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ACTA 

Aos seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José Ferreira 

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

Mendes, César Manuel de Castro Machado, José Manuel Fernandes 

Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva 

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

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

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

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

1 – Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Leu, em voz alta, um 

documento, pedindo que o respectivo texto, que a seguir se transcreve, 

ficasse registado em acta: “Não podemos deixar de chamar a atenção para 

o número considerável de assuntos que são chamados a ser analisados, 

fiscalizados e votados no decurso desta reunião ordinária da Câmara. O 

respeito pelo direito da oposição deve merecer da Câmara o cumprimento 

do procedimentos legais, como globalmente tem acontecido, mas também 

a devida racionalidade quanto à quantidade e complexidade dos assuntos a 

serem inseridos na ordem de trabalhos, uma vez que estes implicam o 

exame de um número considerável e diverso de questões que exigem 

tempo e estudo. Não será demais relembrar que a oposição não exerce este 

cargo a tempo inteiro, nem tampouco possui assessores especializados e 

disponíveis a quem encomendar análises e pareceres. Ao esquecer estas 

vicissitudes a Câmara não contribui, de forma consequente, para o pleno 

exercício do direito de oposição.” 2 – Vereadora Francisca Abreu – a) – 

Deu conhecimento de uma reunião realizada em Bruxelas relativa ao painel 
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de selecção de candidaturas no âmbito da Capital Europeia da Cultura 

2012, com a presença de uma delegação da Câmara Municipal de 

Guimarães constituída por si, pelo Vereador Júlio Mendes e pelo Director 

do Departamento de Acção Social e Cultural, José Nobre, bem como por 

um representante do Ministério da Cultura. Acrescentou que o júri de 

selecção foi elogioso para com o programa apresentado por Guimarães, 

tendo mesmo afirmado que a candidatura de Guimarães era a mais 

consistente. Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Relativamente ao protesto apresentado pela Vereadora 

Ana Amélia Guimarães disse que a Câmara Municipal de Guimarães 

cumpre sempre rigorosamente os prazos para entrega da agenda aos 

membros deste órgão. ---------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De estarem 

definitivamente reunidas as condições para se proceder à transferência da 

Guarda Nacional Republicana para as instalações onde funcionou a Escola 

Agrícola, na freguesia de S. Torcato; 2 – Das diligências que estão a ser 

levadas a cabo com vista à instalação da Loja do Cidadão; 3 – Do abaixo-

assinado de comerciantes, moradores e transeuntes do Largo Condessa do 

Juncal apelando às autoridades uma intervenção que ajude a resolver o 

problema da insegurança que se vive naquela praça emblemática de 

Guimarães; 4 – Do relatório relativo à instrução de processos para 

obtenção do Complemento Solidário para Idosos, bem como da 

“Iniciativa Segurança Idade Maior”. ------------------------------------------------ 

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

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

I – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 21 de 

Outubro de 2008, que aprovou a conta final da obra designada por 
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“Execução de Novos Sanitários no Pavilhão Multiusos”, de acordo 

com a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Por 

despacho do Vereador com poderes subdelegados, Domingos Bragança, 

datado de 10 de Março de 2008, foi a empreitada em título adjudicada à 

empresa NVE – Engenharias Lda. pelo valor de €193.966,15 (cento e 

noventa e três mil novecentos e sessenta e seis euros e quinze cêntimos) + 

IVA. No entanto e por informação do Departamento Financeiro, o IVA é 

devido pelo adquirente por se tratar de uma aquisição de serviços de 

construção, em Instalações Desportivas, nos termos do D.L. 21/07 de 29 

de Janeiro. 2 - O valor final dos trabalhos é de €198.330,45 (cento e 

noventa e oito mil trezentos e trinta euros e quarenta e cinco cêntimos) 

correspondendo €193.966,15 (cento e noventa e três mil novecentos e 

sessenta e seis euros e quinze cêntimos) a trabalhos da proposta inicial e 

€4.364,30 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro euros e trinta cêntimos) 

a Erros e Omissões, aprovados da seguinte forma: ----------------------------- 

Despacho Contrato Valor Percentagem 

4 de Setembro de 2008 3 de Outubro de 2008 €4.364,30 2,25% 

3 - Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no 

valor de €198.330,45 (cento e noventa e oito mil trezentos e trinta euros e 

quarenta e cinco cêntimos) e do Auto final no valor de €4.364,30 (quatro 

mil trezentos e sessenta e quatro euros e trinta cêntimos). 4 - Todos os 

preços dos vários trabalhos que compõem a presente empreitada estão 

contratualizados. 5 - Neste momento, não se pode efectuar a Revisão de 

Preços definitiva, nos termos do artº1º do D.L. 6/2004, de 6 de Janeiro, 

pois ainda não foram publicados os índices definitivos. O valor da Revisão 

de Preços com índices provisórios é de €6.850,79. Logo que se encontrem 

publicados no Diário da República os respectivos índices definitivos de 

revisão de preços, poderá ser efectuada a Revisão de Preços Definitiva. 6 - 
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Para cumprimento do disposto no nº 1, do art. 220º, do Decreto-Lei nº 

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

estabelecido. 7 - De acordo com o nº 1 do art. 222º do mesmo diploma, 

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

para a assinar ou deduzir sua reclamação fundamentada”; II – Do 

despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 30 de Outubro de 

2008, que aprovou a realização de trabalhos a mais da obra designada por 

MUSEU DA INDÚSTRIA/NÚCLEO DE CURTUMES, de acordo 

com a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Durante a execução da obra, foi possível constatar a existência de 

diversas paredes de alvenaria de granito (em particular nos corpos A e D) 

que apresentavam deficientes condições estruturais. Escoradas as paredes, 

a obra foi decorrendo tendo este problema sido monitorizado e analisado 

para a definição de uma solução que o viesse a obviar. Após aturada 

análise consideraram os técnicos presentes na obra que se trata de um 

problema de fragilização de fundações, decorrente, em grande parte, de 

águas infiltradas na sua base. Águas estas provenientes não só do ribeiro 

mas também alguns canais de drenagem de águas pluviais existentes no 

recinto da fábrica (e na sua envolvente) que se encontram totalmente 

assoreados. Acresce o facto de, por si só não serem estas fundações de boa 

qualidade (dimensões reduzidas e demasiado superficiais). Foi estudada a 

solução de recalçamento do muro, por criação de uma sapata adicional em 

betão armado encostada à fundação existente. Este trabalho deverá ser 

executado em troços de reduzidas dimensões (1,0 / 1,5m) para que não 

haja lugar a problemas de instabilidade do conjunto. (ver desenho 1 e 2). 

Um outro tipo de trabalho não previsto diz respeito ao reforço estrutural 

do piso do corpo A uma vez que, após a demolição dos tectos existentes, 

foi possível constatar que a estrutura existente não tem capacidade de 
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carga bastante para a satisfação das exigências regulamentares, no que 

concerne a sobrecargas de utilização de espaços, com a utilização que se 

prevê em projecto. Foi assim dimensionado um “esqueleto” em perfis de 

ferro, que em conjunto com o existente, satisfaça as exigências 

regulamentares. (des 3). Propõe-se a aprovação destes trabalhos no valor 

global de €62.233,55 (sessenta e dois mil duzentos e trinta e três euros e 

cinquenta e cinco cêntimos) conforme lista de medições e proposta do 

empreiteiro. Dada a interferência da execução destes trabalhos no Plano de 

Trabalhos da obra propõe-se uma prorrogação de prazo de 40 dias”. III – 

Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 28 de Outubro 

de 2008, que concordou com a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Em 13 de Dezembro de 2006 foi recepcionado nos 

serviços deste Departamento um pedido da empresa “Rodrigues & 

Camacho, S.A.” no montante de €496.318,83, relativo a custos verificados 

na empreitada de “Beneficiação da EN 207-4”, nos termos do art. 260º e 

seguintes do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de Março, destinado à reposição 

do Equilíbrio Financeiro do Contrato. Após estudo ponderado do 

processo, apresentamos informação em 14 de Dezembro de 2006 (Doc. 1) 

onde é feito o enquadramento legal dessa possibilidade tendo, no entanto, 

sido sugerido o seu indeferimento nos termos nela descritos, o que 

mereceu a concordância do Vereador com poderes delegados, Dr. 

