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ACTA 

Aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da 

Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira e 

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

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

falta foi considerada justificada. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Alertou para a necessidade de não 

se descurar a situação dos edifícios das escolas que encerraram há cerca de 

2 anos, alegando que estes já deveriam estar ao serviço da comunidade, 

assinalando a existência de um interesse enorme por parte de associações e 

Juntas de Freguesia para instalação de novos serviços às populações; b) – 

Perguntou se havia alguma evolução relativamente ao processo de 

construção do novo edifício do Centro de Saúde de S. Torcato, na 

sequência da anulação do concurso; 2 – Vereador José Manuel Antunes 

– a) – Na sequência da sua intervenção na reunião anterior sobre a 

redução da taxa do IVA de 21% para 5% nas actividades relacionadas com 

a prática desportiva, perguntou qual o alegado erro de parametrização já 

que até Outubro de 2007 os documentos aludiam à inclusão de IVA à taxa 

de 21%, nos meses de Novembro a Janeiro as facturas referiam IVA 

incluído à taxa em vigor, e em Fevereiro aparece mencionada a isenção de 
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IVA. 3 – Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Perguntou se iria ser 

dada resposta à questão que colocou na reunião anterior relativa à retirada 

de pendões alusivos à indignação dos professores quanto à aprovação, há 

um ano, do Estatuto da Carreira Docente, colocados pelo Sindicato dos 

Professores do Norte. 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções 

feitas, esclareceu: a) – Sobre os edifícios das Escolas encerradas disse que, 

em quase todos os casos, as entidades locais prestadoras de serviços à 

comunidade prontificaram-se a ocupar os imóveis, dando alguns exemplos 

como: a EB1 da Ermida, em Ronfe, o edifício da Abação, o edifício de 

Samar (Lordelo) – nova extensão da Biblioteca Municipal Raul Brandão, o 

edifício de Selho S. Jorge (Paraíso), valência da CERCIGUI, o edifício de 

Gominhães, instalação de associação de apoio a pessoas deficientes, o 

edifício de Silvares (Casquinho), instalação de um Centro de Dia da 

responsabilidade da Junta de Freguesia, e o edifício de Serzedelo 

(Calvário), temporariamente destinado ao Agrupamento de Escuteiros. Por 

último, disse que todo este processo tem sido ponderado, evitando 

decisões precipitadas na cedência dos edifícios, acrescentando que, em 

alguns casos, a efectiva ocupação está dependente de aprovação de 

projectos e correspondente financiamento. b) – Relativamente ao Centro 

de Saúde de S. Torcato disse que o projecto de construção estava pronto e 

negociado com a ARS Norte, devendo o concurso ser brevemente 

lançado; c) – Sobre os preços praticados pela Cooperativa Tempo Livre 

leu uma informação técnica prestada pela referida Cooperativa, onde é 

explicado que nunca se tinha cobrado o IVA relativamente às actividades 

em causa, reafirmado que tal indicação se deveu a erro de parametrização; 

d) – Quanto à retirada de diversos pendões colocados pelo Sindicato dos 

Professores do Norte nas imediações de diversos estabelecimentos de 

ensino do concelho, deu esclarecimentos sobre o funcionamento dos 
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serviços incumbidos destas tarefas – a Brigada de Protecção Ambiental – 

que têm indicações genéricas para removerem cartazes, placares e anúncios 

desactualizados, dispersos pelo Concelho. No caso em apreço, os 

respectivos funcionários terão retirado os pendões sem terem noção da sua 

actualidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

conhecimento que a Cooperativa Fraterna vai dar apoio aos cidadãos para 

instrução dos processos destinados ao pedido do Complemento Solidário 

para Idosos; 2 – De se realizar hoje, no Salão Nobre, a cerimónia de 

entrega de certificados aos formandos dos Cursos de Formação Extra-

escolares ministrados, ao longo do ano de 2007, à população residente nos 

Empreendimentos de habitação social, no âmbito de uma parceria entre a 

DREN (Direcção Regional de Educação do Norte) e a CASFIG; 3 – De 

ter sido entregue à Zona de Turismo de Guimarães, em Madrid, no 

passado dia 30 de Janeiro, o XXXIII Prémio Internacional de Turismo, 

Hotelaria e Gastronomia, que distingue, em cada ano, as empresas ou 

instituições mais relevantes nos diferentes sectores do Turismo, Hotelaria 

e Gastronomia. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 4/2007 – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 
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NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES – CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL – Presente 

a seguinte informação da Directora do Departamento Financeiro e da 

Chefe da Secção de Aprovisionamento: “Na sequência da informação 

técnica prestada pela Chefe da Divisão Administrativa em 21 de Janeiro de 

2008, sobre a qual foi exarado despacho de concordância do Sr. Presidente 

na mesma data, foi solicitado à entidade adjudicatária do concurso público 

nº 4/07 (Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância), ALLSEGUR, 

SEGURANÇA, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA, SA, os necessários 

documentos para efeitos da requerida cessão de posição contratual à 

Sociedade GRUPO 8, VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO 

ELECTRÓNICA, LDA. Analisada toda a documentação enviada, verifica-

se que o processo se encontra em conformidade para que seja autorizada a 

cessão da posição contratual. Mais se informa que tendo sido a adjudicação 

decidida por deliberação camarária, deve, igualmente, a cessão da posição 

contratual ser autorizada pelo mesmo órgão municipal, nos termos do 

disposto no nº 1 do art. 68º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho”. 

