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ACTA 

Aos vinte dias do mês de Março 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, , 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. ------------------------------------------ 

Não compareceu o Vereador Júlio Martins Faria Mendes, 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 – Leu, em voz alta, um documento, 

pedindo que o respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado 

em acta: “Os vereadores do PSD desenvolveram, ao longo dos últimos 

meses, um trabalho de reflexão e debate político, internamente e em 

contacto com a sociedade, sobre os cinco “projectos” apresentados pela 

Câmara Municipal de Guimarães (CMG). Desenvolvido esse trabalho 

entendemos, após divulgada a posição oficial do PSD e depois dos debates 

realizados, ser esta a reunião oportuna para tomar a sua posição pública 

sobre referidos projectos. Em relação ao Campurbis a perspectiva de uma 

reabilitação urbana localizada, com o apoio da CMG na vertente da criação 

de unidades de conhecimento e de apoio à Universidade, é uma ideia que 

partilhamos com entusiasmo, como aliás já o fizemos a 8 de Março de 

2007 na reunião do executivo municipal. A reabilitação de espaços 

públicos, respeitando o legado patrimonial da Zona de Couros e 
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dinamização do espaço citadino tem a nossa total concordância se, 

como neste caso acontece, tiver por base a revitalização económica de 

Guimarães, do ponto de vista industrial, de formação e ao nível do 

turismo, com impacto em domínios do conhecimento e da investigação 

tecnológica. A proposta apresentada pela CMG para a reconversão do 

Antigo Mercado Municipal tem como objectivo central uma Casa da 

Memória, bem como espaços complementares ao nível do lazer. 

Entendemos que um investimento deste tipo deve ser fortemente 

reprodutivo ao nível sócio-económico, o que não é contemplado na 

formulação proposta. A ideia louvável de uma Casa da Memória não 

justifica por si só este investimento. Por outro lado, como o PSD de 

Guimarães já teve a oportunidade de afirmar publicamente, é necessário 

reflectir que Casa da Memória queremos e com que objectivos. Pela nossa 

parte, pensamos que um conjunto de aplicações tecnológicas que falem do 

nosso passado não necessita que se faça um esforço financeiro desta 

dimensão. Acreditamos que essas mesmas aplicações estariam melhor 

localizadas, sem qualquer investimento apreciável, no Castelo, 

nomeadamente na Torre de Menagem, e/ou no Paço dos Duques 

complementando a visita aos locais referenciados com um toque de 

contemporaneidade necessário àqueles espaços. A solução apresentada 

pela CMG tem como desvantagens um forte investimento para um 

reduzido impacto no desenvolvimento de Guimarães. Como única 

vantagem vemos o ordenamento de um espaço que foi mal abandonado, e 

contra o qual nos batemos politicamente ao longo dos últimos anos. 

Parece-nos, por isso, um projecto desadequado para Guimarães. Em 

termos de alternativa entendemos ser o Antigo Mercado o espaço 

ideal para coexistirem um Espaço de Arte Moderna José de 

Guimarães e a Escola de Artes da Escola Secundária Francisco de 
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Holanda (ESFH), criando um impacto positivo no quotidiano dos 

vimaranenses. O PSD vem defendendo há largos anos, ser absolutamente 

necessário aproveitar a projecção internacional e a forte ligação a 

Guimarães do artista plástico José de Guimarães. A construção de raiz de 

um Centro de Arte Moderna na Veiga de Creixomil é o projecto ambicioso 

que não será exequível em tempo próximo. A localização de um espaço de 

arte contemporânea no coração da cidade de forma concomitante com a 

Escola das Artes parece-nos a solução adequada. A ESFH apresentou, no 

âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012, um interessante projecto de 