Domingos Bragança, por despacho de 14 de Dezembro de 2006, decisão 

esta comunicada ao adjudicatário por fax datado de 15 de Dezembro de 

2006. Em 27 de Dezembro de 2006, foi apresentada reclamação no 

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, pela empresa 

Rodrigues & Camacho, S.A., enquanto adjudicatário da empreitada de 

“Beneficiação da EN 207-4”, requerendo a realização de tentativa de 

conciliação relativa ao litigio ocorrido na execução da empreitada. Em 12 
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de Janeiro de 2007, foi remetido a este Departamento ofício do Conselho 

Superior de Obras Públicas e Transportes relativo ao assunto “Tentativa 

de conciliação extrajudicial nos termos do Decreto-Lei 59/99 de 2 de 

Março da empreitada de “Beneficiação da EN 207-4”, onde nos é dado 

conhecimento de que o Município de Guimarães é parte requerido neste 

processo em que foi designado o Sr. Conselheiro Engenheiro José 

Monteiro de Morais para presidir à Comissão de Conciliação extrajudicial, 

nos termos do artigo 260º do Decreto-Lei n.º59/99 de 2 de Março, tendo 

sido designado para representar o Município, o Vereador Dr. Domingos 

Bragança e eu próprio, na qualidade de Director do Departamento de 

Obras Municipais, tendo sido remetida a ficha da empreitada devidamente 

preenchida. Em 6 de Junho de 2007 foi efectuada a primeira reunião no 

Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes. Nesta reunião não foi 

possível chegar a um entendimento, tendo ficado acordado que seriam 

efectuados novos contactos directos entre as partes de forma a permitir a 

realização de uma nova reunião da Comissão. (Doc. 2 – cópia da acta da 

reunião). Na segunda e a terceira reunião, realizadas em 10 de Setembro de 

2007 e 3 de Outubro de 2007, respectivamente, não foi possível chegar a 

um entendimento, tendo sido acordado novamente a realização de novos 

contactos directos entre as partes de forma a permitir a realização de uma 

nova reunião da Comissão. (Doc. 3 e 4 - cópia das actas das reuniões). Em 

14 de Abril de 2008, foi realizada a quarta e última reunião da Comissão, 

no Instituto da Construção e do Imobiliário, da qual resultou um auto de 

não conciliação uma vez que: “Após troca de impressões concluíram as 

partes não ser possível chegar a um entendimento em virtude de manterem 

as suas posições iniciais.” (Doc. 5 – cópia da acta da reunião).” -------------- 

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

CÂMARA  –  ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  CÂMARA 
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REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, com abstenção dos Vereadores Francisca 

Maria da Costa Abreu e Carlos Manuel Amaral Vasconcelos por não terem 

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

OBRAS PÚBLICAS – PONTE DE DONIM – ESTABILIZAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO – CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO 

CONSELHO SUPERIOR DE OBRAS PÚBLICAS – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Em 18 de 

Maio de 2006 deu entrada no Departamento de Obras Municipais um 

pedido do Consórcio constituído pelas empresas “Teixeira Duarte - 

Engenharia e Construções S.A,” e “BEL-ERE - Engenharia e Reabilitação 

de Estruturas, S.A.” adjudicatário da empreitada “Ponte de Donim – 

Estabilização e Consolidação”, solicitando uma prorrogação de prazo de 

41 dias, e pedido de indemnizações relativas a custos associados 

nomeadamente a sobre custos de estaleiro, no valor de 26.124,72€ + IVA 

(doc1), tendo por justificação: As alterações sucessivas do projecto de 

Electricidade; Alterações sucessivas dos trabalhos inicialmente previstos 

relativamente à aplicação de granito; Alteração do pormenor do projecto 

das caldeiras em aço inox. Na sequência deste requerimento, foi concedido 

ao adjudicatário uma prorrogação legal de 28 dias, mas relativa aos 

Trabalhos a Mais e Erros e Omissões aprovados (doc. 2) e não com base 

na justificação apresentada pelo adjudicatário. Face à prorrogação 

concedida, o adjudicatário não concordando, em requerimento de 28 de 

Julho de 2006 mantém o teor do primeiro oficio (18 de Maio de 2006), 

pormenorizando a justificação do pedido de prorrogação de 41 dias, assim 

como dos respectivos sobre custos associados (doc. 3), dado não 
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concordar com os motivos por nós invocados e que levaram à 

apresentação da já referida prorrogação de prazo. Não havendo alteração 

da decisão tomada por parte da Câmara, o adjudicatário apresentou em 23 

de Janeiro de 2007, uma reclamação no Conselho Superior de Obras 

Públicas, nos termos do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março, relativa à 

empreitada “Ponte de Donim – Estabilização e Consolidação”, requerendo 

uma tentativa de conciliação relativa ao litigio com a Câmara Municipal de 

Guimarães. Em 9 de Março de 2007, foi recepcionado nesta Câmara, um 

ofício do Conselho Superior de Obras Públicas (doc. 4), onde é dado 

conhecimento que o Município de Guimarães é referido como parte 

requerido no processo nº 2.2.11.10-T-2911 (“Tentativa de conciliação 

extrajudicial nos termos do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março 

“Empreitada da Ponte de Donim – Estabilização e Consolidação”), para o 

qual foi designado para presidir à Comissão de Conciliação extrajudicial o 

Conselheiro Engenheiro João Augusto da Silva Appleton. Em 3 de 

Outubro de 2007, foi realizada a primeira reunião da Comissão de 

Conciliação (doc. 5), tendo presidido a Conselheira Eng.ª Maria Manuela 

Teixeira Direito em substituição do Conselheiro Engenheiro João Augusto 

da Silva Appleton. Não se tendo chegado a acordo nesta primeira reunião, 

a presidente da comissão solicitou aos representantes das partes que 

procurassem, em diálogo informal, encontrar uma plataforma de 

entendimento. Na sequência de reuniões informais anteriormente havidas 

entre as partes, foi feita uma análise pormenorizada (doc. 6), ao 

requerimento do adjudicatário de 28 de Julho de 2006 (doc. 3). Com base 

nos argumentos apresentados, fomos de parecer em conceder uma 

indemnização de €17.840,76 acrescida de juros à taxa legal, relativa à 

prorrogação concedida de 28 dias, ao invés da indemnização requerida 

pelo adjudicatário em 18 de Maio de 2006 (doc. 1) no valor de €26.124,72 
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+ IVA, por considerarmos pertinentes algumas das justificações 

apresentadas pelo adjudicatário, relativa ao aumento do custo de estaleiro 

em consequência do atraso da empreitada, nomeadamente pelo 

aparecimento de infra-estruturas antigas no subsolo, poste de electricidade 

que não foi removido em tempo útil e atraso no fornecimento da sinalética 

específica para a presente empreitada. Em 14 de Abril de 2008, foi 

efectuada a segunda reunião da Comissão de Conciliação (doc. 7), tendo 

presidido a Conselheira Eng.ª Maria Manuela Teixeira Direito em 

substituição do Conselheiro Engenheiro João Augusto da Silva Appleton. 

Na sequência das diligências anteriormente havidas, foi possível chegar a 

acordo, fixando-se o respectivo montante em €17.840,76 + IVA, ao qual 

acresceriam juros à taxa legal no valor de €3.395,99 + IVA, nos termos 

exarados na Acta da segunda Reunião da Comissão e Auto de Conciliação 

(doc. 7). À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 07.03.03.01. Os referidos 

documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

OBRAS – RECUPERAÇÃO DO ORATÓRIO DO SENHOR DOS 

DESAMPARADOS – Presente a seguinte proposta: “Através de ofício, 

vem a Junta de Freguesia da Oliveira solicitar apoio para a recuperação do 

Oratório do Senhor dos Desamparados, uma construção datada de 1712, 

situada na Rua Egas Moniz. De facto, o Oratório necessita urgentemente 

de uma reparação e reconstrução que sustenha o avançado estado de 

degradação em que se encontra, devolvendo a dignidade a um elemento de 

arquitectura religiosa que é um testemunho da fé dos cidadãos que o 

ergueram no século XVIII e que, desde então, é acarinhado e visitado por 

munícipes e turistas. Deste modo, atendendo ao interesse público de que 
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se reveste a obra, designadamente pela qualidade que é reconhecida ao 

Oratório, situado no coração do Centro Histórico, e considerando a 

necessidade de preservar o património construído, proponho que a 

Câmara Municipal assuma a obra de reabilitação do Oratório do Senhor 

dos Desamparados, orçamentada pela Divisão do Gabinete Técnico Local 

em €22.701,48 (vinte e dois mil, setecentos e um euros e quarenta e oito 

cêntimos) a partir de projecto elaborado pela mesma Divisão. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – JUNTA DE FREGUESIA DE 

CALVOS – PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Câmara Municipal 

de Guimarães, em sua reunião realizada em 29 de Maio de 2008, deliberou 

delegar na Junta de Freguesia de Calvos a execução da obra designada por 

“Construção da Capela Mortuária”, pelo valor de €8.435,65. Entretanto, a 

Junta de Freguesia de Calvos pretende que a verba atribuída se destine à 

execução do projecto da Capela Mortuária e não à sua construção. Assim, 

a clausula primeira do primeiro aditamento ao protocolo de 4 de Junho de 

2008, passará a ter a seguinte redacção: “O presente protocolo tem por 

objecto a delegação de competências na freguesia de Calvos para a 

execução do projecto da “Capela Mortuária”. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – EXECUÇÃO DA AVENIDA ENVOLVENTE 

AO PARQUE DO MOINHO DO BURACO, COM LIGAÇÃO A 

SERZEDELO – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “O representante da empresa “J. Pereira Fernandes, 

S. A.”, com sede na Rua da Fonte da Venda, freguesia de Selho S. Jorge, 

deste concelho, solicitou, em Janeiro de 2007, que a Câmara Municipal de 
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Guimarães procedesse à vedação do seu terreno, por forma a repor a 

situação anterior à ocupação da sua parcela com a área de 332m², pela 

execução da obra acima indicada. Refere o mesmo que a execução do 

muro pela autarquia serviria como dação em pagamento do terreno 

ocupado. Sucede que, legalmente, o Município, em qualquer processo 

expropriativo, tem de repor a vedação ou pagar o valor dos encargos que 

representa para o interessado quanto à reposição das mesmas (art. 28º, nº. 

