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ACTA 

Aos vinte e um 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, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e Ana Amélia Mota 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Referindo-se à ciclovia construída 

na linha-férrea desactivada, defendeu a exploração das potencialidades 

desta infra-estrutura, apontando a necessidade de se resolver problemas 

que comprometem a qualidade de um equipamento que considerou poder 

ser um excelente corredor verde. Disse que se estava a verificar uma 

explosão de novas construções, com atravessamentos que degradam a via, 

esgotos a céu aberto e um desaproveitamento do património natural e 

construído. Considerou que ainda era possível defender a pista de 

cicloturismo e torná-la um corredor verde que teria como objectivos 

centrais proteger e conservar os recursos naturais e a paisagem e servir de 

espaço de lazer com base na protecção dos vários elementos de valor 

patrimonial. Propôs, assim, um condicionamento de licenciamento de 

novas construções, a drenagem das águas residuais, a requalificação dos 

muros que suportam alguns terrenos, o aproveitamento do antigo 

apeadeiro de Paçô Vieira e a ligação efectiva entre Fafe e Guimarães, 
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estimulando a utilização do Teleférico e favorecendo o acesso à Montanha 

da Penha. 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Perguntou sobre o 

ponto de situação relativamente ao processo de constituição de parceria 

público-privada para construção de equipamentos de interesse municipal. 3 

– Vereadora Ana Amélia Guimarães – a) – Perguntou de que forma iria 

a Câmara Municipal considerar os contributos da sociedade civil no que 

diz respeito às intervenções urbanísticas oportunamente apresentadas, 

referindo, a título de exemplo, o debate promovido pela Associação 

Muralha. 4 – Vereador Júlio Mendes – a) – Sobre a Pista de 

Cicloturismo, disse discordar da intervenção apresentada na parte que diz 

respeito às construções que se edificaram nas suas imediações, já que, por 

um lado, não se pode considerar que tenha existido uma explosão de 

construções, e, por outro, as construções que foram surgindo não podiam 

deixar de ser licenciadas porquanto estavam previstas no Plano Director 

Municipal e, por isso, os respectivos proprietários tinham direitos 

constituídos. Quanto a melhoramentos, disse que estava já concluído um 

projecto que tem em vista o prolongamento da ciclovia até à Cidade 

Desportiva. b) – No que diz respeito ao processo de constituição de 

parcerias público-privadas adiantou que apenas um candidato apresentou 

uma proposta ao referido concurso, tratando-se de um consórcio de 

quatro empresas. Disse, ainda que a proposta está a ser analisada por uma 

comissão multidisciplinar, tendo em vista informar sobre as mais diversas 

áreas que compõem a proposta: a vertente jurídica, a financeira e técnica. 5 

– Presidente da Câmara – a) – Relativamente à Pista de Cicloturismo, 

reconheceu a existência de abusos cometidos sobre os terrenos que lhe 

estão adjacentes. Disse, ainda, que após a desactivação da ligação 

ferroviária Guimarães – Fafe houve quem não tivesse acolhido de bom 

agrado a reconversão para ciclovia. No que diz respeito às construções que 
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se verificam nas imediações, disse que decorrem das orientações do Plano 

Director Municipal em vigor. Por último, lembrou que está a ser elaborado 

um projecto para a valorização da Pista de Cicloturismo, que passa pela 

sua ligação à Cidade Desportiva, em Creixomil; b) – No que diz respeito 

às intervenções urbanísticas, disse que os cinco projectos para Guimarães 

continuam em discussão pública e não têm carácter definitivo. Recordou 

que se continuava a colher os contributos de todos, referindo as sessões 

públicas nos dias 4 e 10 de Março a realizar, respectivamente, em Selho S. 

Jorge e no Centro Cultural Vila Flor, que irá acolher um debate sobre o 

projecto do Toural. -------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do e-mail do 

Gabinete de Imprensa do Eixo-Atlântico dando conhecimento de uma 

carta de Ana Paula Vitorino, Secretária de Estado dos Transportes, 

ratificando o prazo para execução da ligação de Alta Velocidade Porto-

Vigo, destinada a mercadorias e passageiros. ------------------------------------- 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA, 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. Absteve-se o Vereador Carlos 

Vasconcelos, por não ter estado presente na reunião. -------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – EXECUÇÃO DE TRABALHOS URGENTES NO 

CEMITÉRIO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 
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Municipal, em sua sessão de 23 de Novembro de 2007, proponho que a 

Câmara autorize o pagamento à Junta de Freguesia de Sande S. Martinho 

do valor de €8.826,00 + IVA (à taxa de 5%), relativa a trabalhos de 

reparação executados no Cemitério da Freguesia, cuja competência era da 

Câmara Municipal. O Pagamento será feito mediante a elaboração de autos 

de medição dos trabalhos”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – BAIRRO MUNICIPAL DE URGEZES, CASA 1, 

BLOCO 4 – VENDA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – 

ACTUALIZAÇÃO DO PREÇO DE VENDA – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Património Municipal: “A Câmara Municipal de 