início de um conjunto de cursos de nível secundário no domínio das artes 

(Design, Comunicação Audiovisual, Desenho de Arquitectura, Dança e 

Música) e carece de um espaço físico que os acolha. O Antigo Mercado 

Municipal é, naturalmente, o espaço ideal. Se por um lado permite uma 

proximidade ao edifício-mãe para que a Escola de Artes aproveite outras 

valências existentes no edifício central, um conjunto de ateliês de estudo e 

prática, abertos à comunidade, coexistindo com as obras de José de 

Guimarães e de outras exposições eventuais, constituiriam uma simbiose 

perfeita com ampla repercussão no dia-a-dia de Guimarães e na melhor 

formação dos seus mais jovens habitantes. 2 – Vereador José Manuel 

Antunes – a) – Leu, em voz alta, um documento, pedindo que o 

respectivo texto, que a seguir se transcreve, ficasse registado em acta: “Os 

vereadores do PSD desenvolveram, ao longo dos últimos meses, um 

trabalho de reflexão e debate político, internamente e em contacto com a 

sociedade, sobre os cinco “projectos” apresentados pela Câmara Municipal 

de Guimarães (CMG). Nesta intervenção vou abordar os projectos da 

Feira e da Veiga de Creixomil, sobre os quais temos fortes discordâncias 

em relação às propostas do Executivo Socialista. A FEIRA SEMANAL – 

Uma das marcas da inoperância do PS em Guimarães tem sido a ineficácia 
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com que tem gerido a feira semanal. Volvidos 13 anos de funcionamento 

da feira na Colina Sagrada, depois de se terem gasto mais de 4 milhões de 

euros no Campo das Hortas, entende agora o PS que a solução do Campo 

de S. Mamede é uma má solução. A localização proposta pretende 

remediar um erro estratégico que consistiu em deslocalizar o mercado e 

confrontados com a falência da solução entretanto escolhida, tentar salvar 

economicamente o investimento feito no novo mercado municipal. Deitar 

dinheiro em cima de um problema normalmente não o resolve. O estudo 

prévio prevê um espaço para a feira com cerca de 200 lugares para os 

feirantes. Com uma fiscalização actuante e eficaz, não será possível 

localizar a feira em espaços urbanos já existentes, sem despender novos 

recursos financeiros? Que modelo de feira queremos para Guimarães? Esta 

em que a anarquia reina? Em que muitos não pagam sequer o espaço que 

ocupam? Ou queremos uma Feira ordenada, “limpa” e que, à semelhança 

de tantas cidades europeias, pode funcionar em espaços existentes (praças, 

largos). O PSD é desde há muito a favor de uma solução para a feira, mas 

é contra qualquer investimento de raiz, porque o entendemos 

desnecessário. Um erro estratégico, aliás não assumido, não pode justificar 

segundo erro. A VEIGA DE CREIXOMIL – É no projecto Veiga de 

Creixomil versus Silvares, que se toma evidente a falta de visão por parte 

da actual maioria para o desenvolvimento sustentado do Concelho. A ideia 

revela desvalorização dos recursos concelhios já existentes numa lógica 

autista de continuar a perseguir a cidade dos 100.000 habitantes. O 

projecto para a freguesia de Silvares, criando uma plataforma comercial e 

logística, potenciando as acessibilidades pelo nó de Silvares, é feito pelo 

lado da procura e não pelo lado de uma oferta devidamente planeada pelo 

município. Não há qualquer preocupação do Executivo Socialista pela 

grave situação em que se encontra o tecido empresarial das freguesias da 
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Zona Sul e Sudoeste do Concelho e a ausência de perspectivas de um 

futuro mais risonho para milhares de conterrâneos nossos e também eles 

cidadãos vimaranenses que esperam da Autarquia uma estratégia e um 

planeamento que potencie crescimento económico e emprego. Ao gerar 

uma situação de especulação imobiliária na freguesia de Silvares a 

Autarquia permitirá benefícios a alguns em prejuízo do todo concelhio. 