2 do Código das Expropriações). De acordo com a estimativa, efectuada 

pelos serviços camarários, o custo da vedação a levar a efeito no local, é de 

€28.404,75, sendo que interessado propõe executar a obra pelo valor de 

€21.102,70. Nestes termos, caso assim seja entendido superiormente, 

deverá ser deliberado adquirir à empresa J. Pereira Fernandes, uma parcela 

de terreno com a área de 332 m², incluindo o custo de realização do muro 

de vedação, pelo preço total de €21.102,70, sendo que tal parcela de 

terreno será a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº. 00.775/Selho S. Jorge e inscrito na 

respectiva matriz rústica sob o artigo 175º, a confrontar do Norte e 

Nascente com terreno sobrante, do Sul com Ribeiro e do Poente com 

terreno de Alberto Salgado Pereira Fernandes e outros. Mais se informa 

que deverá ser reconhecida a existência de tubos que passam sob a avenida 

do Parque do Moinho do Buraco, para outros terrenos, devendo ficar 

consignado que caso a autarquia pretenda remover futuramente os 

mencionados tubos, tais custos serão suportados pelo Município, por 

outro lado, caso a empresa proprietária dos tubos necessite de efectuar 

intervenção nos mesmos, deverá ser reposta toda a situação conforme se 

encontra na realidade, sem direito a qualquer indemnização por parte da 

Câmara. À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade  orgânica  02  e na unidade económica 07.03.01. DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – EXECUÇÃO DA AVENIDA ENVOLVENTE 

AO PARQUE DO MOINHO DO BURACO, COM LIGAÇÃO A 

SERZEDELO – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “O Sr. Alberto Salgado Pereira Fernandes, residente 

na Rua do Montenegro, freguesia de Selho S. Jorge, deste concelho, por si 

e em representação dos restantes comproprietários, solicitou, em Janeiro 

de 2007, a conclusão do processo de aquisição de uma parcela de terreno 

com a área de 3.533m², ocupada pela obra de construção da avenida acima 

indicada, propondo ao Município a permuta daquela parcela por uma outra 

com a área de 2.520,50m², situada nas imediações dos terrenos do 

interessado. Foi solicitada uma avaliação ao perito da lista oficial 

relativamente às duas parcelas de terreno em causa, o qual considerou que 

a permuta era favorável ao Município. Todavia, decorridos quase dois anos 

desde a comunicação acima referida, o Município não vedou a parcela nem 

efectuou a permuta de terrenos pretendida, sendo que, em qualquer 

processo expropriativo, a entidade expropriante tem de repor as vedações 

ou pagar o valor dos encargos que representa para o interessado (art. 28º, 

nº 2, do Código das Expropriações). Sucede que de acordo com a 

estimativa efectuada pelos serviços camarários, o custo da vedação a levar 

a efeito no local é de €33.803,40, sendo que os interessados propõem 

executar a obra pelo valor de €26.370,90. Atendendo ao diferencial de 

preços entre o estimado pelos nossos serviços, e o proposto pelos 

interessados para execução do muro de vedação, é de considerar atribuir a 

indemnização aos proprietários. Nestes termos, caso assim seja entendido 

superiormente, deverá ser deliberado pagar a parcela de terreno com a área 

de 3.533m², a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães, sob o nº. 00.446/Selho S. Jorge e inscrito na 
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respectiva matriz urbana sob o artigo 26º, a confrontar do Norte com 

Joaquina Correia Abreu Salgado e outros, Sul com terreno sobrante e Rio 

Selho, Nascente com a empresa J. Pereira Fernandes, S. A. e do Poente 

com caminho público, mediante a entrega do prédio com a área de 

2.520,50 m², situado no Lugar da Ribeira e Monte de Baixo, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães, sob o nº. 01.552/Selho S. 

Jorge e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 2489º e o 

pagamento de €26.370,90 (vinte e seis mil trezentos e setenta euros e 

noventa cêntimos) para reposição da vedação. Mais se informa que, deverá 

ser reconhecida a existência de tubos que passam sob a Avenida do Parque 

do Moinho do Buraco, para outros terrenos, devendo ficar consignado que 

caso a autarquia pretenda remover futuramente os mencionados tubos, tais 

custos serão suportados pelo Município, por outro lado, caso a empresa 

proprietária dos tubos necessite de efectuar intervenção nos mesmos, 

deverá ser reposta toda a situação conforme se encontra na realidade, sem 

direito a qualquer indemnização por parte da Câmara. À consideração 

superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO RELATIVA À DEMOLIÇÃO 

DE UMA HABITAÇÃO JUNTO À A7 – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “Relativamente ao 

processo mencionado em epígrafe, o legal representante de Arnaldo 

Paulino Magalhães Pacheco veio, em 2006, reivindicar ao Município o 

pagamento de uma indemnização pelo facto da Câmara Municipal ter 

licenciado uma habitação que, de acordo com a Junta Autónoma das 

Estradas, se situava em zona de servidão “non edificandi” da Auto-Estrada 

A7. Por esse facto, em 1996 tal organismo embargou a obra de construção 
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de uma habitação, que estava a ser erigida no lote nº 5 do Alvará de 

Loteamento nº 49/89, situado no Lugar da Igreja, freguesia de Selho S. 

Cristóvão, propriedade do Sr. Arnaldo Pacheco. Sucede que, para uma 

outra situação semelhante referente ao mesmo loteamento, a Autarquia foi 

condenada a pagar uma indemnização, e de acordo com parecer jurídico é 

referido que a Câmara Municipal só deve ser responsabilizada na medida 

dos prejuízos causados pelo licenciamento e não por outros, 

designadamente os decorrentes da impossibilidade de construir. Ora, 

partindo desse pressuposto, solicitou-se uma avaliação do edifício 

construído, a perito externo, e seguindo a orientação vertida no 

mencionado parecer, propôs-se ao legal representante do lesado o 

pagamento de €15.600,00 como indemnização. Depois de avanços e 

recuos na aceitação do valor indicado pelo Município foi aceite pelo 

interessado o pagamento dos €15.600,00, acrescidos do custo de 

demolição do imóvel a ser efectuada por esta edilidade. Tendo em conta 

que não houve concreta liquidação da quota parte da responsabilidade dos 

serviços camarários neste licenciamento, que o lesado nunca colocou em 

causa a própria avaliação do perito externo ao Município, e que já 

decorreram mais de 10 anos desde a ocorrência do embargo, é nosso 

entendimento que a proposta do Sr. Arnaldo Pacheco se coaduna com os 

princípios de igualdade e de responsabilidade ínsitos no art. 497º, nº 2, do 

Código Civil, pugnado no parecer atrás mencionado. Assim, caso seja 

superiormente decidido, deverá ser deliberado em reunião de Câmara o 

pagamento de €15.600,00 (quinze mil e seiscentos euros) ao Sr. Arnaldo 

Paulino Magalhães Pacheco, como indemnização pelo licenciamento de 

uma habitação que se situava em zona de servidão “non edificandi” da Auto-

Estrada A7. É o que me cumpre informar”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 11 e na económica  04.08.02. DELIBERADO, POR 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE NOVEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

UNANIMIDADE, APROVAR. ------------------------------------------------- 

CASFIG, EM (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – 

PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO AO NOVO REGIME DO 

SECTOR EMPRESARIAL LOCAL – Presente um ofício da Empresa 

Municipal CASFIG, submetendo à apreciação e votação da Câmara 

Municipal, para ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, uma 

proposta para adaptação dos Estatutos ao novo regime do sector 

empresarial local, aprovada no respectivo Conselho de Administração em 

reunião de 30 de Outubro de 2008. A referida proposta, bem como o 

parecer jurídico emitido dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados 

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

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

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

CASFIG, EM (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

Presente a seguinte proposta: “Encontra-se em vigor o 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO que define as condições de acesso ao apoio ao 

arrendamento de habitações, destinado a famílias com carências 

económicas e habitacionais, cujas situações não se enquadram no 

realojamento em habitação social. Este apoio constitui, assim, uma 

alternativa à habitação social, e pretende contribuir para a redução 

progressiva das situações de carência habitacional. Com excepção da 

aprovação da candidatura para atribuição do subsídio de renda, que é da 

exclusiva competência da Câmara Municipal de Guimarães, o Regulamento 
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prevê a delegação de competências na empresa de habitação social 

CASFIG para instrução de todo o processo até à elaboração da proposta 

de candidatura, bem como de todos os actos subsequentes à sua aprovação 

(designadamente o acompanhamento das famílias beneficiárias, o controlo 

e a fiscalização do Acordo de Desenvolvimento e Acompanhamento, a 

recolha trimestral de elementos, etc.). Nesta conformidade, considerando a 

vasta experiência da CASFIG na área da habitação, que não se cinge 

apenas à gestão do património de habitação social, mas também ao apoio e 

acompanhamento social das respectivas famílias residentes, proponho que 

todas as competências passíveis de delegação à luz do aludido 

Regulamento, sejam cometidas à CASFIG, para o que será reforçada a 

verba municipal transferida através de contrato de gestão, a aprovar 

juntamente com os correspondentes documentos previsionais.” 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora 

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

CASFIG, EM (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – 

DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA O ANO 

ECONÓMICO DE 2009 (E PLANO PLURIANUAL 2009-2012) – 

Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG, EM submetendo à 

apreciação e votação da Câmara Municipal os documentos de gestão 

previsional para o ano económico de 2009, conforme proposta aprovada 

no respectivo Conselho de Administração em reunião de 30 de Outubro 

de 2008. Os documentos de gestão previsional para o ano económico de 

2009 dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-

se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. ------------------------------------------- 
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CASFIG(COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL FINANCEIRO 

DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – ATRIBUIÇÃO 

DE DUAS HABITAÇÕES VAGAS POR RESCISÃO DE 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO – Presente um ofício da 

Empresa Municipal CASFIG, submetendo à apreciação e votação da 

Câmara Municipal uma proposta para atribuição de duas habitações vagas 

por rescisão de contrato de arrendamento, aprovada no respectivo 

Conselho de Administração em reunião de 30 de Outubro de 2008. A 

referida proposta de atribuição das habitações dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

CASFIG, EM (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – 

PROPOSTA DE REALOJAMENTO EM RESIDÊNCIA 

PARTILHADA – Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG, 

submetendo à apreciação e votação da Câmara Municipal uma proposta 

para realojamento em residência partilhada de um agregado familiar 

unipessoal por desistência, aprovada no respectivo Conselho de 

Administração em reunião de 30 de Outubro de 2008. A referida proposta 

de realojamento dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

FARMÁCIAS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2009 – Presente a seguinte proposta: 

“Na sequência do ofício com a referência 013360, datado de 23 de 

Outubro de 2008, da Sub-Região de Saúde de Braga, em que de acordo 

com o número 2 do artigo 2.º da Portaria 582/2007 de 4 de Maio, nos 

solicita o parecer sobre a proposta do mapa de regime de turnos das 
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farmácias, apresentado pela Associação Nacional de Farmácias, para 

vigorar no ano 2009 e após a devida análise, constata-se que: - Estão 

previstas, em todos os dias do ano, pelo menos duas farmácias de serviço 

permanente, uma na Cidade e outra na Vila das Taipas; - De cinco em 

cinco dias, existe uma terceira farmácia de serviço permanente, na Vila de 

Serzedelo; - Existe uma a duas farmácias de reforço (funcionamento até às 

22h.00) em todos os dias do ano. Nesta conformidade, proponho a 

atribuição de parecer favorável ao mapa de turnos das farmácias para 2009. 

O mapa de regime de turnos das farmácias dá-se aqui por reproduzido e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

CULTURA – ENCONTROS ALCULTUR 2009 – Presente a seguinte 

proposta: “Os “Encontros AlCultur Lagos 2009”, promovidos e 

organizados pela CultIdeias com o apoio do Município de Lagos, terão 

lugar entre 4 e 7 de Março de 2009, na cidade de Lagos. Trata-se de um 

evento que já vai na 5ª edição – a quarta realizou-se em Guimarães -  e que 

procura proporcionar espaços de encontro, reflexão e debate sobre 

temáticas da cultura, da educação e do desenvolvimento local reunindo, 

entre outros, profissionais e organizações culturais, dirigentes e técnicos da 

administração pública central e local, criadores e artistas, académicos, 

investigadores e cientistas sociais, movimento associativo cultural, bem 

como, empresas, produtores e promotores culturais, sendo reconhecidos 

pelo Ministério da Cultura como tendo “Superior Interesse Cultural”, Os 

“Encontros AlCultur Lagos 2009” têm nesta edição como tema 

estruturante a “Programação, Mediação Cultural e Públicos”, organizando-

se em conferências, painéis e mesas temáticas, nas quais serão abordadas, 

entre outras, as seguintes problemáticas: Comunicação cultural nas 

autarquias locais; Cooperação inter local e intermunicipal; Projectos locais 
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de desenvolvimento cultural; A formação de públicos; A qualificação dos 

agentes culturais locais; A gestão de equipamentos culturais; Políticas 

municipais de cultura. Atendendo aos custos envolvidos na organização da 

iniciativa, são vários os Municípios “Alcultur” que participam anualmente 

no seu financiamento, cabendo ao município anfitrião uma 

comparticipação financeira e logística mais substancial. Assim, atendendo 

ao interesse desta iniciativa, que a Câmara Municipal de Guimarães vem 

apoiando desde a primeira edição, dando continuidade à excelente relação 

que temos tido com a Cultideias, e procurando consolidar a condição de 

Guimarães como cidade AlCultur, proponho, ao abrigo do disposto na 

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

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

de um apoio de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), acrescido de IVA, 

destinado a comparticipar nos custos de organização dos Encontros 

Alcultur Lagos 2009. Em contrapartida, a organização cederá ao Município 

um espaço na área expositiva associada aos Encontros, que destinaríamos 

à divulgação de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012”. 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, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 14 e 18 a 21 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 
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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”. ------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA PADRE 

ALEXANDRE ALVES – FREGUESIA DE URGEZES – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Pela presente se submete à apreciação camarária a alteração ao trânsito na 

freguesia de Urgezes, assinalada na planta anexa. A sua elaboração tem por 

objectivo melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária na 

Rua Padre Alexandre Alves, potenciando o número de lugares de 

estacionamento”. A planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

TRANSPORTES – CÂMARA DOS SOLICITADORES – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, de 15 de Outubro de 2008, que disponibilizou, à 

Câmara dos Solicitadores, o transporte, em autocarro, dos participantes no 

IV Congresso dos Solicitadores e IX Congresso dos Postulantes Europeus, 

que decorreram no Centro Cultural Vila Flor nos passados dias 17 e 18 de 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 
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ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de Outubro 

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

o transporte, em autocarro, de 47 alunos da EB1 de Outeirinho à Sede do 

Agrupamento, no passado dia 31 de Outubro. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TOMÉ 

DE CALDELAS – ARRANJOS EXTERIORES DO NOVO 

CENTRO PASTORAL – Presente a seguinte proposta: “Através de 

ofício, vem o Presidente da Fábrica da Igreja Paroquial de São Tomé de 

Caldelas solicitar apoio financeiro da Autarquia tendo em vista a conclusão 

dos arranjos exteriores do novo Centro Pastoral, designadamente o acesso 

de entrada e a envolvente. Justifica este pedido com os encargos bancários 

que a Fábrica suporta neste momento em resultado da construção do 

Centro Pastoral que, conjugado com as dificuldades económicas que 

marcam o momento actual, estão na base da incapacidade para, apenas 

com recursos próprios, concluir aquela obra. A medição e orçamento 

realizada pelo Departamento de Obras Municipais estima em €82.153,00 + 

IVA o montante das obras a realizar. Deste modo, atendendo ao interesse 

público de que se reveste a obra, designadamente pelos serviços que presta 

às populações da sua área de influência e pela centralidade cívica e 

urbanística que o Centro Pastoral constitui, proponho, ao abrigo do 

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

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

atribuição, à Fábrica da Igreja Paroquial de São Tomé de Caldelas, de um 

subsídio de €50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado a comparticipar 

nos custos das obras necessárias à conclusão dos arranjos exteriores do 

novo Centro Pastoral. A ser aprovada esta proposta, o subsídio deliberado 

será pago mediante autos de medição a realizar pelo Departamento de 
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Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 14 e 

18 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

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

auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE 

CASTRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro Social D. Manuel 

Monteiro de Castro, IPSS, com sede na freguesia de Prazins S. Eufémia, 

vai organizar no próximo dia 15 de Novembro um Jantar de angariação de 

fundos para as actividades, nomeadamente a aquisição de uma carrinha de 

transporte aos seus utentes em cadeira de rodas, tendo convidado a 

Câmara a participar e contribuir. Considerando o objectivo da angariação 

que muito contribuirá para a inclusão social dos utentes do referido 

Centro, proponho que a Câmara contribua com um apoio de €250 
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(duzentos e cinquenta 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 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram 

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

votaram favoravelmente os pontos 14 e 18 a 21 da agenda desta reunião, 

na medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – FESTA DE NATAL – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação de Reformados e 

Pensionistas de Guimarães vai realizar no próximo dia 20 de Dezembro a 

sua Festa de Natal. Considerando o exemplo seguido nos anos anteriores e 

o interesse social da confraternização, proponho que seja concedido a esta 

Associação um subsídio de €1.000,00 (mil euros) para ajudar às despesas 
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da referida Festa, 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, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 14 e 18 a 21 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – XIV EDIÇÃO DA DESFOLHADA MINHOTA – 

Presente a seguinte proposta: “O Grupo Regional Folclórico e Agrícola de 

Pevidém organizou no passado dia 11 de Outubro, a exemplo dos anos 

anteriores, a XIV edição da Desfolhada Minhota, que pretende reviver 

uma manifestação da sociedade rural com mais de um século. 