Guimarães celebrou, em 16 de Outubro de 1992, um contrato promessa 

de compra e venda com o Sr. Valdemar de Freitas Custódio, no qual se 

comprometia vender o direito de superfície da habitação sita no Bairro 

Municipal de Urgezes, Bloco 1, Casa 4. Neste contrato promessa foi 

acordada a venda do direito de superfície do prédio urbano acima 

mencionado, pelo prazo de 70 anos, sucessivamente prorrogável por iguais 

períodos e pelo preço global de €10.718,24 (dez mil setecentos e dezoito 

euros e vinte e quatro cêntimos). Na data da celebração daquele contrato 

foi entregue nos cofres do Município, a título de sinal e princípio de 

pagamento, a quantia de €1.246,99 (mil duzentos e quarenta e seis euros e 

noventa e nove cêntimos). Ultrapassadas as dificuldades para a 

concretização da escritura de compra e venda ali prometida, que se 

prendiam com o facto de o terreno onde as casas se encontram 

implantadas ser propriedade do IGAPHE, e só no presente ano se ter 

conseguido realizar a escritura de transferência de tal propriedade para o 

Município de Guimarães, pretende agora o Sr. Valdemar de Freitas 
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Custódio realizar a competente escritura. Na data da celebração do 

contrato promessa, em 1992, foi estabelecido um preço para a habitação 

de €10.718,24 (dez mil setecentos e dezoito euros e vinte e quatro 

cêntimos). Entretanto, passados cerca de 15 anos, foi elaborada nova 

avaliação, cujo valor actualizado importa em €16.972,25 (dezasseis mil 

novecentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos). Em face da 

disparidade destes valores, e após colhida opinião jurídica do Sr. Dr. Luís 

Teixeira e Melo, deve a Câmara actualizar aquele valor, de acordo com o 

disposto no artigo 437º do Código Civil. Segundo o n.º 1 deste artigo “Se 

as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma 

alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação 

dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas 

afecte gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

contrato”. A concretização do objecto daquele contrato promessa ficou 

pendente da celebração da escritura pública, que teria lugar no prazo de 30 

dias após notificação a remeter pelos serviços da Câmara Municipal, o que 

se previa ocorrer no prazo de 1 ano ou, no máximo, de 2, uma vez que 

apenas estava em falta o registo predial. Ora, foi com base nesse 

pressuposto que se estabeleceu, em 1992, o preço de €10.718,24 (dez mil 

setecentos e dezoito euros e vinte e quatro cêntimos), sem se ter 

estabelecido qualquer cláusula de actualização de preço. Entretanto, por 

razões que são do conhecimento público e a que a Câmara foi 

completamente alheia, só recentemente ficou concluído o processo de 

registo do terreno do Bairro Municipal de Urgezes, ou seja, decorridos 

cerca de 15 anos da data do contrato promessa mencionado, estando já 

registadas a favor do Município de Guimarães todas as habitações deste 

Bairro. Nesta conformidade, o valor actual do direito a alienar é de, pelo 

menos, €16.972,25 (dezasseis mil novecentos e setenta e dois euros e vinte 
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e cinco cêntimos), conforme avaliação elaborada em Maio de 2007. Assim 

sendo, alteraram-se, profundamente, as circunstâncias em que as partes 

fundaram a decisão de contratar, nos referidos termos, nomeadamente no 

que tange ao preço, o que concede à Câmara o direito de exigir a 

modificação do contrato, segundo juízos de equidade, nos termos do art. 

437º do Código Civil, já que a exigência das obrigações assumidas no 

contrato afectaria gravemente os princípios da boa-fé e não encontra 

qualquer cobertura nos riscos próprios do contrato. A Câmara Municipal, 

tendo em vista a defesa do interesse público, fixou o preço actual de 

alienação daquele direito de superfície, de acordo com os valores reais de 

mercado, implicando um acréscimo de €6.254,01 (seis mil duzentos e 

cinquenta e quatro euros e um cêntimos) ao valor inicialmente contratado, 

mantendo-se, contudo, o interesse de ambas as partes na celebração da 

escritura. De referir, ainda, que igual actualização deve ser ponderada em 

relação ao sinal e princípio de pagamento que o contratante pagou na data 

do contrato, que na presente data corresponde a €1.974,60 (mil 

novecentos e setenta e quatro euros e sessenta cêntimos), pelo que, de 

facto, o promitente comprador apenas deverá pagar um acréscimo de 

€5.526,40 (cinco mil quinhentos e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), 

totalizando assim um valor global de €14.997,65 (catorze mil novecentos e 

noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos). Submete-se, assim, à 

consideração superior a celebração da escritura de constituição do direito 

de superfície, nos aludidos termos, devendo, contudo, ser aprovado por 

deliberação camarária. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

FUNDOS DE MANEIO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE 

MANEIO DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES PARA 2008 

– Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: 
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“Nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro 

