, uma vez que não houve empolamento das 

facturas mas antes uma estimativa; b) – Anunciou que a proposta de Plano 

e Orçamento que será discutida com os partidos já contempla uma 

redução do IMI de 0,8% para 0,7% para os edifícios ainda não avaliados 

no âmbito do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis; c) – Sobre a 

percentagem de IVA cobrado pela VIMÁGUA, disse que iria solicitar 

informação junto da referida empresa. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO DO 

VEREADOR EDUARDO ANTÓNIO SALGADO LEITE – 
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Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador Eduardo 

António Salgado Leite: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 

77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, venho solicitar a suspensão do meu mandato de 

Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo período de 90 dias. 

Fundamentação: motivos profissionais. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos 

termos da lei, este pedido de suspensão seja apreciado na próxima reunião 

do executivo camarário de 23 de Outubro de 2008 para produzir efeitos 

imediatos, uma vez que a Dr.ª Luísa Oliveira estará presente na referida 

reunião para me substituir e participar na mesma.” DELIBERADO, 

POR ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. - 

Nesta altura, pelas dez horas e dez minutos, após verificação da identidade 

e legitimidade respectivas, procedeu-se à substituição do Vereador 

Eduardo António Salgado Leite, nos termos do nº 7 do art. 77º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, visto que estava presente a cidadã imediatamente a seguir 

na ordem da respectiva lista, Luísa Maria Alves de Oliveira. --------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Entregou aos 

Vereadores a proposta do Plano de Actividades e Orçamento para o ano 

de 2009; 2 – Do ofício do Instituto dos Registos e do Notariado dando 

conhecimento da inauguração, na Conservatória do Registo Civil de 

Guimarães do “Balcão das Heranças” e do “Balcão Divórcio com 

Partilha”; 3 – Do e-mail enviado por uma associação de simpatizantes do 

Portsmouth, a Pompey Independent Supporters Association, agradecendo 

a forma como foram recebidos na cidade de Guimarães por ocasião do 

jogo de futebol que opôs o Vitória àquele clube de futebol inglês; 4 – Do 

parecer da CCDR-N sobre o Plano de Desenvolvimento Regional 
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apresentado pelos Municípios da NUT III – Ave; 5 – Do Boletim 

Estatístico do Governo Civil de Braga relativo ao Emprego/Desemprego 

no mês de Setembro de 2008; 6 – Da assinatura, no passado dia 15 de 

Outubro, de um Protocolo com os Municípios de Montemor-o-Velho, 

Óbidos, Montemor-o-Novo e Portalegre para apresentação de uma 

candidatura aos Programas Operacionais Regionais 2007-2013, no âmbito 

do Quadro Estratégico de Referência Nacional; 7 - Deu conhecimento que 

está a ser feito um trabalho conjunto com as Juntas de Freguesia para 

apoiar os cidadãos para instrução dos processos para obtenção do 

Complemento Solidário para Idosos. ---------------------------------------------- 

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

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

Dos ofícios da Assembleia Municipal números 198 a 204, comunicando a 

aprovação, em sessão ordinária realizada no passado dia 26 de Setembro, 

das seguintes propostas: a) – “Via de Acesso à Feira de S. Torcato – 

Adjudicação”; b) – “Beneficiação do CM 1545-1 e CM 1545, arruamento 

desde o Centro Cívico de Barco até à Ponte e Rua 25 de Abril (Prazins 

Santa Eufémia), EN 309 e EM 583-3 (entre a Rotunda de Selho S. 

Lourenço e o Cruzamento da Igreja em Prazins Santo Tirso) – 

Adjudicação”; c) – “Beneficiação da EM 579-2 e EM 579 até ao limite do 

Concelho – Adjudicação”; d) – “Repavimentação na EN 310/Serzedelo e 

execução da rede de saneamento nas Ruas de Castro e Varziela em 

Serzedelo – Adjudicação”; e) – “Regulamento de atribuição de Subsídio 

Municipal de Arrendamento”; f) – “Regulamento Geral da Horta 

Pedagógica e Social de Guimarães”; g) – “Pessoal – Proposta de Alteração 

Parcial do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Guimarães”. -------- 

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

CÂMARA  –  ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  CÂMARA 
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REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, com abstenção da Vereadora Luísa Maria 

Alves Oliveira por não ter participado na reunião, 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. ------------ 

CRIAÇÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE – 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS MÚLTIPLOS, 