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

TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS – LEI Nº 60/2007, DE 4 DE SETEMBRO – 

CRIAÇÃO DE NOVAS TAXAS PARA O PROCESSO DE 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA – Presente a seguinte informação do Chefe 

da Divisão de Operações de Loteamento e da Chefe da Divisão 

Administrativa: “Está prevista para o próximo dia 3 de Março a entrada 

em vigor da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, diploma que introduziu 

alterações ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (Regime 

Jurídico da Edificação e Urbanização). Conforme comunicação do 

Conselho de Ministros posterior à aprovação desta lei, ela “visa simplificar o 
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procedimento de licenciamento urbanístico através da redefinição dos modelos de controlo 

prévio administrativo, introduzindo soluções compatíveis com o desenvolvimento 

económico, o controlo da legalidade urbanística e a utilização de novas tecnologias e 

formas de relacionamento entre as diversas entidades envolvidas. Assim, são propostas 

alterações profundas ao regime actualmente em vigor, destacando-se a eliminação do 

procedimento de autorização e a nova delimitação do âmbito de aplicação dos 

procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia. Assim, promove-se uma 

significativa diminuição do controlo prévio, o qual é contrabalançado pelo reforço da 

fiscalização municipal e da responsabilização dos técnicos subscritores dos projectos e 

responsáveis técnicos pela direcção das obras. Neste contexto, passam a estar isentas de 

qualquer controlo ou comunicação prévia as pequenas obras de escassa relevância 

urbanística, bem como as obras de conservação e de alteração no interior dos edifícios ou 

suas fracções autónomas que não impliquem modificações da estrutura dos edifícios, das 

cérceas e das fachadas. Por outro lado, ficam sujeitas a simples comunicação prévia, 

dispensando-se a actual exigência de autorização municipal, as obras de reconstrução 

com preservação de fachadas, bem como as obras de urbanização quando pré-exista 

operação de loteamento e, ainda, as obras de construção que ocorram em área abrangida 

por operação de loteamento ou por plano de pormenor que disciplinem suficientemente as 

condições da construção a realizar. O reforço da responsabilidade dos técnicos 

subscritores dos projectos e responsáveis técnicos pela direcção das obras é assegurado, 

nomeadamente, pelo agravamento da contra-ordenação aplicável às falsas declarações e 

pela ampliação da sanção acessória de interdição do exercício da profissão, que pode 

atingir os quatro anos. Por último, importa salientar que a simplificação do 

licenciamento urbanístico agora proposta introduz uma nova forma de funcionamento da 

Administração, em especial entre os seus diversos níveis e com o cidadão, assente na 

utilização de tecnologias da informação, com a necessária desmaterialização do 

procedimento administrativo, desde a recepção ao tratamento subsequente, e na criação de 

uma nova figura, o gestor do procedimento, que acompanha os procedimentos, verifica o 
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cumprimento dos prazos, identifica os obstáculos ao normal desenrolar de cada 

procedimento e presta informações aos interessados”. Nesta conformidade, torna-se 

necessário adaptar a Tabela de Taxas e Encargos nas Operações 

Urbanísticas anexa ao Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação e de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas, às 

alterações entretanto introduzidas pela nova lei. Considerando que todas as 

operações urbanísticas anteriormente abrangidas pelo regime de 

autorização administrativa, com excepção da utilização dos edifícios ou 

suas fracções, bem como as alterações da utilização dos mesmos, se 

encontram agora submetidas ao regime da comunicação prévia; 

Considerando que a Tabela de Taxas supra identificada, actualizada 

recentemente pela Câmara Municipal em sua reunião de 8 de Novembro 

de 2007, sancionada pela Assembleia Municipal em sua sessão de 23 de 

Novembro do mesmo ano, prevê taxas para as operações urbanísticas que 

anteriormente estavam sujeitas a autorização administrativa e que agora 

estão abrangidas pelo regime da comunicação prévia; Considerando que 

permanece idêntica a prestação da actividade pública ligada à análise e 

verificação da conformidade legal das operações urbanísticas solicitadas ou 

desencadeadas pelo munícipes, embora sob diferente enquadramento, que, 

contudo, não sensibiliza em substância a actividade dos serviços, 

Entendemos que, salvo melhor opinião, não deve ocorrer qualquer 

modificação no procedimento de cobrança das taxas, mas que, por uma 

questão de completa definição, e confirmação da legalidade desses 

procedimentos, se deveria submeter a confirmação dos dois órgãos 

autárquicos a aplicação da taxas das operações urbanísticas que 

anteriormente estavam sujeitas a autorização administrativa, às que agora 

apenas estão abrangidas pelo regime da comunicação prévia, com 

excepção das relativas utilização dos edifícios ou suas fracções, bem como 
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as alterações da utilização dos mesmos”. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