(Considerações Técnicas 2.9.10.11) e do n.º 4 do art. 12.º do Regulamento 

Interno da Contabilidade, submete-se à consideração superior a 

constituição do seguinte fundo de maneio para o ano de 2008, para 

ocorrer, com oportunidade, a despesas diversas: Maria de Fátima Oliveira 

Teixeira Bastos, Técnica Profissional de Secretariado Especialista – 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros) para despesas com feiras, exposições 

e actividades diversas. Este Fundo de Maneio será reconstituído 

mensalmente, contra entrega dos documentos comprovativos da despesa e 

a sua reposição será feita até 31 de Dezembro do corrente exercício 

económico. Mais informo que esta verba está contemplada na rubrica 

01.06.02.03.05, relativa ao orçamento da Zona de Turismo para o ano de 

2008”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ----------- 

REGULAMENTOS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E EXPLORAÇÃO 

DA ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM DE GUIMARÃES 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando o actual Regulamento da Estação Central de 

Camionagem, aprovado por deliberação camarária de 12 de Novembro de 

1998 e ratificado pela Assembleia Municipal em sessão de 2 de Março de 

1999, o qual constitui a base de gestão e exploração do seu funcionamento. 

Considerando a necessidade de actualizar o modelo de gestão e exploração 

da Estação Central de Camionagem. Considerando o objectivo de adequar 

regularmente a distribuição dos cais de entrada e saída dos passageiros ao 

número de toques dos operadores. Considerando o propósito de garantir o 

acesso de novos operadores, designadamente de serviço expresso e 

internacional que, sem cais de entrada e saída dos passageiros na Estação 

Central de Camionagem, possuem ponto de paragem na Cidade de 
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Guimarães. Propõe-se, para discussão pública, a presente proposta de 

Regulamento de Funcionamento e Exploração da Estação Central de 

Camionagem de Guimarães, nos termos do disposto no n.º 8 do art.º 112.º 

e art.º 241.º da Constituição da República Portuguesa, na Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro, no n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 

170/71, de 27 de Abril, e na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e alínea a) do n.º 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Propõe-se, ainda, o aditamento de um 

número 3 ao artigo 75.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças 

Municipais, com a seguinte redacção: (…) 3 – Taxa de utilização do cais 

vinte e sete, por cada “toque”, nos termos do artigo 17.º do Regulamento 

de Exploração e Funcionamento da Estação Central de Camionagem de 

Guimarães – €2,00 (dois euros)”. O Regulamento de Exploração e 

Funcionamento da Estação Central de Camionagem de Guimarães dá-se 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, APÓS 

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

REABERTURA DO PARQUE CENTRAL JUNTO AO ESTÁDIO 

D. AFONSO HENRIQUES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o 

objectivo de avaliar a procura de estacionamento no Parque Central face 

ao aumento do parque automóvel e à crescente atractividade da cidade. 

Considerando a necessidade de reduzir o estacionamento em 

contravenção, pelo aumento da disponibilidade de lugares de 

estacionamento de curta duração, propõe-se: 1 – A reabertura do Parque 

Central, junto ao Estádio D. Afonso Henriques, por um período 

experimental de 3 meses, das 08h00 às 20h00 nos dias úteis e das 08h00 às 
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14h00 aos Sábados, sem prejuízo da abertura ocasional, designadamente 

nos dias dos jogos de futebol, festividades e outros eventos; 2 – A adopção 

de uma taxa reduzida de €0,10/15 minutos, de forma a potenciar a 

transferência do estacionamento à superfície na via pública para o Parque”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

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

CRIAÇÃO DE NOVAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando a 

necessidade de adequar a oferta de estacionamento à crescente procura, 

garantindo a rotatividade do mesmo por pequenos períodos de tempo; 

Considerando o congestionamento de trânsito decorrente do 

estacionamento abusivo, designadamente em segunda fila, e as suas 

repercussões na fluidez de trânsito; Propõe-se à Câmara a criação de novas 

zonas de estacionamento de duração limitada nos seguintes arruamentos: 1 

– Avenida S. Gonçalo – entre a Avenida de Londres e a Rua João XXI, 

com limite máximo horário de 2 horas e a taxa horária de €0,40/h; 2 – 

Avenida de Londres – alargamento a toda a Avenida da actual zona, entre 

a Avenida S. Gonçalo e a Avenida Conde Margaride, com limite máximo 

horário de 2 horas e taxa horária de €0,40/h; 3 – Rua Manuel Saraiva 

Brandão – entre a Praça Heróis da Fundação e a Avenida de Londres, com 

limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,40/h; 4 – Avenida 

dos Combatentes da Grande Guerra – como limite máximo horário de 2 

horas e taxa horária de €0,55/h; 5 – Rua Abade Tagilde – entre a Avenida 

Alberto Sampaio e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, com 

limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,55/h; 6 – Largo 

Paulo VI – com limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de 

€0,40/h”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram 
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contra os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos 