Considerando o interesse no preservar os usos e costumes tradicionais da 
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actividade agrícola, e a sua divulgação às gerações do presente, proponho 

que seja concedido ao Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém 

um subsídio de €150 (cento e cinquenta 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, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 14 e 18 a 21 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE 

GUIMARÃES – 8º TROFÉU NACIONAL MOTO RALI – Presente 

a seguinte proposta: “O “Conquistadores Moto Clube de Guimarães” vai 

levar a efeito nos próximos dias 15 e 16 de Novembro o 8º Troféu de 
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Moto Rali, e solicitou apoio da Câmara para a instalação no Largo do 

Toural da organização do evento e nos troféus a atribuir. Considerando o 

exemplo seguido nas edições anteriores e o interesse da prova no conjunto 

de eventos de desporto motorizado no país, proponho que seja autorizada 

a instalação de um contador de electricidade no dia 15, das 17h. às 19,30h., 

e no dia 16, das 8,30h. às 11h., no Largo do Toural, bem como a 

requisição de electricistas para colaborar no evento, no valor estimado de 

€226,66, e que sejam oferecidos três troféus, pertencentes ao espólio 

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

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

de Janeiro”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 14 e 

18 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

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

auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO AO  REGULAMENTO  DAS 
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ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA – 

Presente a seguinte proposta: “Considerando o objectivo da Câmara em 

proporcionar as melhores condições de acessibilidade aos munícipes 

residentes nas zonas com estacionamento de duração limitada; Propõe-se a 

alteração do Artigo 9.º – Cartão de estacionamento de residente – do 

Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 

aprovado por deliberação camarária de 24 de Outubro de 2002 e ratificado 

pela Assembleia Municipal de 9 de Maio de 2003, designadamente do 

número 1, por forma a alargar o âmbito da isenção do pagamento da taxa 

de estacionamento pelos residentes, de acordo com a seguinte redacção: 1 

- Os residentes definidos no artigo 2.º poderão requerer o cartão de 

estacionamento de residente que lhes confere a isenção da taxa de 

estacionamento na zona confrontante com a sua residência, nas seguintes 

modalidades: a). isenção total, mediante pagamento de taxa anual, 

constante do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças; b). isenção nos 

períodos das 08h30 às 10h30, das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 19h30 de 

segunda a sexta-feira e aos Sábados, mediante pagamento de taxa anual, 

constante do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças; Propõe-se ainda 

a criação das seguintes taxas, a integrar no Regulamento e Tabela de Taxas 

e Licenças: emissão e revalidação de cartão de residente na área do Centro 

Histórico, classificada como Património Cultural da Humanidade, com 

isenção total do pagamento da taxa de estacionamento – € 11,37/ano; 

emissão e revalidação de cartão de residente fora da área do Centro 

Histórico, classificada como Património Cultural da Humanidade, com 

isenção total do pagamento da taxa de estacionamento – € 25,00/ano; 

emissão e revalidação de cartão de residente com isenção nos períodos das 

08h30 às 10h30, das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 19h30 de segunda a 

sexta-feira e aos Sábados – €11,37/ano”. DELIBERADO, POR 
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UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

REGULAMENTOS – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – Presente a 

seguinte proposta: “O actual Regulamento orientador da atribuição de 

subsídios a famílias carenciadas, designado por “Regulamento para 

Atribuição de Subsídios e Isenção de Taxas a Famílias Carenciadas”, data 

de 1997, verificando-se a sua inadequação face à evolução social entretanto 

registada no Concelho, designadamente quanto à diversidade de pedidos 

de auxílio e ao número de cidadãos que recorre ao apoio da Autarquia. 

Assim, e como forma de conferir expressão a uma das várias atribuições 

dos Municípios, de acordo com o disposto na Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002,de 11 de Janeiro, o Município de 

Guimarães pretende implementar o Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, pelo que elaborou o presente Regulamento, contendo a 

tipologia de apoios, os critérios e os mecanismos a observar na sua 

concessão. Com a noção de que é necessário actuar em favor dos mais 

vulneráveis, atenuando a pobreza e a exclusão social, pretende-se 

promover a inclusão de cidadãos pertencentes a estratos sociais 

desfavorecidos, garantindo o acesso aos recursos, bens e serviços 

considerados essenciais à melhoria da qualidade de vida – individual e 

colectiva – e à sedimentação de uma coesão social duradoura. Ao mesmo 

tempo, procurou-se dotar o Regulamento do rigor e dos mecanismos 

imprescindíveis a uma actuação pautada pela justiça, pela equidade, pela 

universalidade e pela transparência. Deste modo, em resultado de um 

trabalho pluridisciplinar assente na experiência dos anos mais recentes e 

nas boas práticas de vários municípios portugueses, pretende-se actuar ao 

nível da habitação e da saúde no sentido de promover e proporcionar 
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condições de vida dignas às pessoas em situação de precariedade socio-

económica. Pretende-se, ainda, com a criação desta medida, desenvolver 

uma acção social activa, tendo subjacentes alguns princípios considerados 

nucleares, tais como o reconhecimento da igualdade de oportunidades 

como forma de combater as desigualdades sociais e da responsabilização 

como forma de assegurar que os apoios a conceder são susceptíveis de 

gerar os desejados efeitos de longo prazo. A tipologia de apoios 

contempla, entre outras medidas, o licenciamento facilitado e gratuito de 

obras em habitação própria ou arrendada, bem como a sua conservação, 

ampliação ou adaptação. Igualmente, prevê-se o apoio complementar de 

saúde, no caso de doenças crónicas devidamente comprovadas por 

entidade competente. Desta forma e para a prossecução destes objectivos 

submete-se o Regulamento em anexo a aprovação. Finalmente, porque se 

pretende que o Regulamento tenha efeitos já a partir de Janeiro próximo, 

deverá ser dispensada a apreciação pública (inquérito público) nos termos 

do art. 118º do Código do Procedimento Administrativo, remetendo-se, de 

imediato, à Assembleia Municipal, após o que, obtida aprovação por parte 

deste órgão deliberativo, será dado cumprimento às formalidades legais de 

publicitação. Ao longo do ano de 2009, serão analisadas eventuais 

propostas ou sugestões que contribuam para que o Regulamento abranja 

outras situações consideradas enquadráveis na tipologia dos apoios que se 

pretendem atribuir e que nele não estejam previstas, podendo assim vir a 

ser alterado ou ajustado com vista ao seu aperfeiçoamento”. O 

Regulamento para Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos 

dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a 

Vereadora Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores José Manuel Antunes, 
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Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente este ponto pelas seguintes razões: - a situação 

social no concelho de Guimarães reivindica a adopção de medidas políticas 

e sociais que minimizem e combatam os efeitos da crise económica e 

financeira que tem vindo a afectar parte da população do nosso concelho; - 

o PSD, apesar de não defender uma política social assistencialista e 

casuística e de defender uma política social integrada em que assumam um 

papel essencial as I.P.S.S., não deixa de considerar que a adopção destas 

medidas é mais positivo do que a ausência de medidas e isto apesar de, 

aparentemente, ainda se desconhecerem os impactos orçamentais 

decorrentes da aprovação deste Regulamento”. ---------------------------------- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS E À TABELA 

DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 

Presente a seguinte proposta: “Na sequência da entrada em vigor do novo 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (R.G.T.A.L.), aprovado 

pela Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que prevê a revogação das 

taxas actualmente existentes no início do segundo ano financeiro 

subsequente à sua entrada em vigor (art. 17.º), ou seja, a partir de 1 de 

Janeiro de 2009 – a não ser que os regulamentos então vigentes se 

conformem com a disciplina aprovada por este novo regime, ou forem 

alterados em conformidade com o mesmo – foi adjudicada, ao Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave (I.P.C.A.), uma prestação de serviços 

visando a fundamentação económico-financeira do valor das taxas 

municipais, designadamente os custos directos e indirectos, os encargos 

financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar 

pela autarquia local. Este trabalho, iniciado no passado mês de Junho, 
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envolveu todos os serviços municipais bem como as Cooperativas que 

cobram taxas pela disponibilização de equipamentos municipais que se 

encontram a explorar (Tempo Livre, Oficina, Fraterna e Turipenha), tendo 

em vista compilar informação sobre, entre outros, circuitos de 

procedimentos, tempos despendidos, pessoal afecto, entre outros aspectos 

relacionados com o custo do serviço prestado. Este processo foi 

concluído, tendo-nos sido remetido pelo IPCA, na presente data, o 

relatório final de todo o estudo entretanto realizado. Entretanto, uma vez 

que a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2009 prevê uma 

alteração ao referido art. 17.º, dilatando o prazo de obrigatoriedade de 

justificação económica financeira das taxas por mais um ano, ou seja, até 

31 de Dezembro de 2009, foi considerado conveniente aproveitar esta 

alteração, assim permitindo aos serviços realizar um estudo mais 

aprofundado que acautele situações que, dada a sua especificidade e 

complexidade, possam necessitar de ajustamentos. Deste modo, submete-

se à aprovação as alterações ao Regulamento Municipal e Tabelas de Taxas 

e Licenças, que constam do seguinte: 1. ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS 

MUNICIPAIS. Anualmente, o Regulamento e a Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais sofrem alterações, quer pela introdução de novas 

taxas, resultantes de novas competências que vão sendo transferidas para 

os municípios, quer pela actualização dos seus valores, de acordo com os 

índices da inflação, quer ainda pelas actualizações específicas, de acordo 

com as propostas dos vários serviços camarários envolvidos. Proponho, 

assim, para o ano de 2008, que todas as taxas municipais sejam actualizadas 

em 2,5%, com excepção das taxas agora criadas, das taxas relativas às 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (parcómetros), dos 

parques de estacionamento, do Novo Mercado Municipal, da Feira de 
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Antiguidades e Velharias, do Parque de Campismo da Penha e das taxas 

cobradas nos equipamentos municipais cuja gestão se encontra 

protocolada com as Cooperativas Tempo Livre e Oficina. Normalmente, 

estas alterações implicam a remodelação das restantes disposições 

normativas deste Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, 

pelo que, em função das alterações ora propostas, procedeu-se, também, à 

renumeração dos Capítulos, Secções e respectivos artigos, alterações que 

constam do documento que se anexa como “Anexo A”, e que já se 

encontram introduzidas no texto final do Regulamento, que também se 

junta como “Anexo B”. 2. TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – Foram ainda actualizados os valores 

relativos às taxas constantes da Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, que constitui o Anexo IV do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação e de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas, conforme documento que se junta como “Anexo C”. 