CORRESPONDENTE AO TERRITÓRIO DA NUTS III AVE – 

Presente a seguinte proposta: “I – A PARTICIPAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE GOVERNAÇÃO DO QREN 

2007-2013 E A NOVA CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DO AVE – 

Ao aprovar o QREN 2007-2013, o Governo assumiu a possibilidade de 

contratualização, com Associações de Municípios baseadas em NUTS III, 

da 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. Neste contexto, 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, 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. Surge, assim, uma nova configuração territorial para as 

novas dinâmicas de desenvolvimento deste espaço sub-regional. II – 

CONTRATUALIZAÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO GLOBAL, NO 
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ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE 

– Entretanto, organizada no âmbito da AMAVE – Associação de 

Municípios do Vale do Ave, o Agrupamento de Municípios do Ave, que 

integra todos os Municípios da nova NUTS III AVE, apresentou a sua 

Proposta de Plano Territorial de Desenvolvimento do Ave, 

correspondendo, dessa forma, ao Convite Público lançado pela Comissão 

Directiva do Programa Operacional da Região Norte, documento que, no 

entanto, só será objecto de Contratualização com a Comunidade 

Intermunicipal do Ave, uma vez legalmente constituída. III – A LEI DO 

ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL – A Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, 

publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 165, em 27 de Agosto 

último (Anexo), veio estabelecer o regime jurídico do associativismo 

municipal, definindo, assim, (nº 1 do art. 2º) que as associações de 

municípios podem ser de dois tipos: a) - De fins múltiplos; b) - De fins 

específicos. Estabelece aquela Lei que “As associações de municípios de 

fins múltiplos, denominadas comunidades intermunicipais (CIM), são 

pessoas colectivas de direito público constituídas por municípios que 

correspondam a uma ou mais unidades territoriais definidas com base nas 

Nomenclaturas das Unidades Territoriais Estatísticas de nível III (NUTS 

III) e adoptam o nome destas” (nº 2 do art. 2º). De acordo com a Lei 

acima referenciada, e em articulação com todos os Municípios integrantes 

da NUTS III AVE, foram elaborados os Estatutos para a Comunidade 

Intermunicipal do Ave (Anexo), documento que, para os devidos efeitos, 

aqui se dá como, integralmente, reproduzido. Por sua vez, o nº 1 do art. 4º 

da supracitada Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, prescreve que “as CIM 

correspondem a unidades territoriais definidas com base nas NUTS III e 

são instituídas em concreto com a aprovação dos estatutos pelas 

assembleias municipais da maioria absoluta dos municípios que a 
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integram”. É o que se pretende, assim, com a presente Proposta. Neste 

contexto, e com este enquadramento, PROPONHO: 1 - Que a Câmara 

Municipal aprove a participação do Município de Guimarães, na 

Comunidade Intermunicipal do Ave – CIMAVE e aprove os Estatutos, 

anexos a esta Proposta, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá 

como, legalmente, transcrito; 2 - Que a Câmara Municipal de Guimarães, 

submeta, de imediato, à Assembleia Municipal, esta deliberação e os 

Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Ave – CIMAVE, para 

ratificação daquela, e aprovação destes, nos termos e para os efeitos do 

disposto no nº 1 do art. 4º da Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto”. A Lei nº 

45/2008, de 27 de Agosto, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 

165, em 27 de Agosto de 2008, bem como os Estatutos para a 

Comunidade Intermunicipal do Ave dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

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

MAIORIA, SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO ESCOLAR DE CANDOSO S. 

MARTINHO – INÍCIO DE PROCEDIMENTO (PROC.º134/08) – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“1. Atenta a necessidade de executar a obra do Centro Escolar de Candoso 

S. Martinho, submete-se à consideração superior a presente proposta de 

decisão de contratar. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respectivo preço base não 

deverá exceder €1.079.757,16 (um milhão setenta e nove mil setecentos e 

cinquenta e sete euros e dezasseis cêntimos) + IVA, a satisfazer pela 

dotação 01.02.22. 3. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do 

benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a 
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execução do contrato a celebrar, propõe-se a adopção de um concurso 

público sem anúncio no JOUE, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do 

Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos 

Contratos Públicos. 4. Propõe-se ainda a aprovação das peças do 

procedimento em anexo, das quais se destaca: Fixação do preço base em 

€1.079.757,16 (um milhão setenta e nove mil setecentos e cinquenta e sete 

euros e dezasseis cêntimos) + IVA; Fixação de um prazo de vigência do 

contrato a celebrar de 210 dias; Opção pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa; 5. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efectivos - a) 