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

PARCERIA NO PROJECTO AVE COMPETE – Presente a seguinte 

informação da Directora do Departamento Financeiro e da Técnica 

Superior do Gabinete de Estudos e Projectos Financeiros: “Tendo em 

consideração o Convite Público de Candidaturas em 2006, da medida 1.4 – 

Valorização e Promoção Regional e Local, do Programa Operacional da 

Região Norte, a ADRAVE formalizou a sua candidatura com o projecto 

“Ave Compete – Qualificar e Ordenar para Competir”. Com este projecto 

pretende-se dar um forte contributo e criar valor acrescentado na vertente 

“iniciativas de desenvolvimento territorial orientado que apresentam uma 

forte incidência económica”, pelas seguintes razões: 1 - Pretende-se 

qualificar e ordenar os espaços empresariais do Ave, com incidência em: a) 

- Empreendedorismo de base tecnológica; b) - Forte componente de 

inovação; c) - Cluster com relevância e notoriedade no Vale do Ave como 

por exemplo, o têxtil, o couro, automóvel, cutelarias, agro-alimentar entre 

outros; 2 - Definir princípios para a localização, organização e gestão de 

actividades económicas nos diferentes municípios do Vale do Ave. O 

presente projecto tem como objectivos gerais os seguintes: 1 - Avaliar as 

potencialidades e debilidades dos espaços empresariais existentes no Vale 

do Ave, quer os que possuem uma actividade reconhecida quer os que 

estão actualmente desactivados; 2 - Elencar intervenções tipo a adoptar 

nos espaços empresariais que possibilitem uma correcta racionalização e 

qualificação dos mesmos; 3 - Qualificar os espaços empresariais existentes 

no Vale do Ave; 4 - Implementar uma politica integrada/plano estratégico 

de (re)qualificação e ordenamento empresarial do Vale do Ave; 5 - 
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Disponibilizar uma plataforma WEB-SIG que permitirá uma maior 

visibilidade das acções de promoção e afirmação das estratégias de 

qualificação e ordenamento das áreas empresariais existentes; 6 - Tornar 

mais competitiva a Região do Vale do Ave; 7 - Criar as bases para o 

desenvolvimento de um Pólo de Competitividade Regional no Vale de 

Ave; 8 - Promover a criação de redes de cooperação entre empresas 

inovadoras e de base tecnológica; 9 - Contribuir para o estabelecimento de 

um tecido empresarial cada vez mais empreendedor e inovador, dando 

ainda prossecução a uma maior coesão económica e social. As acções 

previstas são: 1 - Estudo/plano de qualificação e ordenamento empresarial 

no Vale do Ave; 2 - Plataforma WebSig; 3 - Disseminação de resultados; 4 

- Comissão de Acompanhamento. O investimento elegível aprovado é de 

172.708,36€, sendo a taxa de comparticipação de 75%. O valor das 

despesas não financiadas (25% do valor de investimento elegível – 

43.177,10€) será dividido por todas as entidades parceiras. A AMAVE 

como membro da Comissão de Acompanhamento, dirigiu o convite, ao 

Município para formalizar a parceria no Projecto Ave Compete. Assim, 

atendendo à pertinência dos pontos enunciados, e ao desenvolvimento 

local e regional que o projecto proporcionará, proponho que o município 

formalize a sua parceria ao Projecto Ave Compete, junto da entidade 

executora (ADRAVE)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 01.03 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

CULTURA – INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

DE RAIZ POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES 

ÁREAS – Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: 

“No seguimento da política definida pela Câmara Municipal de Guimarães 
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no que concerne ao incentivo às manifestações culturais de raiz popular e 

ao apoio à formação, criação, produção e divulgação cultural nas diferentes 

áreas, propõe-se a atribuição de subsídios e o apoio à formação, criação, 

produção e divulgação cultural nas diferentes áreas, propõe-se a atribuição 

de subsídios e o estabelecimento de protocolos de colaboração de acordo 

com as propostas em anexo: Festas de Interesse Concelhio e Local = 

€98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos euros); Bandas Musicais = 

€10.000,00 (dez mil euros); Grupos Folclóricos = €15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos euros); Grupos de Teatro Amador = €7.200,00 (sete mil e 

duzentos euros); Grupos Corais Associativos = €4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos euros); Grupos de Música Tradicional = €1.600,00 (mil e 

seiscentos euros); Academia de Música Valentim Moreira de Sá = 

€2.000,00 (dois mil euros); Escolas de Música = €6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta euros); Associação Artístico Musical de Brito = 

€1.000,00 (mil euros). Total = €147.350,00 (cento e quarenta e sete mil 

trezentos e cinquenta euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e nas unidades económicas 04.05.01.02 e 04.07.01. As 

referidas propostas dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores Rui 

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

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD abstiveram-se 

na votação do ponto 5 da agenda desta reunião – INCENTIVO ÀS 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE RAÍZ POPULAR E AO APOIO 