Nem sequer se obriga os beneficiários directos dessa especulação a garantir 

melhores acessos à Zona Noroeste do Concelho, através de uma nova 

ponte sobre o Ave e prolongando a intervenção na EN 206 pelo menos 

até à rotunda de Brito, que distribui para as Vilas das Taipas, Brito, Ronfe 

e Pevidém. Para disfarçar esta situação especulativa propõe-se transformar 

a veiga num imenso parque urbano. A justificação deste megalómano 

investimento é integrar a vila de Pevidém na cidade, usando esse parque 

como equipamento de transição. Se queremos integrar Pevidém na cidade 

comecemos por executar a ligação viária há tantos anos prometida, 

façamos a requalificação do espaço urbano da vila, dotemos Pevidém de 

um conjunto de equipamentos já há muito esperados, o Centro Escolar, 

um Centro de Saúde com condições dignas, a conclusão da intervenção no 

Parque de Selho, o aumento da Segurança de pessoas e bens. A cereja em 

cima do bolo é a proposta de um enorme lago artificial do tamanho de uns 

tantos campos de futebol, sem que a linha de água existente, o rio Selho, 

tenha caudais de estio suficientes para o alimentar em quantidade e 

salubridade. Também aqui se ignora um recurso natural existente, o rio 

Ave, este sim capaz de alimentar, desde que despoluído, como prometido, 

a existência de praias fluviais em condições de proporcionar zonas de lazer 

a todos os vimaranenses. Só que estas zonas naturais de lazer situam-se a 

Norte nas envolventes das vilas das Taipas, Ponte e Brito. Como ouvi o 

responsável do Planeamento afirmar num dos vários debates onde estive 
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presente a visão da actual maioria para o futuro de Guimarães é a de 

Guimarães Cidade, “vamos deixar o resto do concelho sossegado". A 

nossa visão é diferente, é a de Guimarães Concelho. Nós somos pelo 

desassossego!” 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Leu, em voz 

alta, um documento, pedindo que o respectivo texto, que a seguir se 

transcreve, ficasse registado em acta: “Dos “5 projectos” apresentados 

para discussão pública por parte da Câmara Municipal de Guimarães, o 

projecto que mais tem provocado divergências e que mais tem suscitado as 

preocupações dos vimaranenses é o relativo à intervenção no Toural e 

Alameda. É natural que assim seja. Guimarães iniciou já há décadas um 

processo de recuperação e de valorização do seu centro histórico e da sua 

zona envolvente, que assume importância estratégica e que é assumido 

como tal pela população. O PSD, consciente desta importância estratégica, 

pelo menos desde 1985 que tem feito constar dos seus programas 

eleitorais autárquicos preocupações com a requalificação urbana de 

espaços e edifícios públicos, também como potencial para combater a 

desertificação e relançar a actividade comercial, e tem vindo a defender, 

neste mandato, a criação em Guimarães, de uma sociedade de reabilitação 

urbana, como mecanismo indispensável à concretização destes objectivos. 

Entendemos, por isso, fundamental dinamizar o comércio, trazer serviços 

de valor acrescentado e reabilitar para habitar. Necessitamos, por isso, de 

oferecer estacionamento de apoio ao comércio e serviços, numa 

localização central e de apoio às habitações em espaços de proximidade. 

Necessitamos também de oferecer mais espaço público para usufruto dos 

peões, diminuindo o fluxo de trânsito na área central da cidade. Os 

aludidos objectivos devem ser concretizados, e isso tem sido 

particularmente acentuado nos debates públicos, tentando, na medida do 

possível, não criar rupturas irreversíveis com a memória colectiva, com as 
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tradições dos lugares, no interesse da actividade comercial existente e 

evitando uma concorrência destrutiva com as praças intra-muros. 

Requalificar o Toural e a Alameda para 2012 é um bom objectivo. 