Presidente: Joaquim Josias Silva Antunes Almeida de Carvalho – Director 

do Departamento de Obras Municipais; b) Vogal: Vítor Manuel Fernandes 

Abreu – Director do Departamento de Projectos e Planeamento 

Urbanístico; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Chefe 

de Divisão Administrativa. Suplentes – a) Vogal: Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Chefe de Divisão de Empreitadas; b) Vogal: Maria 

Joana Rangel da Gama Lobo Xavier – Directora do Departamento de 

Administração Geral. É designado para secretariar o júri: Silvana Leite 

Torres Peixoto – Chefe de Secção do Departamento de Obras 

Municipais”. O Programa de Procedimento com Projecto, bem como o 

Caderno de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENOS 

PARA A CONSTRUÇÃO DA A7/IC5 – LANÇO 

GUIMARÃES/FAFE – SUBLANÇO SELHO/CALVOS – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “Em virtude da 

necessidade de construção da Auto-Estrada A7/IC5, alguns dos terrenos 
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propriedade desta autarquia, foram ocupados pela Estradas de Portugal, S. 

A., nos moldes definidos nos Diários da República, II Série, de 26 de 

Fevereiro de 2003 e 25 de Outubro de 2006, onde foram publicadas as 

declarações de utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação 

das parcelas de terreno, respectivamente, designadas por 5, 6, 47, 161 e 

161C. Decorrente dos contactos e negociações havidas desde 2004, foi 

possível chegar a um consenso quanto ao valor indemnizatório que a 

Estradas de Portugal se disponibiliza a pagar amigavelmente, tendo aquela 

informado quanto à sua disponibilidade para proceder ao pagamento pelo 

preço global de €582.840,00 (quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e 

quarenta euros), relativamente à área total de 9.064m², área esta que inclui 

uma parcela sobrante designada por 161S e que assim totaliza a área das 

parcelas a seguir indicadas. A repartição dos valores e identificação das 

parcelas constam do quadro seguinte: --------------------------------------------- 

Parcela Localização Área Descrição Predial Confrontações Valor 

5 
Candoso S. 
Martinho 

2.247m² 
00.323/Cand. 
S. Martinho – 
Art. 707 Urb. 

Norte: Escola Primária; Sul: Domingos 
Fernando Teixeira; Nascente: Terreno 
sobrante; Poente: Auto-Estrada A7. 

€ 67.410,00 

6 
Candoso S. 
Martinho 

3.338m² 
00.473/Cand. 
S. Martinho 
Art. 695 Urb. 

Norte: António Martins Gonçalves e 
outros; Sul: Terreno sobrante; Nascente: 
Rua de Moure; Poente: Terreno 
sobrante e António Martins Gonçalves 

€ 350.140,00 

47 
Candoso S. 
Tiago 

433m² 

Terreno domínio 
público (Art. 6º 
do Código das 
Expropriações) 

Norte: Terreno sobrante; Sul: Adão 
Ferreira Sampaio e outros; Nascente: 
Terreno sobrante; Poente: Maria Suzete 
Martins P. Monteiro e outros. 

€ 12.990,00 

161 Urgezes 2.668m² 
01.185/Urgezes  
Art. 2.230 Urb. 

Norte. Terreno sobrante; Sul: Terreno 
sobrante; Nascente: Francisco 
Fernandes Guimarães e outros; Poente: 
Escola Preparatória de Urgezes e 
Estrada Municipal. 

€ 133.400,00 

161S Urgezes 277m² 
01.185/Urgezes 
Art. 2.230 Urb. 

Norte: Escola Preparatória de Urgezes; 
Sul: Terreno sobrante; Nascente: 
Francisco Fernandes Guimarães e 
outros; Poente: Escola Preparatória de 
Urgezes e Estrada Municipal. 

€ 13.850,00 

161C Urgezes 101m² 
01.185/Urgezes 
Art. 2.230 Urb. 