À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO 

CULTURAL NAS DIFERENTES ÁREAS – pelas seguintes razões: 1 - 

De há vários anos a esta parte que a esmagadora maioria das verbas 
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contempladas nos vários protocolos não sofre qualquer aumento, por 

mínimo que seja. 2 - O poder socialista que, ano após ano, encontra no 

orçamento municipal disponibilidade financeira para aumentar em largos 

milhares de euros a sua transferência de verbas para a Régie-Cooperativa 

Oficina é o mesmo poder que não encontra disponibilidade para reforçar o 

apoio às associações e instituições do nosso concelho”. ----------------------- 

A Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “A nossa abstenção resulta do facto de considerarmos 

manifestamente insuficiente a verba proposta pela autarquia, quando essa 

mesma quantia assume a pretensão de incentivo às manifestações culturais, 

apoio à formação, criação, produção e divulgação cultural. No nosso 

entender, as associações e instituições culturais desempenham um papel 

central na formação de jovens e públicos, democratizando o acesso à 

fruição e à produção cultural. Consideramos, portanto, que a verba 

atribuída revela uma subalternização da produção cultural do movimento 

associativo e das instituições sem fins lucrativos face à cultura institucional, 

o que entendemos como um erro e como uma má política. Assim, a CDU 

entende que: Um dos pilares do movimento associativo e das instituições 

de carácter cultural, desportivo, recreativo sem fins lucrativos tem a ver 

com a sua autonomia e independência. No entanto, é possível e desejável 

que a sua actividade seja enquadrada de forma a serem claras as regras de 

funcionamento e relação institucional, sobretudo na sua relação com o 

Poder Local. Assim deve a autarquia pugnar por: adoptar uma política que 

clarifique os mecanismos de apoio (apoio técnico, cedência de materiais e 

equipamento, apoio e transporte em grupo, apoio à aquisição, construção e 

reparação ou manutenção de instalações, apoio directo a planos de 

actividades anuais…) e de atribuição de subsídios ao movimento 

associativo e instituições de carácter/recreativo /cultural. Esta clarificação, 
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que deve antes de mais proteger a autonomia e independência das 

instituições, deve para além de distinguir apoio e subsídio, ser 

complementada por um conjunto de medidas que dotem esses apoios e 

subsídios municipais da capacidade de potenciar as actividades e 

mobilizações culturais, desportivas recreativas dessas mesmas instituições. 

Assim, em simultâneo com a atribuição dos apoios e subsídios deve ser 

também tomada em linha de conta, por exemplo: o apoio à promoção de 

um plano de formação de dirigentes e animadores associativos, que vise 

actualizar os conhecimentos e elevar as qualidades de gestão dos dirigentes 

e crie uma rede local de animadores associativos; criação de incentivos e 

apoios especiais para associações que desenvolvam actividade visando a 

integração dos jovens e das mulheres na vida associativa; encarar medidas 

que assegurem benefícios ao movimento associativo, na prossecução dos 

seus fins no que respeita a contribuição autárquica, IMI, regime de 

sucessões, policiamento, licenciamento de realizações públicas, segurança 

social dos trabalhadores das associações, tarifas de transporte, custas 

judiciais, apoio ao arrendamento consumos de água e energia eléctrica, 

entre outros a apresentar e discutir; criação de fundo e programa especial 

de apoio à construção, aquisição, rendas, arranjo e manutenção de 

instalações de associações; prestação de apoio técnico no âmbito de 

aplicação da lei do mecenato, bem como a criação de condições de 

informação e acesso aos programas comunitários orientados para o apoio 

às actividades do movimento associativo. A CDU considera também que 

para uma maior clareza e transparência na atribuição de apoios e subsídios, 

fosse considerada a possibilidade da comissão especializada da Assembleia 

Municipal reunir, discutir e propor à autarquia um modelo consensual, 

claro e potenciador de boas práticas em relação a este tema”. ----------------- 

CULTURA  –  CENTRO  DE  VALORIZAÇÃO  DE  RESÍDUOS – 
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ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – PEDIDO DE 

PARECER – Presente a seguinte proposta: “De acordo com pedido 

formulado pelo Centro de Valorização de Resíduos e conforme o disposto 

no nº2 do art. 5º do Decreto-Lei 460/77 de 7 de Novembro, cumpre-me 

propor o seguinte Parecer, com vista à instrução do processo de obtenção 

do Estatuto de Utilidade Pública: Logrando agregar um conjunto muito 

significativo de entidades públicas e privadas de relevo na sua esfera de 

acção, o Centro de Valorização de Resíduos conseguiu, na sua ainda curta 

existência, desenvolver um conjunto de projectos de investigação muito 

relevantes numa área que se afigura decisiva para o desenvolvimento 

sustentável da região em que se insere: o do tratamento e valorização de 

resíduos, com vista ao seu reaproveitamento. Para além disso, o Centro de 

Valorização de Resíduos desenvolve acções que visam criar uma pedagogia 

de prevenção e minimização de resíduos. Atendendo à premência da sua 

acção para a promoção da sustentabilidade ambiental e da protecção dos 

recursos naturais, não esquecendo o impacto económico positivo 

associado à transferência das tecnologias que desenvolve para as empresas, 

a Câmara Municipal de Guimarães considera que estão reunidas as 

condições para atribuição, ao Centro de Valorização de Resíduos, do 

Estatuto de Utilidade Pública”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CARTÃO JOVEM MUNICIPAL – DEFINIÇÃO DE 