Proponho, para o ano de 2008, que todas as taxas municipais constantes 

desta Tabela sejam, também, actualizadas em 2,5%. Assim, ao abrigo do 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e da al. 

a) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro e da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, proponho a aprovação 

das alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais e à 

Tabela de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas, já incluídas nos 

documentos que se anexam, para posterior envio e aprovação pela 

Assembleia Municipal. Os referidos documentos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL., com abstenção da  
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Vereadora Ana Amélia Guimarães. ------------------------------------------------- 

ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS – Presente uma proposta de actualização das Tarifas de 

Resíduos Sólidos Urbanos, para vigorar no ano de 2009, conforme 

documento anexo. A referida proposta dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SIRVA – PAGAMENTOS DE 

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS (ETRSU) – Presente a seguinte proposta: “A 

Amave tem um contrato de concessão do SIRVA no domínio dos 

Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave com a empresa SUMA com 

validade até Outubro de 2009. O contrato de concessão tem por objecto 

“o serviço público de recolha, transporte, armazenamento, tratamento, 

valorização e eliminação dos resíduos sólidos urbanos”, gerados nas áreas 

dos Municípios utilizadores. As transferências para pagamento das 

despesas de exploração do SIRVA debitadas à Câmara Municipal pela 

Amave, foram, em anos anteriores autorizadas por despacho do Sr. 

Presidente porquanto se entendeu que a sua aprovação pelo executivo 

sucedia da autorização do plano anual de investimentos. Em Reunião de 

Câmara de 19 de Julho de 2007, foi deliberado o pagamento à Amave, da 

Estação de Triagem, Ecocentros, Aterro Sanitário de Santo Tirso, BRS3 e 

Refugo depositado em Aterro no ano 2007 até ao novo contrato em 2009. 

Os resíduos tratados na ETRSU, estação de compostagem, não foram na 

altura objecto de deliberação em virtude dos serviços estarem a conferir as 

facturas de acordo com o contrato e a tarifa em reconciliação da conta 

corrente entre a Câmara de Guimarães e a Amave. Assim, submete-se a 

proposta para aprovação das despesas referentes ao período de Junho a 
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Dezembro de 2007 no valor total de €419.987,96 (quatrocentos e 

dezanove mil novecentos e oitenta e sete euros e noventa e seis cêntimos) 

e do ano de 2008 e 2009 no valor estimado de €800.000,00 (oitocentos mil 

euros) para cada ano até ao novo contrato de concessão. À consideração 

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

unidade económica 04.05.01.04. DELIBERADO APROVAR POR 

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

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – Presente a 

seguinte proposta apresentada pela Vereadora Ana Amélia Guimarães: 

“Num momento em que: 1 – os juros estão a sobrecarregar as famílias, o 

custo de vida aumenta, assim como os encargos com a saúde, a educação e 

os transportes; 2 – o desemprego cresce e os jovens têm mais dificuldades 

em encontrar emprego; 3 – aumenta a precariedade e os salários perdem 

poder de compra. A Câmara Municipal de Guimarães tem o dever de ter 

em conta estas situações, por isso propomos que sejam fixadas as seguintes 

taxas para liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis: a) Prédios 

urbanos = 0,7%; b) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI = 

0,3%. Além dos motivos acima apontados, há ainda a considerar que um 

abrandamento da carga fiscal sobre os imóveis pode contribuir para atrair 

população, sobretudo as camadas jovens, nomeadamente ao centro 

histórico, contrariando a tendência que se verifica actualmente”. 

DELIBERADO REPROVAR POR MAIORIA. Votaram contra o 

Presidente da Câmara e os Vereadores Domingos Bragança, Armindo 

Costa e Silva, Francisca Abreu, Júlio Mendes e César Machado. Os 

Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 

Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de voto: “No 

programa eleitoral que apresentámos aos vimaranenses afirmámos que “no 

IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, é nossa intenção manter a média 
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da receita dos últimos três anos durante os próximos três anos, ou seja, 

sempre que a receita anual do IMI cresça acima da média (conforme se 

prevê) reduziremos o imposto no ano seguinte. O I.M.I., no ano de 2007, 

teve receitas superiores em 36,6% em relação em relação à média 

actualizada de acordo com a inflação dos anos de 2002, 2003 e 2004. 

Como a proposta apresentada pela CDU vem de encontro às 

preocupações que temos manifestado desde 2005 votamos a favor da 

presente proposta”. ------------------------------------------------------------------- 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2008 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto do nº 8 do art. 

112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, a Câmara Municipal 

tem de comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, até 30 de Novembro, a 

deliberação da Assembleia Municipal que fixar as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Considerando que a prevalência da redução de 

actividade económica verificada em Portugal continua a reflectir-se na 

quebra sensível de receitas autárquicas, proponho, nos termos dos nºs 1 e 

4 do mesmo art. 112º, que sejam fixadas as seguintes taxas para liquidação 

daquele imposto: a) - Prédios urbanos = 0,7 %. b) – Prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI = 0,4 %.” DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães. Votaram contra os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “No ano de 2004 o PSD de Guimarães anunciou 

como sua primeira prioridade de política autárquica o emprego. Não 

estaria certamente a adivinhar a presente crise financeira internacional, 

nem a sua implicação no crescimento económico do País. Estava sim a 
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antecipar os efeitos da crise originada pela reconversão industrial e a 

consequente implicação no aumento de desemprego no nosso Concelho. 

Hoje, como todos sabemos, e muitos infelizmente sentem na pele, o 

desemprego no nosso Concelho é sensivelmente o dobro da média 

nacional. Tínhamos razão quando em 2004 definimos o emprego como a 

nossa principal preocupação e prioridade política. Em princípio quem 

antecipa os problemas prepara-se melhor para os enfrentar. É verdade que 

o eleitorado não nos reconheceu esse mérito, mas também é verdade que 

esse facto não nos retirou a razão. Hoje a falência de empresas já não é 

notícia de primeira página, as famílias vimaranenses têm crescentes 

dificuldades em gerir o seu quotidiano, preocupadas que estão em garantir 

o seu emprego, em cumprir com a prestação da casa, com a educação dos 

seus filhos, com os custos da saúde e mesmo com as despesas correntes da 

água, electricidade e gás. O orçamento Municipal para 2009 está hoje aqui 

para discussão e aprovação. Embora de extrema importância não chega 

lançar novos instrumentos de apoio a situações de vulnerabilidade, 

como os que estamos a aprovar na presente reunião (Regulamento 

para atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos), é 

necessário também aliviar as actuais dificuldades da classe média 

vimaranense. Só teremos um concelho social e economicamente 

fortalecido quando a classe média se libertar das actuais dificuldades. É 

esta a oportunidade de a Câmara Municipal demonstrar que está atenta e 

se preocupa com a vida cada vez mais difícil dos seus munícipes. Se cada 

um de nós tem que viver com menos dinheiro a Câmara também terá que 

o fazer. As receitas da Câmara nos 3 últimos anos, ao nível do IMI, IMT e 

Derrama, foi a seguinte (Quadro 1): ----------------------------------------------- 

Quadro 1 - Receitas da CM ---------------------------------------------------------- 
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Receitas 2005 2006 2007 

IMI 9.990.720 € 11.335.632 € 12.537.865 € 

IMT 5.098.086 € 4.664.620 € 7.207.073 € 

Derrama 2.443.161 € 2.237.908 € 1.678.017 € 

  
Totais 17.533.972 € 18.240.166 € 21.422.955 € 

Da análise dos mapas de receitas dos relatórios de contas dos anos de 

2005, 2006 e 2007, concluímos que as receitas de IMI do ano de 2007 são 

superiores em 36,6% ao valor médio dos anos de 2002, 2003 e 2004 (a 

média do IMI nos anos de 2002 a 2004 foi de 8.651.812€) depois de 

actualizados com uma taxa de inflação de 2% (Quadro 2). -------------------- 

Quadro 2 – Comparações do IMI cobrado no período 2005-2007 em 

relação a 2002-2004 ------------------------------------------------------------------ 

Receitas IMI 2005 2006 2007 

IMI actualizado 2% à 
média dos anos 02-04 

8.824.848 € 9.001.345 € 9.181.372 € 

Receitas IMI cobradas 9.990.720 € 11.335.632 € 12.537.865 € 

Diferença 1.165.872 € 2.334.287 € 3.356.493 € 

 

Diferença percentual 13,2% 25,9% 36,6% 

O mesmo poderá ser feito para o IMT e a Derrama (a média do IMT e da 

Derrama nos anos de 2002 a 2004 foi, respectivamente, de 5.656.593€ e 

de 2.105.028€)  (Quadros 3 e 4). --------------------------------------------------- 

Quadro 3 – Comparações do IMT cobrado no período 2005-2007 em 

relação a 2002-2004 ------------------------------------------------------------------ 

Receitas IMT 2005 2006 2007 

IMT actualizado 2% à 
média dos anos 02-04 

5.769.725 € 5.885.119 € 6.002.822 € 

Receitas IMT cobradas 5.098.086 € 4.664.620 € 7.207.073 € 

Diferença -671.639 € -1.220.499 € 1.204.251 € 

 