Todavia, o PSD entende que é fundamental a elaboração de um estudo de 

caracterização sócio-económica do centro de Guimarães, de um estudo 

sobre o impacto da intervenção no actual tecido comercial, bem como de 

um estudo sobre o tráfego. Só assim, com estes estudos, se poderá fazer 

uma discussão séria sobre o estacionamento e o fecho de ruas ao tráfego 

automóvel. Os aludidos estudos permitirão responder, entre outras, às 

seguintes questões: - justifica-se a construção de um parque de 

estacionamento no Toural em que, de acordo com dados recentemente 

tornados públicos pela ACIG, se ganham muito poucos lugares de 

estacionamento comparativamente com os que existem actualmente à 

superfície na zona envolvente? Justifica-se a construção, nestas 

circunstâncias, tendo em conta a dimensão do investimento, o impacto 

irreversível na praça, a complexidade das obras e o tempo necessário para 

a sua execução? - Em caso de resposta negativa, não se deveria ponderar a 

possibilidade de reforçar o número de lugares de estacionamento 

previstos? - O reforço do estacionamento no antigo mercado municipal é 

ou não uma alternativa à construção de um parque de estacionamento no 

Toural, ainda para mais tendo em conta que a execução da obra no antigo 

mercado não interferia com o trânsito nem com a actividade comercial da 

zona? - Numa perspectiva de custo/benefício, qual é a melhor localização 

do parque de estacionamento? - Não se deveria ponderar a possibilidade 

de continuar a permitir o trânsito dos transportes públicos na Rua de 

Santo António e nos arruamentos de cota superior do Toural e Alameda? - 

Não se deveria ponderar a possibilidade de a boca do acesso ao túnel se 

situar na Avenida Conde Margaride, limitando-se o trânsito, à superfície, 
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na Rua Paio Galvão? Sem prejuízo das questões levantadas e concordando 

com os objectivos políticos subjacentes à proposta, o PSD considera 

imprescindível a construção de um parque de estacionamento nesta zona 

central da cidade, que compense e acrescente os lugares perdidos à 

superfície, sendo, no entanto, necessário escolher bem a sua localização; 

defende a requalificação urbana do Toural e da Alameda; defende a 

restrição ao trânsito na Rua de Santo António e nos arruamentos de cota 

superior do Toural e Alameda. Quanto à reabilitação propriamente dita, 

entendemos que é cada vez mais premente a criação de uma Sociedade de 

Reabilitação Urbana capaz de promover parcerias com privados, de forma 

a reabilitar as casas e a trazer as pessoas a viver no centro, bem como a 

promover um novo tipo de comércio”. 4 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – Solicitou a instalação de iluminação pública na via Brito – 

Pevidém. 5 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Disse que as intervenções dos Vereadores do Partido 

Social Democrata contribuíram para a discussão pública que se está a fazer 

sobre as intervenções urbanísticas; b) – Relativamente à intervenção da 

Vereadora Ana Amélia Guimarães disse que a iluminação da via Brito – 

Pevidém tem de ser bem ponderada. ---------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Do ofício da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses dando conhecimento que 

o Conselho Directivo deliberou congratular-se com a nova posição do 

Governo de adquirir aos Municípios os terrenos necessários à construção 

de equipamentos da responsabilidade da Administração Central; 2 - 

Comentou a detenção de dois jovens de 17 e 18 anos residentes em 

Gondomar e no Porto, suspeitos de envolvimento em vários assaltos que 

ocorreram no passado dia 14, um deles registado em Guimarães. ------------ 
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---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

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

1 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 10 de 

Março de 2008, que adjudicou a empreitada designada por “Execução de 

Novos Sanitários no Pavilhão Multiusos” a “N.V.E. – Engenharias, 

Lda”, pelo valor de €193.966,15 (cento e noventa e três mil novecentos e 

sessenta e seis euros e quinze cêntimos), para um prazo de execução de 

150 dias, nos termos previstos no Caderno de Encargos; 2 – Dos ofícios 

da Assembleia Municipal números 42 a 48, que comunicam a aprovação, 

em sessão realizada no passado dia 7 de Março, das seguintes propostas: a) 

– “Regulamento da Biblioteca Municipal Raul Brandão”; b) – “Tabela de 

Taxas e Encargos Nas Operações Urbanísticas – Lei n.º 70/2007 de 4 de 

Setembro – Criação de Novas Taxas para Processos de Comunicação 

Prévia”; c) – “Adesão do Município de Guimarães ao Cartão Jovem 

Municipal Euro <26”; d) – “Reabertura do Parque Central junto ao 

Estádio D. Afonso Henriques – Alteração de Tarifário”; e) – “Alteração 

de Trânsito na Freguesia de Creixomil”; f) – “Alteração de Trânsito na 

Freguesia de Infantas”; g) – “Alteração de Trânsito na Freguesia de Sande 

Vila Nova”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE MARÇO 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO DO 

VEREADOR CARLOS MANUEL AMARAL VASCONCELOS – 
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Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do 

artigo 77.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, venho solicitar a suspensão do 

meu mandato de Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo 

período de 180 dias. Fundamentação: motivos de ordem profissional e 

de ordem ética e deontológica relacionados com processo judicial em 

curso em que intervenho como advogado. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos 