Norte: Terreno sobrante; Sul: R. 4 de 
Outubro; Nascente: caminho público; 
Poente: M.ª Helena Ferreira Costa e outros 

€ 5.050,00 
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Assim, caso seja superiormente aceite, deverá ser deliberado, ao abrigo do 

disposto no art. 64º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, alienar a favor da 

Estradas de Portugal, SA, as parcelas atrás identificadas, pelo valor total de 

€582.840,00 (quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta euros).” 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM 

FERMENTÕES – PARCELA 23 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Julho de 2008, que 

autorizou o depósito do valor de €150,79 (cento e cinquenta euros e 

setenta e nove cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, 

devido pela expropriação da parcela n.º 23, com a área de 1.002,00 m2, 

necessária à Construção da Via de Ligação Azurém/Fermentões. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DO EDIFÍCIO – CENTRO DE DIA/LAR DE IDOSOS – A.T.L. E 

CRECHE, DO CENTRO SOCIAL DE BRITO – PROCº OBRAS 

Nº. 1790/99 – DPGU – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “Foi apresentado no Departamento de Obras 

Particulares (DOP), um projecto de ampliação do edifício existente, no 

Lugar da Ribeira, freguesia de Brito, pelo Centro Social de Brito, no qual 

pretende implementar as valências do Centro de Dia e Lar de Idosos. De 

acordo com a deliberação camarária tomada em 21 de Janeiro de 1999, o 

objecto de doação do direito de superfície, ao Centro Social de Brito, do 

terreno em questão, restringia-se à construção das valências de Creche e 

ATL. Nestes termos, não se encontra compreendida a possibilidade de ali 
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vir a ser instalado um Centro de Dia e Lar de Idosos, pelo que, se for 

superiormente aceite a pretensão daquela Instituição de Solidariedade, 

deverá ser deliberado aceitar o alargamento do objecto, constante da 

mencionada deliberação, permitindo as valências do Centro de Dia e Lar 

de Idosos. À consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – CENTRO SOCIAL DE GUARDIZELA – 

PEDIDO DE DOAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO – 

Presente a seguinte informação da Divisão de Património Municipal: “A 

Câmara Municipal de Guimarães integrou no final do mês de Agosto, do 

corrente ano, no seu Património, uma parcela de terreno com a área de 

534m², situada no Lugar do Passal, freguesia de Guardizela, mediante 

dação em pagamento da taxa de compensação devida em processo de 

construção. Atendendo a que tal parcela de terreno confronta directamente 

com uma outra que o Município doou ao Centro Social de Guardizela, 

conforme escritura outorgada em 7 de Fevereiro de 2008, vem aquela 

Instituição solicitar a doação do terreno com 534 m², para que, com a 

anexação das duas parcelas, possa agregar o projecto de construção de 

Creche, Jardim de infância e ATL. Assim, caso seja superiormente aceite, 

deverá ser deliberado, ao abrigo do disposto no art. 64º, n.º 1, alínea f) e 

n.º 4, alíneas a) e b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a doação ao Centro Social de 

Guardizela, da parcela de terreno com a área de 534m², situada no Lugar 

do Passal, freguesia de Guardizela, descrita na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães, sob o n.º 01.073/Guardizela e inscrita na respectiva 

matriz sob o art. P 1398, com o valor patrimonial de €22.820,00 (vinte e 

dois mil oitocentos e vinte euros), para a anexar ao prédio descrito na 2ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 
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01.053/Guardizela, destinado à implantação de equipamentos sociais. À 

consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO E CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO PROMESSA COM A PROPRIETÁRIA DO 

TERRENO SOBRANTE DA PARCELA 12, DA OBRA DE 

ACESSO AO AVEPARK – Presente a seguinte informação da Divisão 

de Património Municipal: “A Câmara Municipal de Guimarães deliberou 

em 25 de Outubro de 2007 adquirir, entre outras, a parcela n.º 12, 

necessária à obra acima indicada, permitindo ainda a celebração de 

contrato promessa no qual o Município pagaria 50% do valor 

indemnizatório acordado. Sucede que a proprietária da parcela em causa, 

solicitou ao Município a aquisição de uma parcela sobrante, com a área 

aproximada de 4.500m², situada a Poente da parcela 12, tendo o perito da 

lista oficial analisado a pretensão e informado que não se justificava a 

expropriação desta parcela sobrante, uma vez que não estavam reunidos os 

pressupostos constantes do artigo 3º, do Código das Expropriações. 