VANTAGENS MUNICIPAIS – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência da aprovação da proposta sobre este assunto presente à reunião 

desta Câmara realizada em 25 de Outubro de 2007, cumpre-me propor as 

seguintes vantagens municipais: Multiusos de Guimarães (Nos eventos 

promovidos pela Cooperativa Tempo Livre) – Feiras – 10%; Concertos e 

espectáculos diversos – 5%. Centro Cultural Vila Flor (Nos eventos 
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promovidos pela Cooperativa A Oficina) – Desconto da 10% a 25%. 

Cybercentro – Aplicação da tarifa de estudante em todos os serviços 

existentes no Cybercentro – Descontos até 30% (inclui os cursos de 

formação ministrados pela Fundação para o Desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação). Turipenha – Desconto de 20% (viagens de 

ida e volta). Por outro lado, foram já contactadas algumas entidades 

privadas que se dispuseram a assinar acordos com o mesmo objectivo: 

Clube de Ténis de Guimarães; Desportivo Francisco de Holanda e Viva 

Park – Ecoturismo / Montanha Viva, prosseguindo os contactos com 

vista à adesão do maior número possível de entidades privadas do 

concelho cuja actividade suscite o interesse dos jovens, o que não 

inviabiliza a criação e disponibilização do Cartão Jovem Municipal de 

Guimarães imediatamente após a aprovação, por parte da Assembleia 

Municipal de Guimarães, do acordo entretanto aprovado nesta Câmara”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

DESPORTO – INSTALAÇÃO DE UM MINI-CAMPO 

POLIDESPORTIVO EM RONFE – RATIFICAÇÃO DE 

PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta: “Tal como tive 

oportunidade de informar na reunião desta Câmara realizada em 6 de 

Setembro de 2007, e na sequência de candidatura apresentada para o 

efeito, o concelho de Guimarães foi contemplado com um Mini-Campo a 

instalar na Freguesia de Ronfe. Tendo em vista a sua construção, 

proponho a ratificação do protocolo anexo, envolvendo o Instituto de 

Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação 

de Futebol de Braga, para além do Município de Guimarães”. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE.  
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TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 21 de Janeiro de 2008, que disponibilizou, à Fraterna – 

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

autocarro, de 25 crianças ao Pavilhão Multiusos, no passado dia 24 de 

Janeiro, a fim de participarem no Projecto “Cidade com Vida”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

D. AFONSO HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

28 de Janeiro de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento Vertical de 

Escolas D. Afonso Henriques o transporte, em autocarro, de 22 alunos e 3 

professores ao Centro Cultural Vila Flor, no âmbito do “Projecto 

Respira”, no passado dia 29 de Janeiro. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO 

CARMO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de Janeiro de 2008, 

que disponibilizou ao Centro Social Nossa Senhora do Carmo o 

transporte, em autocarro, dos seus utentes à Vila de Brito, para 

participarem no Carnaval Sénior, no dia 1 de Fevereiro. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 28 de Janeiro de 2008, que disponibilizou, à Associação 

de Reformados e Pensionistas de Guimarães, o transporte, em autocarro, 
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dos seus elementos à Vila de Brito, para participarem no Carnaval Sénior, 

no dia 1 de Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – ESCOLA EB 2,3 JOÃO DE MEIRA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Escola EB 2,3 João 

de Meira solicitou a colaboração do Município através da cedência de dois 

autocarros para efectuar o transporte de 66 alunos da Escola EB1 de S. 

Roque no dia 18 de Fevereiro ao Museu de Alberto Sampaio. 

Considerando que se trata de uma visita de estudo de relevante interesse 

pedagógico e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade 

das viaturas em causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte de 47 alunos da Escola EB1/JI de Vinha, Atães, nos dias 27 e 

28 de Fevereiro ao Museu de Alberto Sampaio. Considerando que se trata 

de uma actividade de relevante interesse pedagógico, constituída por teatro 

de marionetas e um atelier com participação activa na construção de um 

livro, e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – FRATERNA – CENTRO COMUNITÁRIO DE  
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SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Fraterna – Centro Comunitário de 

Solidariedade e Integração Social solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 35 

crianças e 3 monitores no dia 26 de Março a uma Fábrica de Chocolate, 

em Vila do Conde. Assim, considerando que se trata de uma actividade no 

âmbito dos Projectos de Intervenção Social em curso nos Bairros de 

Gondar e Atouguia e o apoio concedido em anteriores actividades e não 

haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa, 

submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento Vertical de Escolas 