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

do executivo camarário de 20 de Março de 2008, para produzir efeitos a 

partir do final da referida reunião de Câmara”. DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E MAIORIA, APROVAR, com oito votos 

a favor e um voto contra. O Vereador Carlos Vasconcelos não 

participou na votação da proposta. --------------------------------------------- 

CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E 

GARANTIAS DOS MEMBROS DA OPOSIÇÃO – ANO DE 2007 – 

Presente, para votação, o Relatório de Avaliação do Grau de Observância 

do Respeito pelos Direitos e Garantias dos Membros da Oposição 

respeitante ao ano de 2007, que se anexa, após o que, conforme dispõe o 

nº 2 do art. 10º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei nº 

24/98, será enviado a todos os partidos políticos representados na 

Assembleia Municipal, para que sobre ele se pronunciem. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A 

Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “Formalmente o estatuto da oposição tem sido cumprido. No 

entanto, consideramos que, por vezes, os documentos ou são muito 
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generalistas, sem informação suplementar e relevante ou, então, são 

demasiado técnicos, obrigando a leituras especializadas que não se 

compadecem com entregas em tempo útil reduzido. Por outro lado 

continua por disponibilizar o acesso a diversos materiais de apoio, que 

propomos serem editados on-line, como por exemplo actas, moções, 

declarações de voto, posições políticas, deliberações, estudos da autarquia, 

etc. Para fiscalizar, questionar e propor, a oposição precisa de um outro 

olhar e atitude do Município, que não se resuma ao formalismo estrito da 

lei, mas que a interprete como uma exigência da vida democrática”. --------- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DO CM 1545-1 E CM 1545, 

ARRUAMENTO DESDE O CENTRO CÍVICO DE BARCO ATÉ 

À PONTE E RUA 25 DE ABRIL (PRAZINS SANTA EUFÉMIA), 

E.N. 309 E E.M. 583-3 (ENTRE A ROTUNDA DE SELHO S. 

LOURENÇO E O CRUZAMENTO DA IGREJA EM PRAZINS 

STO TIRSO) – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, 

para aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos 

seguintes termos: 1 - Empreitada: Beneficiação do CM 1545-1 e CM 1545, 

arruamento desde o centro cívico de Barco até à ponte e Rua 25 de Abril 

(Prazins Santa Eufémia), E.N. 309 e E.M. 583-3 (entre a rotunda de Selho 

S. Lourenço e o cruzamento da Igreja em Prazins Santo Tirso); 2 - O valor 

para efeitos de concurso: €893.319,59 (oitocentos e noventa e três mil 

trezentos e dezanove euros e cinquenta e nove cêntimos) + IVA; 3 - Prazo 

base de execução: 120 dias; 4 - Rubrica do Orçamento: 09.01.03; 5 - 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do n.º2 do art. 

48º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 - Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos: Junta-se em anexo. 7 - Entidade competente para 

adjudicar: Câmara Municipal. 8 - Júri: Comissão designada por deliberação 
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de Câmara de 23 de Novembro de 2006; 9 - Audiência Prévia: Sugere-se 

que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de 

Propostas”. O Caderno de Encargos dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 579-2 E E.M. 579 

ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do 

presente procedimento, nos seguintes termos: 1 -Empreitada: 

Beneficiação da E.M. 579-2 e E.M. 579 até ao limite do concelho; 2 -

O valor para efeitos de concurso: €1.386.593,06 (um milhão trezentos 

e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e três euros e seis 

cêntimos) + IVA; 3 - Prazo base de execução: 120 dias; 4 - Rúbrica 

do Orçamento: 09.01.03; 5 - Procedimento: Concurso Público nos 

termos da alínea a) do n.º2 do art. 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março; 6 - Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se 

em anexo.7 – Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal. 