Posteriormente, foi comunicado ao legal representante da proprietária, que 

atendendo a futuras exigências de reformulação do nó viário, onde se 

insere a parcela 12, havia interesse, por parte da autarquia, na aquisição da 

parcela sobrante. Nestes termos torna-se necessário deliberar adquirir uma 

parcela sobrante, situada a poente da parcela 12, com a área aproximada de 

4.500m², a desanexar dos prédios descritos na 1ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob os números 416 a 423, 433 e 434/Caldelas e 

ainda omisso à respectiva matriz rústica, o qual corresponde aos artigos 

342 a 347 e 349 a 352 rústicos da antiga matriz, a confrontar do Norte e 

Nascente com parcela 12, do Sul com caminho público e do Poente com 

Maria Clara Sampaio Pinto Lisboa, pelo preço de €67.500,00 (sessenta e 
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sete mil e quinhentos euros). Deverá ainda ser deliberado aceitar a 

celebração de contrato promessa, cuja minuta se anexa, permitindo desta 

forma o pagamento de 50% do valor da parcela, uma vez que os 

documentos prediais e matriciais, respeitantes a este prédio, ainda se 

encontram a ultimar. À consideração superior”. A minuta do contrato 

promessa de compra e venda dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – VENDA EM HASTA PÚBLICA DE TRÊS 

VIATURAS MUNICIPAIS – Presente a seguinte informação da Divisão 

de Património Municipal: “Na sequência de informação técnica prestada 

pelo Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, foi solicitada a 

venda de três veículos, por já não ter interesse para os serviços do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

Marca/Modelo Matrícula Ano Características 

Toyota Dyna 

250 
RM–39–81 1987 Viatura pesada de mercadorias, dotada de 

caixa aberta com báscula 

Mazda T3500 QQ–08–55 1989 Viatura pesada de mercadorias, dotada de 
caixa aberta com báscula 

Toyota Dyna 

300 
76–85–FG 1995 

Viatura pesada, especial limpeza urbana, 
sinistrada, de 1995, dotada de caixa para 
recolha de resíduos sólidos urbanos 

Assim, submete-se à consideração superior a venda, em hasta pública, das 

supracitadas viaturas, conforme programa que se anexa, devendo 

posteriormente ser publicado num dos jornais locais, de maior circulação, 

e ser dada publicitação nos lugares de estilo da autarquia e ainda no sítio da 

Internet do Município, de acesso público. À consideração superior”. O 

Programa da Hasta Pública dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

COOPERATIVA FRATERNA – Presente um ofício da Cooperativa 

Fraterna dando conhecimento que ao longo do ano em curso e superando 

o expectável, tem vindo a verificar-se um aumento significativo na procura 

dos diversos serviços que presta à comunidade vimaranense, 

designadamente dos que decorrem do Protocolo celebrado com esta 

Autarquia no passado dia 15 de Janeiro. Acrescentam que esta procura tem 

sido mais evidente ao nível do apoio prestado pelo Banco Social, pelo 

Gabinete de Procura Jovem e na Intervenção Social em curso nos Bairros 

Sociais de Atouguia e Gondar. Referem, também, que no sentido de 

garantir as respostas sociais necessárias, a Cooperativa Fraterna foi 

confrontada com a necessidade de, desde o início do segundo semestre do 

ano em curso, reforçar a sua equipa técnica e de proceder à aquisição de 

bens não cobertos pelos donativos. Assim, e de forma a apoiar e assegurar 

a continuidade e eficácia dos apoios em curso, solicitam a atribuição de um 

subsídio no valor de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), para dar 

resposta às necessidades anteriormente referidas. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.02 e na unidade económica 

05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURA – COMEMORAÇÕES DO 1.º DE DEZEMBRO DE 

1640 – PROPOSTA DE PROGRAMA – Presente a seguinte proposta 

da Vereadora Francisca Abreu: “Na sequência das edições dos anos 

anteriores, as quais têm contado com o apoio activo desta Autarquia, 

nomeadamente no que diz respeito ao garante da sua realização e apoio 

logístico, passamos a divulgar a proposta de programa para as 

comemorações do ano corrente: Data de Realização: 30 de Novembro e 1 
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de Dezembro; Entidades Organizadoras: Câmara Municipal de Guimarães; 

Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”. 

Programa: 22h30 – Hastear das bandeiras (sede do Grupo Cultural e 

Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”; 22h45 – Início 

do desfile pelas ruas da cidade percorrendo, fundamentalmente, as 

principais artérias do Centro Histórico, onde irá sendo cantado o Hino da 

Restauração (dos 20 Arautos”), por forma a que o final decorra por volta 

das 24h00. Durante o percurso vão sendo proferidos discursos alusivos à 

data histórica em apreço, sendo os locais de eleição junto à Estátua de D. 