Vasconcelos e Vítor Ferreira. Absteve-se a Vereadora Ana Amélia 

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

PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 2008 – Presente, para 

aprovação, o Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação 

Norte Cultural, tendo por objectivo a promoção e divulgação da cultura 

musical. O Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

PROTOCOLOS – COMISSÃO SOCIAL INTER FREGUESIAS 

DO SUDOESTE DA MONTANHA DA PENHA – Presente a 

seguinte informação da Chefe de Divisão de Cultura e Desporto: “A 

Comissão Social Inter Freguesias do Sudoeste da Montanha da Penha, 

representada pelo Agrupamento de Abação, em parceria com a Cruz 

Vermelha Portuguesa e a Sol do Ave, vem solicitar à Autarquia a 

possibilidade de cedência das instalações escolares da EB1 de Vila Ana – 

Abação, com o objectivo de serem criadas condições para a 

implementação do Projecto “Colorir o Sábado”. Trata-se de um Projecto 

dirigido a crianças e jovens que integram as freguesias da Comissão Social 

acima referida, proporcionando-lhes, aos Sábados, um conjunto de 

actividades lúdicas, culturais e desportivas. Considerando que: a) - o 

edifício escolar em causa está efectivamente devoluto; b) – tanto quanto 

nos é dado saber ainda não está definido superiormente qual o tipo de 

utilização que lhe vai ser atribuído; c) – se trata de um Projecto de âmbito 

social, que de forma organizada vai proporcionar às crianças e aos jovens 

um conjunto de actividades ocupacionais; d) – todas as questões 
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relacionadas com a limpeza e higiene, vigilância e transporte das crianças e 

dos jovens estão já organizados. Propomos que o edifício escolar de Vila 

Ana – Abação seja cedido ao Agrupamento mediante a celebração de um 

Protocolo”. O Protocolo de Colaboração dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

DOAÇÃO – ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – 

DOAÇÃO DE FERNANDO MANUEL MOREIRA DE SÁ 

MONTEIRO – Presente uma informação da Chefe da Divisão de 

Arquivos propondo a aceitação da doação à Câmara Municipal de 

Guimarães, por parte de Fernando Manuel Moreira de Sá Monteiro, das 

obras da sua autoria constantes da listagem em anexo, considerando o 

interesse para a história local. A referida listagem dá-se aqui por 

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

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

DOAÇÃO – ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – 

DOAÇÃO DE RUI MOREIRA DE SÁ E GUERRA – Presente uma 

informação da Chefe da Divisão de Arquivos propondo a aceitação da 

doação à Câmara Municipal de Guimarães, por parte de Rui Moreira de Sá 

e Guerra, das obras da sua intervenção e de um livro referente ao seu avô, 

Bernardo Valentim Moreira de Sá, constantes da listagem em anexo, 

considerando o interesse para a história local. A referida listagem dá-se 

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

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

DOAÇÃO – ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DO PINTOR GUIMA – 

Presente a seguinte proposta: “Dando sequência à intenção manifestada 

pelo pintor Guima, e de acordo com o disposto na alínea h) do nº 1 do art. 

64º da Lei 169/99 de 18 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 5-
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A/2002 de 11 de Janeiro, proponho a aceitação da doação das seguintes 

pinturas: - Viagem ao Carnaval (91,5 X 101,5); - Notícias do Futuro (101 X 

101,5). Mais informo que o autor avalia aquelas obras, respectivamente, em 

€4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) e €4.900,00 (quatro mil e 

novecentos euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da 

Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge aprovou as 

seguintes denominações: 90 – Rua da Devesa Longa – Arruamento sem 

saída, com início na Rua da Circunvalação; 91 – Rua Parque Industrial 

Paraíso – Arruamento com início e fim na Rua da Portelinha; 92 – 

Travessa Casal de Ledoso – Arruamento sem saída, com início na Rua 

da Portelinha. Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1, do art. 64.º da Lei 

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

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executiva 

camarário, da presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de 

Selho S. Jorge”. A planta com a alteração toponímica dá-se aqui por 

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Sob proposta da Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de 

Briteiros Santa Leocádia aprovou as seguinte denominações: 36 – 

Travessa de Passos – Arruamento sem saída, com início na Rua com o 

mesmo nome; 37 – Rua da Escola Nova – Tem início na Rua Mata do 
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Milho e termina no entroncamento com a rua do Serrado; 38 – Travessa 

da Boavista – Arruamento sem saída, com início na Rua com o mesmo 

nome. Assim, nos termos da alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 

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

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da 

presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Briteiros 

Santa Leocádia”. A planta com a alteração toponímica dá-se aqui por 

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

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE ATÃES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Atães aprovou a seguinte 

denominação: 41 – Rua do Parque – Tem início e fim na Rua de Santa 

Maria. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 

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

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da 

presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Atães. A 

planta com a alteração toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE GONDOMAR – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Gondomar aprovou a seguinte 

denominação: 63 – Rua de Sande – Tem início na Avenida D. Afonso 

Henriques e termina no entroncamento com a Rua D. Josefa do Amaral 

Freitas. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 
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169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da 

presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Gondomar”. 