Diferença percentual -11,6% -20,7% 20,1% 
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Quadro 4 – Comparações da Derrama cobrada no período 2005-2007 em 

relação a 2002-2004 ------------------------------------------------------------------ 

Receitas Derrama 2005 2006 2007 

Derrama actualizada 2% à 
média dos anos 02-04 

2.147.129 € 2.190.071 € 2.233.873 € 

Receitas Derrama 
cobradas 

2.443.161 € 2.237.908 € 1.678.017 € 

Diferença 296.032 € 47.837 € -555.856 € 

 

Diferença percentual 13,8% 2,2% -24,9% 

O somatório das receitas do IMI, IMT e Derrama é por isso 

superior em 23% ao valor médio do somatório dos anos de 2002, 

2003 e 2004 depois de actualizado com uma inflação de 2% (Quadro 

5). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quadro 5 – Comparações globais do período 2005-2007 em relação a 

2002-2004 ------------------------------------------------------------------------------ 

Receitas IMI+IMT+D 2005 2006 2007 

Imp. actualizados 2% à média 
dos anos 02-04 

16.741.702 € 17.076.535 € 17.418.067 € 

Receitas cobradas 17.531.967 € 18.238.160 € 21.422.955 € 

Diferença 790.265 € 1.161.625 € 4.004.888 € 

 

Diferença percentual 4,7% 6,8% 23,0% 

Estes aumentos significativos da receita dos impostos directos são a razão 

do apelo por nós feito, na última reunião de Câmara, à maioria socialista 

para rever em baixa o valor do IMI tanto nos prédios avaliados pelo novo 

código como nos antigos. As famílias Vimaranenses continuarão a pagar o 

mesmo, enquanto a Câmara continuará a aumentar as receitas o que do 

ponto de vista do PSD não é justo nem desejável. No programa eleitoral 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE NOVEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

que apresentámos aos vimaranenses afirmámos que “no IMI, Imposto 

Municipal sobre Imóveis, é nossa intenção manter a média da receita dos 

últimos três anos durante os próximos três anos, ou seja, sempre que a 

receita anual do IMI cresça acima da média (conforme se prevê) 

reduziremos o imposto no ano seguinte. Na prática, isto significa que nos 

próximos anos iremos baixar a taxa do IMI dividindo com as famílias o 

esforço de contenção necessário”. A proposta apresentada pela maioria 

socialista prevê unicamente uma baixa de 0,8 para 0,7 no IMI dos prédios 

antigos, o que decorre, aliás, duma imposição governamental e cujo 

impacto será diminuto nas receitas da Câmara, como poderemos observar 

no próximo relatório e contas relativo ao ano de 2009. Como esta 

proposta da maioria socialista diverge, mais uma vez, das preocupações 

que temos manifestado desde 2005, votamos, em coerência com a nossa 

convicção e linha política, contra a presente proposta. ------------------------- 

DERRAMA SOBRE A COLECTA DO IRC DE 2008 (A COBRAR 

EM 2009) – Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no 

art.º 14.º, n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, proponho que a 

Câmara Municipal aprove e submeta à aprovação da Assembleia 

Municipal o lançamento de uma derrama para o ano de 2008 a cobrar em 

2009, para financiar investimentos (Reabilitação do Largo do Carmo e 

Feira Semanal): a) – de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre os rendimentos de pessoas colectivas (IRC), dos sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior superior a 

€150.000,00; b) de 1,25% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre os rendimentos de pessoas colectivas (IRC), dos sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse 

€150.000,00, conforme dispõe o n.º 4 do já referido art. 14.º”. 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 
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APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a 

Vereadora Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “O PSD vem defendendo desde 2004 a 

redução da derrama sobre o IRC em Guimarães com o objectivo claro de 

ajudar a nossa indústria e nosso comércio a aguentar da melhor forma a 

actual crise e, ao mesmo tempo, procurar um forte impulso à instalação de 

novas unidades, contribuindo para uma melhoria do emprego e desse 

modo melhores condições sociais dos munícipes. Os impostos e taxas 

municipais afectam e condicionam a vida das pessoas e das empresas. O 

PS entendeu baixar esta derrama sobre o IRC há dois anos vindo de 

encontra ao que havíamos defendido. No ano passado houve uma 

mudança da base da incidência do imposto e como ainda não sabemos 

qual o verdadeiro efeito desta mudança legislativa, e na defesa do princípio 

básico do desenvolvimento social, vamos votar favoravelmente este ano 

com base nas estimativas realizadas e, face às receitas reais, poderemos 

então fazer uma análise mais rigorosa dos impactes da derrama, quer nas 

receitas da Câmara quer no esforço exigido às sociedades”. ------------------ 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 

2009 – Presente a seguinte proposta: “Considerando o disposto no n.º 1 

do art. 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, proponho que seja fixada 

uma taxa de 5% como participação do Município no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial”. 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a 

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

PESSOAL  –  MAPA  DE  PESSOAL  PARA 2009 – Submete-se, para 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE NOVEMBRO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

aprovação, o Mapa de Pessoal para 2009, nos termos do art. 5º, da Lei nº 

12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se dá aqui por reproduzido e fica 

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

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

Guimarães. Os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, 

Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram favoravelmente 

este ponto pelas seguintes razões: - o mapa de pessoal corresponde a um 

instrumento político cuja determinação cabe, sobretudo, a quem dirige em 

concreto a Autarquia; - sendo assim, o PSD entende que não se deve opor 

à criação das condições que, a este nível, a maioria socialista entende 

como importantes para o desempenho da sua governação”. ------------------ 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE 

ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2009 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos, Plano de 

Actividades e ao Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o 

ano de 2009, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Votaram contra os Vereadores José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, 

Vítor Ferreira, Luísa Oliveira e Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores 

José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Se durante décadas o 

Norte foi declarado como região de trabalho, geradora de riqueza, motor 

da economia nacional, não é menos verdade que nesse mesmo período, a 

área correspondente ao que é hoje o Vale do Ave, contribuiu 
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sobremaneira para essa visão grandiloquente dos predicados estratégicos 

da região Nortenha. Concentrado numa estratégia orientada para a mão de 

obra intensiva, barata e desqualificada, o Norte de Portugal conseguiu 

passar incólume, às crises que se foram abatendo sobre o Sul e o Centro 

do país, mantendo taxas de desemprego, em geral, iguais à média nacional. 

A realidade hoje é contudo completamente diversa daquela que se 

observava ontem. A região Norte já não se apresenta pujante e 

empreendedora, gerando, pelo contrário, um nível de desemprego 

superior à média nacional. É nesta perspectiva desigual que devemos 

enquadrar o facto de 42% dos cerca de 440 mil desempregados registados 

em Portugal residirem na área convencionada como o Norte. 

Acompanhando os valores do Norte, o Vale do Ave é hoje também uma 

região profundamente deprimida, desqualificada e sem esperança de 

melhores dias. Tomando como referência o Concelho de Guimarães e 

reportando a 1991, registou-se nesse ano uma taxa de desemprego de 

3,3%. Dez anos passados 5,6 % dos vimaranenses activos não tinham 

emprego. Actualmente 12,2 % dos vimaranenses convivem com o drama 

de não conseguirem trabalho. Isto é, em pouco mais de seis anos os 

desempregados em Guimarães mais do que duplicaram, sendo este 

fenómeno transversal aos trabalhadores desqualificados e aos mais 

qualificados jovens licenciados. Estes valores permitem constatar que um 

fenómeno negativo particular domina o panorama social do nosso 

concelho originando situações de vulnerabilidade social, obrigando hoje a 

Câmara a votar novos instrumentos de apoio (Regulamento para 

atribuição de apoios a estratos sociais desfavorecidos), mas também para 

as freguesias mais afastadas do centro urbano, produzindo-se aí uma 

estatística mais violenta que torna a realidade mais dura (Zona Sul do 

concelho). O mundo, o país, o Norte e o concelho mudaram e a actual 
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maioria insiste nas mesmas políticas que praticou nos anos 90. 

Impostos elevados para garantir uma base orçamental que lhe 

permita continuar uma mesma política de obras públicas, baseada 

em grandes equipamentos centralizados na cidade, agora ancorados 

na Capital Europeia da Cultura. Ignora o facto de, apesar de ter 

prosseguido uma política orientada para uma concentração de população 

na cidade, a dita cidade dos 100.000 habitantes apregoada pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal na tomada de posse no ano de 2001, dos 

cerca de 95.000 habitantes que constituem a população urbana do 

concelho, um pouco mais de metade reside na cidade e a outra quase 

metade nas nove vilas. Fez bem a população não ter aderido à política de 

concentração da maioria. É na dispersão que tem encontrado os melhores 

meios de resistir à actual crise económica, usando com imaginação, uma 

política agrícola de subsistência e estreitando os laços familiares e de 

solidariedade social só possíveis dada a proximidade. Talvez por isso não 

haja, ainda, muitas situações de fome e exclusão no nosso concelho. É 

urgente então mudar de política. Assumir como primeira e absoluta 

prioridade da política autárquica o desenvolvimento económico e o 

emprego. Empreender uma política descentralizadora capaz de ser justa 

para os munícipes do concelho e de desenvolver Guimarães. Uma política 

de impostos que tenha em conta as dificuldades actuais das famílias, 

resistindo à tentação de aumentar sucessivamente as receitas municipais 

em detrimento dos orçamentos familiares. Usar criteriosamente os fundos 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional e os devidos à Capital 