Afonso Henriques e Câmara Municipal; 00h30 – Ceia na Sede do Grupo 

Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”; 

Percurso: Rua Gravador Molarinho (Sede dos “20 Arautos”); - Rua da 

Rainha D. Maria II (lançamento da 1.ª salva de fogo); - Rua Alfredo 

Guimarães; - Rua Egas Moniz; - Largo Condessa do Juncal; - Largo do 

Toural (Nascente); - Rua de Santo António (Notícias de Guimarães); - 

Avenida General Humberto Delgado; - Rua Conde D. Henrique (Estátua 

D. Afonso Henriques) – Discurso – (lançamento da 2.ª salva de fogo); - 

Largo do Carmo; Rua de Santa Maria; - Largo Cónego José Maria Gomes 

(Câmara Municipal) – Discurso; - Travessa da Sr.ª Aninhas (Posto da 

GNR); Rua Gravador Molarinho; Praça de S. Tiago (Comércio de 

Guimarães/Rádio Santiago); - Rua Gravador Molarinho (Sede do Grupo 

Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”); 

Despesas estimativas a efectuar: 1. 1.1 – Tipografia - €500,00; 1.2 – Coroa 

de Flores - €100,00; 1.3 – Animação e Pirotecnia - €600,00. Total = 

€1.200,00 com cabimento na rubrica 02.01.16.06. 2. 2.1 – Propõe-se a 

atribuição de um subsídio ao Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte 

Arautos de D. Afonso Henriques” no valor de €2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos euros) para custear as despesas inerentes à realização de uma 
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ceia, transporte e aluguer dos cavalos, com cabimento na rubrica 

02.01.16.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 e 21 a 24 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”. ------------------ 

EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBAS 

PARA COLOCAÇÃO DE VIGILANTES PARA 

ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS – TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, com a extinção das EB1’s de 

Cerca/Gominhães e Barroco/Gémeos os alunos dos referidos 

Estabelecimentos de Ensino estão a beneficiar de transporte escolar para, 

diariamente, se deslocarem às respectivas escolas de acolhimento, estando, 

até ao momento, o acompanhamento dos alunos a ser assegurado por 

Auxiliares de Acção Educativa que, para o efeito, foram disponibilizadas 
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pelos Agrupamentos de Escolas. Dada a impossibilidade dos 

Agrupamentos de Escolas de S. Torcato e Abação continuarem a 

assegurar, com pessoal auxiliar, o acompanhamento dos alunos no 

transporte escolar, foram contactadas as Freguesias de Gémeos e 

Gominhães que se disponibilizam a assegurar a colocação de vigilantes. 

Assim, propõe-se a atribuição de uma verba mensal no valor de €200,00 

(duzentos euros) a cada uma das Freguesias supracitadas para colocação de 

vigilantes, no período de Outubro e Dezembro de 2008. À consideração 

superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

FUNDOS DE MANEIO – FUNDO DE MANEIO DA DIVISÃO 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Município possui 

19 veículos para os quais é necessário proceder, anualmente, à renovação 

de diversas licenças, conforme a legislação em vigor. Para tal, solicita-se a 

constituição de um fundo de maneio a favor de Rui Miguel Lino de Castro, 

Chefe da Divisão de Trânsito e Transportes, com a rubrica orçamental 

05.02.02.25, no valor de €400,00 (quatrocentos euros). Submete-se à 

aprovação do executivo camarário a criação do fundo de maneio. 

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

TRANSPORTES – CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE 

DUAS LICENÇAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE 

ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE 

PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI, 

RESPECTIVAMENTE PARA AS FREGUESIAS DE LEITÕES E 

SELHO S. LOURENÇO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Por deliberação tomada 
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em reunião de câmara de 29 de Maio de 2008 foi determinada a abertura 

de concurso para a atribuição de duas licenças de transportes públicos de 

aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros – transportes em 

táxi, para os lugares vagos nas freguesias de Leitões e Selho (São 

Lourenço), em regime de estacionamento fixo. O aviso de abertura do 

concurso foi publicado no Diário da República no passado dia 3 de Julho, 

e a data limite para a apresentação das candidaturas era de 30 dias contados 

a partir desta publicação, prazo que terminou no passado dia 5 de Agosto. 