A planta com a alteração toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE RONFE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Ronfe aprovou as seguintes 

denominações: 120 - Travessa de Romãos – Arruamento sem saída, com 

início na Rua com o mesmo nome; 121 – Rua do Monte Queimado – 

Arruamento sem saída, com início no entroncamento das Ruas da Venda 

Nova e do Cainéu; 122 – Rua da Lage – Arruamento sem saída, com 

início na Rua Dr. Bernardino Machado; 123 – Travessa da Quinta de 

Repiade – Arruamento sem saída, com início na Rua de Repiade; 124 – 

Travessa 24 de Junho – Arruamento sem saída, com início na Rua com o 

mesmo nome; 125 – Travessa do Cainéu – Arruamento sem saída, com 

início na Rua com o mesmo nome; 126 – Travessa do Ferreiro – Tem 

início na Rua com o mesmo nome e termina no entroncamento com a Rua 

do Cainéu; 127 – Loteamento da Somelos – Arruamento com início e 

fim na Rua da Boavista. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo 

camarário, da presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de 

Ronfe”. A planta com a alteração toponímica dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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TOPONÍMIA – ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA 

FREGUESIA DE URGEZES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Sob proposta da Junta 

de Freguesia, a Assembleia de Freguesia de Urgezes aprovou a seguinte 

denominação toponímica: 78 – Rua de Pereiras de Baixo – Tem início 

na Rua do Outeiro e termina no entroncamento com a Rua da Veiga de 

Baixo. Assim, nos termos da alínea v), do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 

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

de 11 de Janeiro, propõe-se a aprovação, pelo executivo camarário, da 

presente proposta de aditamento à toponímia da freguesia de Urgezes”. A 

planta com a alteração toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 1 de Fevereiro de 2008, que cedeu à Cooperativa 

Fraterna viaturas da Câmara para apoio ao Banco Social, no passado mês 

de Janeiro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MASCOTELOS – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 6 de Fevereiro de 2008, que 

disponibilizou à Associação de Pais de Mascotelos o transporte, em 

autocarro, de 47 crianças ao Pavilhão Multiusos, no passado dia 6 de 

Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de 

Fevereiro de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas D. 
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Afonso Henriques o transporte, em autocarro, dos alunos do 1.º e 2.º anos 

da EB1/JI Alto da Bandeira ao Centro Cultural Vila Flor, no passado dia 8 

de Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. - 

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE CONDE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 6 de Fevereiro de 2008, que 

disponibilizou à Junta de Freguesia de Conde o transporte, em autocarro, 

dos praticantes de desporto sénior da freguesia à Cidade, no passado dia 9 

de Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. - 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – OFERTA 

DE BANDEIRA – Presente a seguinte proposta: “Na sequência de 

pedido formulado, proponho a oferta de uma bandeira do Concelho à 

Junta de Freguesia de Barco, para colocação na respectiva sede”. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE ABAÇÃO – 

CEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO AMOVÍVEL PARA 

TRABALHOS NA VIA PÚBLICA – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Fevereiro de 2008, que 

cedeu à Junta de Freguesia de Abação sinalização amovível para trabalhos 

na via pública, com o valor atribuído de €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros). DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇA – 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA S. MIGUEL E TRAVESSA – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: “A Junta de 

Freguesia de Gonça solicitou a esta Câmara Municipal uma 

comparticipação para a execução dos trabalhos designados por 

“Pavimentação da Rua de S. Miguel e Travessa”. A referida Junta de 

Freguesia apresentou facturas no valor de €42.549,02 (quarenta e dois mil 
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quinhentos e quarenta e nove euros e dois cêntimos), tendo o 

Departamento de Obras Municipais confirmado a execução dos trabalhos. 

Atendendo a que a Junta de Freguesia de Gonça está empenhada na 

ampliação do Cemitério e construção da Capela Mortuária, obras 

protocoladas com a Câmara, nas quais afectou os seus recursos 

financeiros, proponho que o executivo camarário aprove um apoio no 

montante de €42.548,10 (quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito 

euros e dez cêntimos) a conceder à Junta de Freguesia de Gonça para fazer 

face às despesas causadas com a execução daqueles trabalhos”. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO – DOAÇÃO 

DE TERRENOS – Presente a seguinte proposta: “Em Abril de 2005 a 

Junta de Freguesia de Brito solicitou a doação de uma parcela de terreno 

com a área de 3.360m2, situada no Lugar do Assento daquela freguesia, que 

se destinava a equipamento, de acordo com o Alvará de Loteamento nº 

40/01. Entendeu-se à época que, primeiramente, deveria ser determinado 

o tipo de construção a levar a efeito no local e que somente após a 

aprovação das alterações àquele loteamento se proporia a doação do 

mesmo à referida junta de freguesia. O objectivo desta doação é a venda 

dos lotes constituídos por parte da Junta de Freguesia de Brito, para 

pagamento dos custos da construção de uma área verde e de lazer público 

que aquela Autarquia executou nas imediações do terreno a doar. Deste 

modo, foram criados os lotes A, B, C e D, com a área, respectivamente, de 

900m2, 940m2, 1.100m2 e 420m2, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob os nºs 1297, 1659, 1660 e 1661, inscritos na 

respectiva matriz urbana sob os artigos 2625, 2626, 2627 e 2628, que 

totalizam um valor patrimonial de €198.080,00 (cento e noventa e oito mil 

e oitenta euros). Atendendo à premência de que se revestia então a 
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disponibilização aos habitantes de Brito de uma área verde dotada de 

equipamentos desportivos e de lazer, integralmente comprovada pelo 

sucesso e intensa utilização que aquele espaço vem registando, a que não 

será seguramente alheia a qualidade do projecto executado e dos 

equipamentos ali existentes, proponho que sejam doados à Junta de 

Freguesia de Brito, pelo valor atrás mencionado, os referidos lotes, a fim 

de subsidiar os custos de execução das infraestruturas públicas levadas a 

cabo pela Junta de Freguesia, no Lugar do Assento, freguesia de Brito, 

deste concelho”. De acordo com medição e orçamento elaborados pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais, a obra de construção do 