8 - Júri: Comissão designada por deliberação de Câmara de 23 de 

Novembro de 2006; 9 - Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência 

prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas”. O Caderno 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITO 

NA PRAÇA DE S. TIAGO – FREGUESIA DE OLIVEIRA – 

Presente uma informação da Divisão de Património Municipal respeitante 

às negociações destinadas à aquisição do imóvel sito na Praça de S. Tiago, 
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freguesia de Oliveira do Castelo, destinado à ampliação do Museu Alberto 

Sampaio. Os respectivos proprietários, Maria Arminda Fernandes 

Guimarães Coelho e outros, apresentaram uma proposta de venda no 

valor de €317.955,00 (trezentos e dezassete mil novecentos e cinquenta e 

cinco euros), tendo o perito da lista oficial considerado tal pretensão 

aceitável. Assim, submete-se à aprovação da Câmara Municipal a aquisição 

do edifício situado no Gaveto da Praça de S. Tiago e a Rua Gravador 

Molarinho, freguesia de Oliveira do Castelo, descrito sob o n.º 

00762/Oliveira do Castelo e inscrito na respectiva matriz urbana sob o 

art.º 486.º, pelo valor de €317.955,00 (trezentos e dezassete mil novecentos 

e cinquenta e cinco euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.01.03.07. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 1 

NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE 

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

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição da parcela n.º 1, com a área de 785,00 m2, necessária 

à obra designada por “Alargamento da Estrada de Silvares do Km 35 ao 41 

(Antiga E.N. 206)”. O respectivo proprietário, António Cunha dos Santos, 

propôs o valor de €100,00 m2, tendo o perito da lista oficial considerado 

tal pretensão aceitável. Assim, nos termos do artigo 11.º do Código das 

Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da identificada 

parcela de terreno, a desanexar do prédio descrito na 1.ª Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00.072/Silvares e inscrito na 

respectiva matriz sob o artigo rústico 311, a confrontar do Norte com 

antiga E.N. 206, do Sul e Nascente com terreno sobrante e do Poente com 

caminho público, pelo valor de €78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos 
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euros). Deverá a Autarquia proceder à vedação do terreno na zona 

adquirida com rede tipo “malha sol”, bem como depositar no terreno 

sobrante as pedras do muro existentes no local. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 3 

NECESSÁRIA À OBRA DE ALARGAMENTO DA ESTRADA DE 

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

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição da parcela 3, com a área de 145,00 m2, necessária à 

obra designada por “Alargamento da Estrada de Silvares do Km 35 ao 41 

(antiga E.N. 206)”. O respectivo proprietário, José Joaquim da Silva 

Antunes, propôs o valor de €7.500,00, tendo o perito da lista oficial 

considerado tal pretensão aceitável. Assim, nos termos do artigo 11.º do 

Código das Expropriações, submete-se à Câmara Municipal a aquisição da 

identificada parcela de terreno, a desanexar do prédio descrito na 1.ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00.380/Silvares e 

do inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 285, a confrontar do 

Norte com antiga E.N. 206, Sul com terreno sobrante, Nascente com José 

Fernandes de Castro e do Poente com Terreno de Riba de Ave de Baixo, 

pelo valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). Deverá a Autarquia 

proceder à vedação do terreno sobrante com muro e colocação de portão. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade 

económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO AUTÓNOMA AO 

INQUILINO DA PARCELA 4, NECESSÁRIA À OBRA DE 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DE SILVARES ENTRE O KM 
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39 A 41 (ANTIGA E.N. 206) – Presente uma informação da Divisão de 

Património Municipal onde consta que o inquilino do edifício situado na 

Rua 25 de Abril, n.º 157, r/c, freguesia de Silvares, José Baptista, aceitou 

receber uma indemnização no valor global de €20.000,00, pelo abandono 

do locado no prazo que o Município determinar. Consultado o perito da 

lista oficial sobre a pretensão da interessada, este pronunciou-se 

favoravelmente quanto ao valor indemnizatório pretendido. Deste modo, 

propõe-se a aprovação de uma indemnização no valor de €20.000,00 (vinte 

mil euros) ao referido inquilino, nos termos previstos no artº. 30º. do 

Código das Expropriações, pelo abandono do locado. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.03.01. 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO NO ÂMBITO DO 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SOCIEDADE 

“AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S. A.” – 

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

11 de Março de 2008, que concordou com a aquisição, a Alberto 

Fernandes Sampaio, residente na Rua da Gandra, n.º 685, freguesia de 

Barco, das parcelas de terreno a seguir identificadas, necessárias à execução 

da Via de Ligação ao “Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia, S.A.”: - 

parcela de terreno com a área de 2.488m2, designada por parcela “A”, a 

desanexar do prédio rústico descrito na 1.ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o n.º 702/Barco e do inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo 341, a confrontar do Norte em ponta aguda com 

caminho público, do Sul com Maria Lemos Sampaio, do Nascente com 

terreno sobrante e do Poente com terreno do Município, pelo valor de 

€58.542,64 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e quatro cêntimos); - parcela de terreno com a área de 560 m2, a 
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desanexar igualmente do prédio atrás identificado, a confrontar do Norte, 

Nascente e Poente com caminho público e do Sul com terreno sobrante, 

pelo valor de €13.176,80 (treze mil cento e setenta e seis euros e oitenta 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02 e na 

unidade económica 07.03.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CENTRO DE SAÚDE DE S. TORCATO – IRMANDADE DE S. 

TORCATO – CEDÊNCIA DE TERRENO EM COMODATO – 

Presente a seguinte proposta: “As deficientes condições físicas do actual 

Centro de Saúde de S. Torcato motivaram, nos últimos anos, sucessivas 

abordagens da Câmara Municipal de Guimarães no intuito de sensibilizar 

as entidades responsáveis pelo sector da Saúde para a imperiosa 

necessidade de dotar aquela Vila de um centro de saúde com todas as 

condições físicas para prestar um atendimento com qualidade e conforto a 

toda a população abrangida. Recentemente, aqueles esforços foram 

coroados de sucesso, com a celebração de um protocolo entre o Município 

e a Administração Regional de Saúde que previa a construção de um novo 

centro de saúde. Ao abrigo do referido protocolo, a Câmara Municipal 

assumiu a responsabilidade de disponibilizar o terreno necessário, elaborar 

o projecto e promover a empreitada. Por motivos que são já do 

conhecimento do Executivo municipal, o concurso público entretanto 

aberto com vista à construção do edifício foi anulado, o que provocou, 

naturalmente, um atraso significativo em todo o processo. Com efeito, 

considerando o tempo necessário à alteração do projecto, ao lançamento 

de novo concurso e à fase de construção, estima-se que o novo centro de 

saúde não esteja concluído antes de finais de 2009. Ora, em face deste 

atraso, a ARS Norte disponibilizou-se para instalar em São Torcato uma 

estrutura prefabricada com condições para acolher as actuais valências do 
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centro de saúde, assim possibilitando a criação de melhores condições de 

atendimento do que as actuais, até à conclusão do novo edifício. Para tal, 

solicita da Câmara Municipal a disponibilização de um terreno no qual 

aquela estrutura possa ser instalada. Face à inexistência de terrenos 

municipais susceptíveis de corresponder às necessidades, e na sequência de 

levantamento realizado para o efeito, foi encontrado um terreno 

propriedade da Irmandade de São Torcato, dotado de boas acessibilidades, 

central e com boas condições para a infra estruturação exigida 

(abastecimento de água, saneamento, electricidade e comunicações). 

Contactado para o efeito, o juiz da Irmandade de São Torcato, Dr. José 

Novais de Carvalho, demonstrou-se sensível aos benefícios para a 

população em que se poderá traduzir a mudança do centro de saúde, 

disponibilizando-se, em nome da sua representada, a ceder 

temporariamente o terreno em questão, mediante as condições expressas 

na minuta de contrato de comodato anexa, cuja aprovação proponho”. A 

minuta do contrato dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO ESCOLAR DE 

CALVÁRIO, FREGUESIA DE SERZEDELO, AO 

AGRUPAMENTO 84 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “O 

Agrupamento 84 do Corpo Nacional de Escutas vem solicitar a cedência 

do edifício escolar de Calvário – Serzedelo para a instalação provisória da 

sua sede, enquanto decorrerem as obras de beneficiação no Salão 

Paroquial de Serzedelo. Analisada a pretensão e considerando que: - em 

resultado da reformulação da rede de estabelecimentos de ensino afectos 

ao 1.º Ciclo do Ensino Básico se verificou a necessidade de encerrar alguns 
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destes edifícios; - de um modo geral, os edifícios escolares entretanto 

encerrados se encontram em bom estado de conservação podendo, assim, 

ser afectos a novas utilizações; - a possibilidade de atribuir novos usos a 

tais edifícios deverá ser aproveitada para ali instalar valências culturais e 

sociais que se traduzam num efectivo enriquecimento da oferta de serviços 

às populações; - O Agrupamento 84 do Corpo Nacional de Escutas é uma 

instituição legalmente constituída e sem fins lucrativos, que tem como 

objectivo a formação integral de jovens tendo por base o voluntariado. 