Arqueólogo Mário Cardoso solicitou a colaboração do Município através 

da cedência de um autocarro para efectuar o transporte de 45 alunos no 

dia 23 de Fevereiro à Pista de Atletismo Gémeos Castro. Considerando 

que se trata da participação numa actividade desportiva a nível distrital e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

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

do Município através da cedência de autocarros para efectuar o transporte 
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dos alunos do 5.º ano nos dias 1, 3 e 4 de Abril ao Museu de Alberto 

Sampaio. Considerando que se trata de uma visita de estudo inserida na 

disciplina de História e Geografia de Portugal e não haver inconveniente 

das viaturas em causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o 

transporte solicitado”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDAR – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Gondar solicitando a cedência de duas 

Bandeiras do Município. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE 

ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO MINHO – 

INICIATIVAS A DESENVOLVER EM 2008 – Presente a seguinte 

proposta: “O Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade 

do Minho propõe-se realizar em Guimarães um conjunto de iniciativas 

visando o urbanismo no Vale do Ave, entre as quais se contam o 

Concurso de Ideias “Transições no Vale do Ave”, o Seminário 

Internacional “Aproximação Aos Lugares Comuns”, e o livro e exposição 

“Arquitectura em Lugares Comuns”. Para o efeito, solicitam da Autarquia 

os seguintes apoios: - fornecimento das bases cartográficas para o 

Concurso, nomeadamente a cartografia correspondente às folhas 098_2 e 

084_4 e os ortofotomapas 840201, 840202, 840300, 840301, 840302, 

840400, 840401, 840402, 980304 e 980404; - um subsídio que lhes permita 

fazer face aos custos de utilização do Grande Auditório do Centro Cultural 

Vila Flor para realização do seminário supra referido, a realizar em 3 e 4 de 

Abril próximo; - Apoio logístico à realização da exposição, que estará 

patente no Centro Cultural Vila Flor, de 3 de Abril a 7 de Maio; - oferta de 

um Verde de Honra aos participantes do evento (em número ainda 
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indeterminado); - cedência de mapas e brochuras promocionais de 

Guimarães. Atendendo ao interesse público de que se reveste este 

conjunto de iniciativas proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 

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

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Departamento Autónomo 

de Arquitectura da Universidade do Minho, do conjunto de apoios 

solicitado, incluindo um subsídio de €4.537,50 (quatro mil, quinhentos e 

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a custear a utilização 

do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte declaração 

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

ponto 20 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 – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 

GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE TINTAS E MATERIAIS DE 

PINTURA – Presente a seguinte proposta: “Solicita a nova Directora do 
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Estabelecimento Prisional de Guimarães que, ao invés do habitual subsídio 

anual, a Câmara Municipal de Guimarães ceda um conjunto de tintas e 

materiais de pintura para execução de obras urgentes de reparação e 

conservação do edifício. Deste modo, considerando o interesse em dotar 

aquele estabelecimento de condições físicas dignas, e na tentativa de 

corresponder à disponibilidade demonstrada por parte dos reclusos para 

executarem as referidas obras 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 cedência, ao 

Estabelecimento Prisional de Guimarães, de tintas e materiais de pintura 

diversos, até ao montante de €4.200,00 (quatro mil e duzentos euros)”. 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE CAÇADORES DAS TAIPAS – 

AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente a seguinte proposta: “No 

sentido de assegurar o transporte dos seus atletas nas várias actividades em 

que se encontram envolvidos (treinos, competições, etc.), vem o Clube de 

Caçadores das Taipas solicitar apoio financeiro para aquisição de uma 

viatura. Atendendo ao interesse em apoiar o desenvolvimento das 

actividades daquela associação, desde logo criando condições para que os 

seus atletas possam ser transportados em condições de segurança, 

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

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

de Janeiro, a atribuição, ao Clube de Caçadores das Taipas, de um subsídio 

de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar na 

aquisição de uma viatura para transporte dos respectivos atletas. Este 

subsídio será pago mediante apresentação do título de propriedade da 

referida viatura”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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SUBSÍDIOS – SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM (BANDA 

DE MÚSICA) – AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente a seguinte 

proposta: “No sentido de assegurar o transporte de instrumentos e outros 

equipamentos necessários aos concertos que a Banda de Música da 

Sociedade Musical de Pevidém promove por todo o país, a Sociedade 

Musical adquiriu uma viatura, solicitando agora o apoio da Autarquia para 

o seu pagamento. Atendendo à necessidade em disporem da viatura em 

questão para desenvolver em plenitude as suas actividades 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 Sociedade Musical de Pevidém, de um subsídio de €2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar na aquisição de 

uma viatura para transporte de instrumentos musicais. Este subsídio será 

pago mediante apresentação do título de propriedade da referida viatura”. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE 

LORDELO – AQUISIÇÃO DE VIATURA – Presente a seguinte 

proposta: “No sentido de assegurar o transporte dos seus atletas nas várias 

actividades em que se encontram envolvidos (treinos, competições, etc.), 

vem a Associação Recreativa e Cultural de Lordelo solicitar apoio 

financeiro para aquisição de uma viatura. Atendendo ao interesse em 

apoiar o desenvolvimento das actividades daquela associação, desde logo 

criando condições para que os seus atletas possam ser transportados em 

condições de segurança, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do 

nº 4 do art. 64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Associação Recreativa e 