Parque de Lazer de Brito ascendeu a cerca de €290.000,00 (duzentos e 

noventa mil euros). DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

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

descentralização e a transparência foram dois dos três pilares 

programáticos pelos quais os vereadores do PSD foram eleitos. Por essa 

razão somos a favor da transferência de competências com a 

correspondente transferência de verbas para as juntas de freguesia. No 

entanto qualquer transferência de verba terá que ser rigorosa e 

transparente. No caso concreto do presente subsídio à junta de freguesia 

de Brito pretende-se doar 4 lotes de terreno para construção com um valor 

patrimonial de 198.080 € a fim de subsidiar os custos de execução das 

infraestruturas públicas levadas a cabo pela junta de freguesia, no lugar do 

Assento, para execução de uma área verde e de lazer. A obra que se 

pretende subsidiar foi inaugurada em plena campanha eleitoral em 

Outubro de 2005. Este facto só pode significar que a sua recepção 

provisória foi anterior à inauguração e deste modo concluir que a sua 
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conta final terá sido efectuada no ano de 2005. Dado que a presente 

proposta de doação significa a alienação de património Municipal por 

parte da Câmara, dado ainda o facto do seu valor ser significativo, os 

vereadores eleitos pelo PSD, dispuseram-se a votar favoravelmente com 

duas óbvias condições: 1ª Anexar à proposta as contas finais da empreitada 

“ parque de Lazer de Brito”, ou em alternativa as facturas pagas ao 

empreiteiro que a realizou. 2º Que a doação condicionasse a Junta de 

freguesia de Brito a alienar os referidos lotes através de uma hasta pública. 

Acontece que a junta de freguesia se recusou a anexar ao seu pedido de 

subsídio a conta final da empreitada e, pelo dado observar, o executivo da 

Câmara Municipal não lha exigiu, substituindo-a por uma medição e 

orçamento, executada pelos serviços camarários, à referida obra. Também, 

o executivo da Câmara Municipal, não condicionou a doação dos lotes a 

uma futura venda dos mesmos por hasta pública. De referir que no ponto 

imediatamente anterior da presente reunião, votámos favoravelmente um 

pedido de subsídio de 42.548,10 € à Junta de freguesia de Gonça, pedido 

esse devidamente instruído pelas respectivas facturas. Nesta caso concreto 

de subsídio à junta de freguesia de Brito, e dado que as nossas condições 

para o voto favorável foram ignoradas quer pela Junta de Freguesia quer 

pelo executivo da Câmara Municipal, gerou-se um conflito de interesses 

entre a nossa vontade de descentralizar e a exigência de transparência no 

processo, que só pode ser resolvido pela aplicação do principio da 

transparência, o que justifica desde logo o nosso voto desfavorável”. ------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA – DOAÇÃO 

DE ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DA COSTA – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “A Junta de Freguesia da 

Costa vem solicitar a doação do antigo edifício escolar do Mosteiro, 

daquela freguesia, em virtude da sua desactivação, a fim de ali poder 
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instalar convenientemente um Centro de Dia, em parceria com a 

Instituição Particular de Solidariedade Social existente naquela freguesia. O 

edifício em causa é propriedade privada do Município e encontra-se 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

1027/Costa e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 322. 

Ao referido imóvel foi atribuído o valor patrimonial de €147.280,00 (cento 

e quarenta e sete mil duzentos e oitenta euros), de acordo com avaliação 

efectuada pelo respectivo Serviço de Finanças, nos termos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). Desta forma, submete-se à 

consideração superior a decisão sobre este assunto, informando-se que, no 

caso de se entender deferir o pedido, o mesmo terá de ser objecto de 

deliberação de Câmara, ao abrigo do disposto no art. 64º, n.º 1, alínea f) e 

n.º 6, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebrando-se posteriormente a escritura de 

doação, concedendo assim à Junta de Freguesia da Costa a propriedade 

plena do antigo edifício escolar da Costa. À consideração superior”. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO 