Europeia da Cultura como instrumentos financeiros dum planeamento 

que concretize a reabilitação do edificado público e privado do centro 

histórico e zona tampão, como instrumento fundamental do 

desenvolvimento do turismo em Guimarães, que desenvolva a coesão 
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territorial fomentando duas novas centralidades uma em torno da Vila das 

Taipas, ligando-a a Ponte, conquistando o rio para as populações e outra 

em torno das vilas de Moreira de Cónegos e Lordelo, contribuindo para 

inverter a actual tendência de recessão económica instalada 

particularmente na zona sul do concelho, que facilite os acessos das vilas à 

cidade e que implemente o ensino profissional de qualidade, adaptado às 

actuais e futuras necessidades industriais e agrícolas do concelho, como 

meio de eliminar o abandono escolar e preparar os quadros intermédios 

necessários à actividade económica do amanhã. Foi com este sentido de 

mudança que sucessivamente durante o actual mandato autárquico 

propusemos à actual maioria a inclusão de um conjunto de propostas que 

nunca tiveram acolhimento, a saber algumas das propostas 

apresentadas pelo PSD em sede de Plano e Orçamento: a) Criação de 

uma Sociedade de Reabilitação Urbana. b) Criação da Sociedade de 

Desenvolvimento Regional. c) Realização dos Planos Urbanísticos para 

Taipas e Ponte e para Moreira e Lordelo. d) Realização do projecto 

técnico do acesso Taipas-Guimarães e posterior execução da obra. e) 

Realização do projecto técnico do acesso Lordelo-Guimarães e posterior 

execução da obra. f) Criação de uma Escola Profissional no Ave Park. g) 

Requalificação e ampliação dos parques de Taipas e de Ponte, ampliando e 

melhorando a ligação entre as duas margens do Ave. h) Compromisso de, 

face às transferências de capital para as Águas do Ave e para a Vimágua, 

ter realizada a despoluição da Bacia do Ave a montante de Ronfe, 

garantindo a qualidade necessária ao uso das praias fluviais. i) Assumir 

regras claras e transparentes no Apoio às Obras das Juntas de Freguesia. j) 

Assumir regras claras e transparentes no Fundo Ambiental para as 

Freguesias. O PS entendeu ignorar os nossos contributos e seguir sozinho 

o seu caminho. Tem essa legitimidade. O PS entendeu, num contexto de 
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contenção, continuar a pedir sacrifícios aos que menos têm e mais 

precisam (Vilas e Freguesias de Guimarães e aos vimaranenses em geral), 

sem definir políticas de futuro justas e capazes. Os vimaranenses podem 

naturalmente contar com o PSD para dizer não a um Orçamento 

que não serve Guimarães e para uma via alternativa que tenha em 

conta as reais necessidades e ambições dos nossos concidadãos”. --- 

A Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “1. A proposta do Partido Socialista, apesar da análise que faz às 

condições socioeconómicas previstas para 2009, não vai tão longe e tão 

fundo quanto a grave situação de desemprego existente e potencial o 

exigem, sendo que o desemprego é, reconhecidamente, o maior problema 

com que Guimarães está confrontada. 2. Dizer que pouco se pode fazer 

nesta matéria não é nem pode ser o mesmo que ter uma atitude reactiva, 

quando as circunstâncias exigem iniciativa, e dar com uma mão o que se 

retira com outras, por exemplo no domínio das taxas e impostos, nem é 

razão para praticar mais justiça social, introduzindo factores 

diferenciadores que tenham em consideração o poder de compra das 

diferentes classes sociais. 3. Seria desejável que a Câmara revisse a sua 

tabela de taxas e licenças, não no sentido de a actualizar, em função da 

taxa oficial esperada da inflação, ou de a maximizar, em função de 

critérios desconhecidos, mas de modo a facilitar as pequenas obras de 

reparação e conservação dos particulares e de onerar aquelas obras em 

moradias e apartamentos de luxo. 4. Seria desejável que a Câmara revisse a 

sua tabela de taxas e licenças, designadamente a taxa de loteamentos, 

distinguindo os loteamentos industriais dos loteamentos para habitação e 

nestes distinguindo a construção destinada às classes de menores recursos 

da destinada às classes de maiores recursos. 5. No caso das empresas, 

particularmente das industriais, seria desejável que a Câmara revisse a sua 
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tabela de taxas e licenças de modo a indexá-la ao Valor Acrescentado 

respectivo, estabelecendo uma taxa progressiva em função dele. 6. Ainda 

no caso do ponto anterior, seria desejável que a tabela de taxas e licenças 

da Câmara estabelecesse uma taxa regressiva associada ao número de 

trabalhadores efectivos. 7. No capítulo dos impostos também seria 

desejável introduzir alguma justiça relativa, fazendo pagar mais quem 

desfrute de maiores rendimentos ou evidencie sinais exteriores de riqueza. 

8. No âmbito do IMIT, seria desejável que a Câmara isentasse os seus 

munícipes do pagamento nos casos de aquisição inferior a 125 mil euros. 

9. Sobre as transferências das escolas para a Câmara, estamos perante a 

assumpção de novas competências e responsabilidades para as quais não 

há certeza de, a curto prazo, se receberem contrapartidas financeiras 

suficientes do Orçamento de Estado. 10. Tirando as obras relacionadas 

com a Capital Europeia da Cultura, muitas das outras são repetições que 

passam de orçamento para orçamento, como por exemplo os centros 

cívicos das vilas e que, mais uma vez, constam do actual. Tendo em conta 

o que se tem passado e as incertezas de 2009, não é especulação dizer que 

estão mais uma vez condenadas ao adiamento. Tudo razões para não 

votar a favor”. ------------------------------------------------------------------------- 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, EM 

LIQUIDAÇÃO, PARA O ANO DE 2009 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, em Liquidação, para o ano de 2009, que se dá aqui 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

Vereadores  José  Manuel  Antunes,  Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e 
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Luísa. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. ----------------------- 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÕES À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

RELATIVAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DE 

2009 – Presente a seguinte proposta: A Câmara Municipal, para melhor e 

mais eficazmente executar as actividades previstas no Plano de 

Actividades para 2008, propõe, nos termos da alínea a) do nº 6 do art. 64º 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com os nºs 2 a 4 do art. 53º do 

mesmo diploma legal, apresentar à Assembleia Municipal os seguintes 

pedidos de autorização para serem apreciados e votados na sessão que 

aprovar aquele documento: 1 – Empréstimos – Autorização expressa 

para que a Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, promova 

a negociação tendo em vista a contratação dos financiamentos que 

considerar necessários para a execução das seguintes operações: a) - 

Tesouraria – Autorização para a contratação de empréstimos de curto 

prazo necessários à cobertura, em tempo, de dificuldades financeiras, até 

ao limite previsto na lei (artigos 35º e seguintes da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro). b) - Médio e Longo Prazo - No âmbito das linhas de crédito 

CGD/BEI (Caixa Geral de Depósitos/Banco Europeu de Investimentos); 

- No complemento de financiamento de projectos integrados, propostos 

pela Câmara aos Programas Comunitários; - Em quaisquer outros 

financiamentos que se mostrem imprescindíveis à concretização do Plano 

e Orçamento de 2008. c) - Associação de Municípios do Vale do Ave 

(AMAVE) e Comunidade Intermunicipal do Ave (CIMAVE) – 

Autorização para a contratação de empréstimos de curto, médio e longo 

prazos por parte da AMAVE e da CIMAVE, na proporção 

correspondente ao Município de Guimarães. 2 – Delegação de 

competências: 2.1 - Nas Juntas de Freguesia – Autorização para que 
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as Juntas de Freguesia possam praticar actos de competência da Câmara 

Municipal, quando disso se considere resultar benefício para o interesse 

comum e desde que delegados por esta. 2.2 - Nas Entidades 

Empresariais Locais – Autorização para que estas entidades possam 

assumir competências atribuídas, por lei, ao Município, designadamente 

através de celebração de contratos de gestão, quando disso se considere 

resultar benefício para o interesse comum e desde que tais competências 

sejam compatíveis com os respectivos objectos sociais estatutários e 

mereçam aprovação por parte da Câmara Municipal. 2.3 – Na Câmara 

Municipal – 2.3.1 Alienação / oneração de prédios – Autorização para 

alienação ou oneração dos prédios rústicos ou urbanos propriedade do 

Município de Guimarães, que se encontrem ou venham a estar 

desocupados ou devolutos, e cuja alienação ou oneração se traduza em 

benefícios de cariz social, cultural ou económico para o Município, sendo 

obrigatoriamente aprovados pela Câmara Municipal os regulamentos 

respeitantes aos correspondentes procedimentos legais (hasta pública ou 

outra modalidade prevista na lei). 2.3.3 Parceria Público Privada 

(Aquisição de terrenos/Acordo Prévio) – Autorização para conceder à 

Câmara Municipal os poderes necessários para aprovar o prévio acordo 

do Município quanto a propostas que a sociedade a constituir no âmbito 

da parceria público-privada venha a apresentar, nos termos e para os 

efeitos do estabelecido nos pontos 4.5 e 4.5.1 dos respectivos Termos de 

Referência (aquisição de imóveis, sua localização, valor de aquisição e sua 

repercussão no valor da renda).” DELIBERADO, POR MAIORIA, 

APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira. --------------------------- 

A  CÂMARA  MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 
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APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------ 

PELAS DOZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