Cultural de Lordelo, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), destinado a comparticipar na aquisição de uma viatura para 
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transporte dos respectivos atletas. Este subsídio será pago mediante 

apresentação do título de propriedade da referida viatura”. 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E 

CULTURAL DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO – AQUISIÇÃO 

DE VIATURA – Presente a seguinte proposta: “No sentido de assegurar 

o transporte dos seus atletas nas várias actividades em que se encontram 

envolvidos (treinos, competições, etc.), vem o Grupo Desportivo 

Recreativo e Cultural de Briteiros Santo Estêvão solicitar apoio financeiro 

para aquisição de uma viatura. Atendendo ao interesse em apoiar o 

desenvolvimento das actividades daquela associação, desde logo criando 

condições para que os seus atletas possam ser transportados em condições 

de segurança, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 

64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, ao Grupo Desportivo Recreativo e 

Cultural de Briteiros Santo Estêvão, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil 

e quinhentos euros), destinado a comparticipar na aquisição de uma viatura 

para transporte dos respectivos atletas. Este subsídio será pago mediante 

apresentação do título de propriedade da referida viatura”. 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – AQUISIÇÃO 

DE VIATURA – Presente a seguinte proposta: “Com vista a assegurar o 

apoio domiciliário que presta aos idosos, a Casa do Povo de Briteiros 

carece de uma nova viatura, uma vez que as existentes, utilizadas no 

transporte de crianças do ATL e pré-escolar, de refeições, das técnicas de 

serviço social que prestam apoio às famílias que beneficiam do 

Rendimento Social de Inserção e dos técnicos que colaboram nos 

programas Progride e Escolhas se revelam insuficientes. Em 
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reconhecimento do interesse público da actividade desenvolvida pela Casa 

do Povo e da necessidade de esta contar com uma nova viatura 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 Casa do Povo de Briteiros, de um subsídio de €2.500,00 (dois 

mil e quinhentos mil euros), destinado à aquisição de uma viatura a afectar 

ao apoio domiciliário de idosos. Este subsídio será pago mediante 

apresentação do título de propriedade da referida viatura”. 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

VOLEIBOL – TORNEIO DE MINIS DA MADEIRA – Presente a 

seguinte proposta: “A Secção de Voleibol do Vitória Sport Clube tem 

vindo a desenvolver desde há cerca de dez anos um trabalho ao nível da 

formação que começa a dar os seus frutos, com a chegada às equipas 

seniores masculina e feminina de vários atletas vimaranenses formados no 

Clube. Trata-se de um trabalho a todos os títulos meritório, que se tem 

traduzido em vários troféus ganhos nos escalões jovens e no facto de, nas 

duas últimas décadas, o Vitória ter sido o clube com mais atletas inscritos 

na federação nacional da modalidade. Este sucesso reflecte-se igualmente 

no número de convites dirigidos ao Clube para participar em torneios, 

como é o caso do Torneio de Minis da Madeira, no qual a Secção gostaria 

de participar com uma equipa masculina e duas femininas, formando uma 

comitiva de 50 pessoas, incluindo técnicos e dirigentes. Ora a 

impossibilidade por parte do Clube e de alguns Pais para custear a 

deslocação, orçada em cerca de 350 euros por pessoa, constitui de 

momento o principal obstáculo à participação neste torneio, pelo que 

solicitam o apoio da Autarquia. Em reconhecimento do interesse público 

da actividade desenvolvida pelo Clube, mormente ao nível das camadas 
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infantis e jovens, e atendendo às vantagens em proporcionar aos atletas a 

possibilidade de participar em torneios competitivos 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 Secção de Voleibol do Vitória Sport Clube, de um subsídio de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nos 

custos de participação no Torneio Minis da Madeira”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração 

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

os pontos 27 a 29 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 FUTEBOL POPULAR DE 

GUIMARÃES – 20º ANIVERSÁRIO – Presente a seguinte proposta: 

“A Associação de Futebol Popular de Guimarães é responsável, desde há 

vinte anos, pela organização dos vários campeonatos concelhios de futebol 
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popular. Apesar dos parcos meios de que dispõe, todos os seus 

campeonatos são organizados de forma profissional, assegurando a devida 

dignidade a todos os seus eventos. Para participar nestas competições, os 

clubes pagam apenas uma taxa de inscrição simbólica, não tendo outras 

despesas de participação, apesar de as diversas competições promovidas 

movimentarem largas centenas de atletas. Este ano, a Associação 

comemora 20 anos de existência, e para o efeito, os seus responsáveis 

pretendem levar a cabo várias iniciativas desportivas para assinalar a data. 