DE SILVARES – DOAÇÃO DE ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR 

DE SILVARES – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “O Centro Social, Cultural e Desportivo de Silvares 

está a desenvolver, em parceria com a Junta de Freguesia de Silvares, um 

projecto que prevê a instalação de um Centro de Apoio a Idosos, com 

valência de apoio ao domicílio. Neste sentido, aquela instituição de 

utilidade pública, vem solicitar a esta autarquia a doação do antigo edifício 

escolar Casquinho n.º 2, entretanto desactivado, da freguesia de Silvares. O 

identificado prédio está devidamente registado a favor do Município, 

encontrando-se descrito na Conservatória do Registo Predial de 
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Guimarães sob o n.º1194/Silvares, e inscrito na respectiva matriz predial 

urbana sob o artigo 1434º. Ao referido imóvel foi atribuído o valor 

patrimonial de €66.010,00 (sessenta e seis mil e dez euros), de acordo com 

avaliação efectuada pelo respectivo Serviço de Finanças, nos termos do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). Desta forma, 

submete-se à consideração superior a decisão sobre este assunto, 

informando-se que, no caso de se entender deferir o pedido, o mesmo terá 

de ser objecto de deliberação de Câmara, ao abrigo do disposto no art. 64º, 

n.º 1, alínea f) e n.º 4, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, celebrando-se 

posteriormente a escritura de doação, concedendo assim ao Centro Social, 

Cultural e Desportivo de Silvares a propriedade plena do antigo edifício 

escolar de Silvares. À consideração superior”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE FIGUEIREDO – 

DOAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA A SEDE DA 

JUNTA – Presente a seguinte informação da Divisão de Património 

Municipal: “Decorrente da reunião havida com o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de Figueiredo, foi por este solicitado a doação de uma parcela 

de terreno, com a área de 400 m², situada no Lugar de Tojeira da 

Boucinha, da freguesia de Figueiredo, para construção da sede de Junta e 

assim dotar a freguesia de um espaço multifuncional. A parcela em causa é 

propriedade privada do Município, e encontra-se descrita na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o nº. 00317/Figueiredo e inscrito na 

respectiva matriz urbana sob o artº. 224º, com o valor patrimonial de 

€2.060,00 (dois mil e sessenta euros). Atendendo à possibilidade 

construtiva do terreno e de acordo com a simulação do valor patrimonial 

tributário, efectuada no sítio oficial da Direcção Geral de Finanças, esta 
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parcela deverá atingir um valor aproximado de €19.140,00 (dezanove mil 

cento e quarenta euros). Assim, caso seja superiormente decidido, deverá 

ser deliberado doar à Junta de Freguesia de Figueiredo, nos termos do 

artigo 64, n.º 1, alínea f) e n.º 6, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a parcela de 

terreno supra identificada, destinada à construção da Sede de Junta de 

Freguesia, pelo valor de €19.140,00 (dezanove mil cento e quarenta 

euros).” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

SUBSÍDIOS – INSTITUTO DOS MUSEUS E DA 

CONSERVAÇÃO / PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA – 

ACTUALIZAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência da aprovação da deliberação desta Câmara 

tomada em reunião de 7 de Junho de 1999, a Câmara Municipal de 

Guimarães passou a transferir mensalmente para o então IPPC a quantia 

de 125.000$00, destinada a compensar aquele instituto pelas despesas 

originadas pela utilização, por parte do Município, de vários espaços 

utilizados para exposições e concertos. Ora, a introdução do euro e a 

necessidade de pagar IVA sobre aquele montante aconselham a 

actualização daquela deliberação, pelo que proponho que, com o mesmo 

enquadramento que conduziu à deliberação de 1999, o montante previsto 

passe a ser, com efeitos a partir de Janeiro de 2008, de €623,50 (seiscentos 

e vinte e três euros e cinquenta cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. Por outro lado, interessa igualmente actualizar a designação do 

organismo que entretanto passou a gerir aquele monumento. Deste modo, 

mediante aprovação desta proposta, os pagamentos mensais devem ser 

processados a favor do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P. – 

Paço dos Duques de Bragança”. DELIBERADO APROVAR POR 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

APOIO À COMEMORAÇÃO DO DIA DE CREIXOMIL – Presente 

a seguinte proposta: “Vai a Junta de Freguesia de Creixomil levar a cabo, 

no próximo dia 22 de Fevereiro, mais uma comemoração do aniversário 

daquela freguesia – o 1082º – pelo que irá dar corpo a um conjunto de 

iniciativas orçadas em 4.000 euros, entre as quais se contam um 

espectáculo musical e o lançamento de um livro. Deste modo, atendendo 

ao interesse em apoiar a continuidade de uma celebração importante e já 

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

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

A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à Junta de Freguesia de Creixomil, 

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

custos de organização do Dia de Creixomil 2008”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE 

HOLANDA – APOIO AO TORNEIO INTER-ESCOLAS – 

Presente a seguinte proposta: “No âmbito da disciplina de Área de 

Projecto um grupo de alunos do 12º ano da Escola Secundária Francisco 

de Holanda irá organizar um Torneio Inter-Escolas no âmbito do 

desporto, da arte e da cultura que envolverá as três escolas secundárias da 

cidade, realizando-se nos próximos meses de Março e Abril. Face ao 

pedido de apoio financeiro subscrito pelo Presidente do Conselho 

Executivo daquela escola secundária, e atendendo ao interesse do projecto, 

envolvendo diferentes escolas e áreas de actividade proponho, ao abrigo 

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

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

atribuição, à Escola Secundária Francisco de Holanda, de um subsídio de 
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€750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nos 

custos de organização do Torneio Inter-Escolas organizado por alunos da 

turma CT5 do 12º ano daquele estabelecimento de ensino”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 