No decurso deste prazo foram apresentadas sete candidaturas. Analisadas 

as candidaturas de acordo com o(s) ponto(s) 6 e 6.1 determinou-se a 

exclusão de quatro candidatos: Marco Paulo Saldanha Moura: ausência dos 

elementos previstos nos pontos 6.a), 6.b), 6.c) e 6.d); Maria Conceição 

Félix Carvalho: ausência dos elementos previstos nos pontos 6.c) e 6.e); 

Táxis Macedo e Carvalho, Lda.: ausência do documento previsto no ponto 

6.e); Táxis Macedo e Carvalho, Lda.: ausência do documento previsto no 

ponto 6.e); Verificado o cumprimento de todos os requisitos de admissão 

exigidos no programa de concurso das restantes candidaturas, e 

considerando que a cada candidato seria concedida apenas uma licença, 

procedeu-se à sua classificação, nos termos do n.º 7 do mencionado 

programa de concurso: A. Selho (S. Lourenço) – 1 - João Teixeira Neiva 

Magalhães e Cª, Lda.: Rua Adelino Castro Costa, freguesia de Fermentões, 

Concelho de Guimarães; 2 - Saldanha e Moura, Lda.: Rua de Labruge, nº 

192, freguesia de Joane, Concelho de Vila Nova de Famalicão; B. Leitões – 

1 - Táxis João e Matias, Lda.: com sede na Rua de Santiago, nº 1173, 

freguesia de Ronfe, Concelho de Guimarães; 2 - Saldanha e Moura, Lda.: 

Rua de Labruge, nº 192, freguesia de Joane, Concelho de Vila Nova de 

Famalicão; Para cumprimento do disposto no art.º 23.º do Regulamento 

do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 
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Passageiros – Transportes em Táxi, foram notificados todos os 

concorrentes da intenção desta Câmara Municipal atribuir as licenças de 

transporte em táxi, em regime de estacionamento fixo, nos contingentes 

das Freguesias de Leitões e Selho (São Lourenço), concedendo um prazo 

de 15 dias úteis para se pronunciarem sobre a mesma. Decorrido tal prazo 

não foram apresentadas quaisquer reclamações. Assim, nos termos do n.º 7 

do mencionado programa de concurso, propõe-se a atribuição à empresa 

João Teixeira Neiva Magalhães e Cª, Lda. da licença de transporte em táxi 

1 – Selho (S. Lourenço), no contingente da Freguesia de Selho (S. 

Lourenço), em regime de estacionamento fixo na Rua António Gomes 

Marinho, e à empresa Táxis João e Matias, Lda. a licença de transporte em 

táxi 1 – Leitões, no contingente da Freguesia de Leitões, em regime de 

estacionamento fixo, na Rua de S. Martinho. O futuro titular de cada 

licença deverá proceder ao licenciamento do veículo e ao inicio da 

exploração da mesma no prazo de 90 dias, findo o qual será considerada 

caducada”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Outubro 

de 2008, que disponibilizou, à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, 

o transporte, em autocarro, de 47 crianças da EB1 Ancide ao Castelo de 

Guimarães, no passado dia 30 de Setembro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

7 de Outubro de 2008, que disponibilizou, ao Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar, o transporte, em autocarro, dos alunos das EB1 e 
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Jardins-de-infância à Sede do Agrupamento, no passado dia 8 de Outubro. 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL DE NESPEREIRA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 7 de Outubro de 2008, que 

disponibilizou, ao Centro Social de Nespereira, o transporte, em autocarro, 

de 38 crianças à Quinta das Manas, Polvoreira, no passado dia 2 de 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Outubro 

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

Henriques, o transporte, em autocarro, de 25 alunos ao Paço dos Duques e 

Biblioteca Municipal Raul Brandão, nos passados dias 7 e 8 de Outubro. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de Outubro 

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

Henriques, o transporte, em autocarro, de 47 alunos da Escola EB1/JI 

Alto da Bandeira ao Castelo de Guimarães, nos passados dias 9 e 14 de 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte de oito turmas do 5.º ano nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 de 
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Novembro à Citânia de Briteiros e Museu da Cultura Castreja. 