Há já alguns anos que a Autarquia concede um apoio financeiro, aplicado 

no pagamento das arbitragens dos jogos da I e II Divisão, Taça Cidade 

Berço, Taça das Taças e Troféus para o final da época, para todos os 

clubes e atletas que mais se evidenciam ao longo da época. Em 

reconhecimento do interesse público da actividade desenvolvida pela 

Associação, e como forma de apoiar a continuidade de todos os 

campeonatos que organiza, bem como de comparticipar nos torneios 

comemorativos do seu aniversário proponho, ao abrigo do disposto na 

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

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

de Futebol Popular de Guimarães, de um subsídio de €30.000,00 (trinta 

mil euros). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 27 a 29 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 
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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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

(AGRUPAMENTO Nº 366) – APOIO À CONSTRUÇÃO DA SEDE 

– Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício do Agrupamento 366 

do Corpo Nacional de Escutas solicitando um novo apoio financeiro que 

lhes permita concluir a construção da respectiva sede, orçada em 

€338.000,00. Atendendo ao trabalho meritório de carácter social que 

desenvolve na sua área de influência proponho, ao abrigo do disposto na 

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

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

Agrupamento nº 366 do Corpo Nacional de Escutas, de um subsídio de 

€15.000,00 (quinze mil euros), destinado a comparticipar na construção da 

respectiva sede. Este subsídio será pago mediante autos de medição 

correspondentes, a realizar pelos serviços autárquicos competentes”. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 27 a 29 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE SÃO TORCATO – FEIRA 

FRANCA DOS 27 – AUTORIZAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Aproximando-se a realização de uma nova edição da Feira Franca dos 27, 

evento secular reconhecido como um dos maiores acontecimentos do 

género na região, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães 

autorize a sua realização nos moldes habituais”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE DONIM – FESTAS 

EM HONRA DE SANTO AMARO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS 

– Presente um ofício da Fábrica da Igreja de Donim solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de Santo Amaro, realizadas entre os passados dias 14 e 20 de 

Janeiro. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as 

referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €321,96 (trezentos e 

vinte e um euros e noventa e seis cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Donim, de um subsídio correspondente 

a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações 

das Festas de Santo Amaro, num máximo de €156,48 (cento e cinquenta e 
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seis euros e quarenta e oito cêntimos). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

listas PSD votaram contra os pontos 31 a 33 da agenda desta reunião pelas 

seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) 

aos consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as 

freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda 

mais as freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que 

o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a 

circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem sido 

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa 

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – FESTA EM HONRA DE S. BRÁS – Presente um 

pedido da Junta de Freguesia de Sande S. Lourenço solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

Honra de S. Brás, a realizar entre os dias 25 de Janeiro e 4 de Fevereiro. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €453,65 (quatrocentos e 

cinquenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Sande S. Lourenço, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas em Honra de S. Brás, num máximo de €226,82 
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(duzentos e vinte e seis euros e oitenta e dois cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

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

listas PSD votaram contra os pontos 31 a 33 da agenda desta reunião pelas 

seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio da Câmara Municipal (CM) 

aos consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

traduz-se num corte cego que, uma vez mais, discrimina negativamente as 

freguesias do concelho; 2 - Tal posição política destina-se a asfixiar ainda 

mais as freguesias e as pequenas colectividades, sob a capa de um rigor que 

o PS não pratica noutros eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a 

circunstância de nesta reunião de 10 de Janeiro de 2008 terem sido 

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

neste ano as Festas da Cidade, sendo certo que a mesma régie-cooperativa 

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – 

FESTAS DE S. TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Comissão de Festas de S. Tiago de Lordelo solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de S. Tiago, a realizar entre os próximos dias 25 e 27 de Julho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €214,31 (duzentos e catorze 

euros e trinta e um cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de 

Freguesia de Lordelo, de um subsídio correspondente a 50% do montante 

do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas de S. 

Tiago, num máximo de €107,15 (cento e sete euros e quinze cêntimos). 
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Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

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

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 31 a 33 da 

agenda desta reunião pelas seguintes razões: 1 - O corte de 50% no apoio 

da Câmara Municipal (CM) aos consumo de energia eléctrica das festas a 

promover pelas freguesias traduz-se num corte cego que, uma vez mais, 

discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

política destina-se a asfixiar ainda mais as freguesias e as pequenas 

colectividades, sob a capa de um rigor que o PS não pratica noutros 

eventos; 3 - Exemplo disso mesmo, é a circunstância de nesta reunião de 

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

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

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

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

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

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

Pelas onze horas e quarenta minutos, no período estabelecido para 

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

José de Castro Dias, Presidente da Junta de Freguesia de Brito, que disse 

lamentar as dúvidas levantadas pelos Vereadores do Partido Social 

Democrata relativamente aos valores envolvidos na obra do Parque de 

Brito, alegando que tais valores eram do conhecimento de todos. Sobre 

esta intervenção o Presidente da Câmara disse que a proposta de apoio à 

Junta de Freguesia de Brito iria voltar a ser apreciada pelo executivo 
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camarário na próxima reunião, acompanhada de uma informação 

contendo o valor despendido na obra do Parque de Brito. -------------------- 

PELAS ONZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