35 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 DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGESES” – PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE 

CRECHE – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Desportivo e 

Recreativo “Os Amigos de Urgeses” viu aprovada uma comparticipação 

para a construção de uma creche para 66 crianças ao abrigo do Programa 

de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), com o que 

pretende satisfazer um antigo anseio da população da sua área envolvente, 
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na qual não existe qualquer estabelecimento similar. Sucede que, para dar 

sequência ao processo iniciado com a candidatura, aquela associação deve 

agora apresentar um projecto de arquitectura e de especialidades, cujo 

custo se cifra em 15.795 euros acrescidos de IVA. Não dispondo ainda 

deste montante, vem a respectiva Direcção solicitar apoio da autarquia que 

lhe permita assegurar em tempo útil a elaboração do referido projecto. 

Considerando o inquestionável interesse público de que se reveste aquele 

equipamento, bem como o interesse em garantir as condições que 

permitam à associação em causa aproveitar integralmente o financiamento 

conseguido para a obra 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 Grupo Desportivo e 

Recreativo “Os Amigos de Urgeses”, de um subsídio de €15.000,00 

(quinze mil euros), destinado a comparticipar nos custos de elaboração dos 

projectos para a construção de uma creche ao abrigo do Programa 

PARES. Este subsídio será pago mediante apresentação de cópia da 

factura relativa aos projectos em questão”. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

Ferreira, apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 35 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 
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(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 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO 

ROMÃO DE RENDUFE – OBRAS NA CASA DE APOIO À 

COMUNIDADE – Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja 

Paroquial de Rendufe realizou obras de monta na antiga residência 

paroquial, no intuito de a dedicar quase exclusivamente ao uso público, 

com a criação de uma Casa de Apoio à Comunidade, onde são realizadas 

diversas iniciativas dirigidas à população, de cariz cultural, recreativo e 

social. Considerando que estas obras de reabilitação da antiga casa 

paroquial, agora Casa de Apoio à Comunidade, bem como o arranjo 

urbanístico da envolvente têm reconhecido interesse público pelos serviços 

sociais cuja prestação esta intervenção veio viabilizar, 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, à 

Fábrica da Igreja Paroquial de São Romão de Rendufe, de um subsídio de 

€35.000,00 (trinta e cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos 

de criação da Casa de Apoio à Comunidade, a partir da reabilitação da 

antiga casa paroquial. Este subsídio será pago mediante autos de medição a 

elaborar pelo departamento municipal competente até ao referido 

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

unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 
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Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 32 a 35 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 – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

LAPINHA – APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 

PÚBLICOS – Presente a seguinte proposta: “Com vista a disponibilizar 

uma estrutura fundamental de apoio a todos quantos procuram o 

Santuário da Lapinha, principalmente nas épocas festivas, a Irmandade da 

Lapinha iniciou já a construção de um bloco sanitário para uso público, 

situado na envolvente imediata do referido santuário. Atendendo ao custo 

da obra que, de acordo com estimativa realizada pelos serviços 

autárquicos, ultrapassará os 55.000 euros, e dada a manifesta incapacidade 

daquela Irmandade para lhe fazer face, vêm solicitar apoio financeiro que 

permita a conclusão da obra ainda no decorrer do corrente ano. 

Considerando o interesse público de que se reveste aquele equipamento, 



 

 

 
 

ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008 
 

 

 

 

 

atendendo ao número considerável de utentes do santuário, 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, à Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, de um subsídio de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos 

de construção de um bloco sanitário de apoio ao Santuário da Lapinha. 

Este subsídio será pago mediante autos de medição a elaborar pelo 

departamento municipal competente até ao referido montante”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 32 a 35 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  –  JUNTA  DE  FREGUESIA DE RONFE – FESTAS 
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DE S. TIAGO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de S. Tiago de Ronfe solicitando um apoio destinado a 

custear a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas de S. Tiago, realizadas entre os passados dias 27 e 29 de Julho. 

Analisados os consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €664,71 (seiscentos e sessenta 

e quatro euros e setenta e um cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Ronfe, de um subsídio correspondente a 50% do 

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

de S. Tiago, num máximo de €332,35 (trezentos e trinta e dois euros e 

trinta e cinco 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, Carlos Vasconcelos 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 
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APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

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

Pelas onze horas e dez minutos, no período estabelecido para intervenção 

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

Castro Dias, Presidente da Junta de Freguesia de Brito, que lamentou as 

palavras proferidas pelos Vereadores do PSD, agradecendo a confiança 

que o Presidente da Câmara e os Vereadores do Partido Socialista 

depositaram na Junta de Freguesia. Sobre esta intervenção o Presidente 

da Câmara disse que o que a Câmara Municipal de Guimarães fez com a 

Junta de Freguesia de Brito fará com todas as Juntas que, preocupadas 

com a população, servem a comunidade com equipamentos vocacionados 

para o bem-estar e a qualidade de vida. -------------------------------------------- 

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