Considerando que se trata de uma visita de estudo inserida na disciplina de 

História e Geografia de Portugal e não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, submete-se à aprovação do 

executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO FRONTEIRO À IGREJA DOS 

CAPUCHOS – Presente a seguinte proposta: “A Câmara tem em 

preparação de execução um projecto de requalificação do Largo Martins 

Sarmento, denominado “Projecto do Carmo”, o qual tem como uma das 

suas ideias base o realinhamento do eixo da Rua Conde D. Henrique com 

o eixo da fachada da Igreja dos Capuchos, que prevê a colocação do 

Cruzeiro, que se encontra em jardim lateral do edifício da Misericórdia, na 

sua posição inicial. Apresentada esta intenção à Santa Casa da Misericórdia, 

esta instituição deu o seu acordo, mas salientou que, dado o esforço que 

vem fazendo na valorização do seu património, não teria capacidade 

financeira para a sua execução. Após reunião entre técnicos do Município 

e da Misericórdia, apurou-se que os custos da pavimentação do espaço 

fronteiro à Igreja e a reposição do Cruzeiro orçavam em €27 000 + IVA. 

Considerando o interesse que a obra tem na valorização e usufruição 

pública do local, proponho que seja concedido à Santa Casa da 

Misericórdia de Guimarães um subsídio de €32 400 (trinta e dois mil e 

quatrocentos euros) para a sua realização, 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 
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José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 11 e 21 a 24 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 – CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM – 

APOIO – Presente a seguinte proposta: “Realizou-se em Guimarães em 

25 e 26 de Setembro último, o Congresso Nacional de Enfermagem, que 

reuniu 250 participantes no Centro Cultural Vila Flor. A organização 

solicitou o apoio da Autarquia através do pagamento do cachet de um 

grupo vimaranense que assegurasse a animação do jantar integrado no 

programa. Atento o interesse deste tipo de iniciativas na perspectiva da 

divulgação da cidade e da dinamização económica em que os mesmos se 

traduzem, 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, o pagamento do cachet do Grupo de Cristina Faria e 

Narciso Fernandes, no montante de €750,00 (setecentos e cinquenta 
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euros)”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 e 21 a 24 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 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VETERANOS 

DE GUERRA – CONVENÇÃO NACIONAL DE 

COMBATENTES – Presente a seguinte proposta: “A Associação 

Portuguesa dos Veteranos de Guerra, IPSS, filiada na Federação 

Portuguesa das Associações de Combatentes, solicitou apoio para a 

realização da Convenção Nacional de Combatentes que decorreu em 

Guimarães nos passados dias 17 e 18 de Outubro. Considerando a 

inserção social da referida Associação e o significado que assume para os 

seus associados estes encontros marcantes de um período muito 

importante das suas vidas, proponho que seja concedido à Associação 

Portuguesa de Veteranos de Guerra um subsídio de €1.000,00 (mil euros) 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE OUTUBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

para apoio ao pagamento de despesas com a realização da referida 

Convenção, 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, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 e 

21 a 24 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 FOLCLÓRICO DE S. TORCATO – 

FESTAS DAS COLHEITAS – Presente a seguinte proposta: “O Grupo 

Folclórico de S. Torcato organizou nos passados dias 12, 13 e 14 de 

Outubro, integrado nas comemorações do seu 50º aniversário, a 11ª edição 

das Festa das Colheitas. Considerando o interesse social da iniciativa, que 

se integra no programa anual de festas de raiz popular e etnográfica do 

Município, proponho que seja concedido ao Grupo Folclórico de S. 
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Torcato um subsídio de €500,00 (quinhentos euros) para apoio à sua 

realização, 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, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 11 e 21 a 24 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 – AFONSINA – TUNA DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – FESTIVAL DE TUNAS 

ACADÉMICA “V CIDADE BERÇO” – Presente a seguinte proposta: 

“A Afonsina – Tuna de Engenharia da Universidade do Minho realiza nos 

dias 7 e 8 de Novembro a 5ª edição do seu Festival de Tunas denominado 
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“V Cidade Berço”, que inclui uma Serenata no Largo da Oliveira e um 

espectáculo com a actuação de sete Tunas no Auditório da Universidade 

do Minho. Para a realização deste evento solicitou à Câmara vários apoios 

logísticos. Considerando a importância da inserção das actividades 

universitárias na cidade e o sucesso do Festival de 2007, proponho que 

sejam concedidos os seguintes apoios: Colocação de um palco no Largo da 

Oliveira para a Serenata, iluminação deste, e cedência do sistema de som e 

luz, e vídeo projector, para o espectáculo a realizar no Auditório. 

Autorização para a colocação de publicidade ao Festival no Outdoor 

instalado na Rotunda da Universidade. Oferta de doze Troféus, 

pertencentes ao espólio municipal, aos participantes, e de uma “Cantarinha 

dos Namorados” à melhor Serenata. Estes apoios serão concedidos 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”. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