Proponho, de acordo com o Contrato de Comodato em anexo, que seja 

cedido àquele Agrupamento o edifício escolar de Calvário – Serzedelo para 

instalação provisória da sua sede”. A minuta do contrato dá-se aqui por 

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

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

EDUCAÇÃO – AQUISIÇÃO DE QUADROS INTERACTIVOS 

PARA OS ESTABELECIMENTOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – 1.ª FASE – Presente a seguinte proposta da Vereadora 

Francisca Abreu: “O “Plano Tecnológico para a Educação” que o 

Ministério da Educação pretende ver implementado até 2010 determina 

que em todos os estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário 

exista um Plano TIC que deverá: - Ser concebido no âmbito do Projecto 

Educativo e do respectivo Plano Anual de Actividades da Escola; 

Promover e integrar o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação nas actividades lectivas e não lectivas, rentabilizando para o 

efeito os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização a 

todos os elementos da comunidade educativa; - Considerar as TIC como 

um instrumento privilegiado na inovação e no desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem; - Apontar para uma progressiva 

utilização das TIC em todas as áreas curriculares, prevendo inclusivamente 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MARÇO DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

o reforço de equipamentos informáticos e audiovisuais nos 

estabelecimentos de ensino. Neste sentido, e tendo em atenção o 

contributo que o Município de Guimarães pode dar ao nível do 

desenvolvimento e da consolidação dos novos processos de 

ensino/aprendizagem dos alunos que frequentam os estabelecimentos de 

ensino do 1.º Ciclo de Ensino Básico, propomos por concurso público: 1 

– O apetrechamento dos estabelecimentos de ensino com um Kit 

constituído por: 1 Quadro Interactivo, 1 Projector Vídeo, 1 Pacote 

Software e 1 Computador, de acordo com os seguintes critérios: a) A 

existência de um Plano TIC no Agrupamento que inclua as escolas do 1.º 

Ciclo de Ensino Básico, conforme o estipulado no Despacho n.º 26 

691/2005, de 27 de Dezembro; b) O apetrechamento dos 

estabelecimentos de ensino terá por base o número de salas de aula 

existentes e em efectivo funcionamento, ou seja: - Em edifícios escolares 

com 4 a 8 salas de aula, será fornecido 1 Kit; - Em edifícios escolares com 

9 ou mais salas, serão fornecidos 2 Kits. 2 – Apresentação de candidatura a 

eventuais apoios previstos pelo QREN, no que respeita ao 

apetrechamento dos estabelecimentos de ensino com material 

dinformático e software. Em anexo, a relação de escolas, bem como a 

estimativa de custos previstos com a aquisição destes equipamentos”. A 

lista das escolas e a estimativa de custos dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente, em anexo, a 

Acta da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, tomada em 

reunião de 6 de Março de 2008, para análise do quarto relatório e pedido 

de prorrogação de atribuição de bolsa por mais um ano da bolseira Susana 

Valente Silva Pereira, bem como da candidatura apresentada por Pedro 
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Manuel Carvalho Dias. A Acta dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 4/2006 – Tendo sido 

presente o Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar n.º 4/2006, 

e verificando-se empate na primeira votação, procedeu-se imediatamente a 

nova votação e, como o empate de mantivesse, o processo foi retirado 

para ser submetido a decisão na próxima reunião de Câmara, nos termos 

do disposto no nº 4 do art. 90º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

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

DOAÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA DO 7.º D DA ESCOLA EB 

2,3 ARCO DE BAÚLHE AO CANIL DE GUIMARÃES – Presente 

um ofício dos Alunos da Turma do 7.º D da Escola EB 2,3 Arco de 

Baúlhe dando conhecimento que, no âmbito da realização de um trabalho 

sobre os direitos dos animais, efectuaram uma visita ao Canil de 

Guimarães, sendo que, na sequência da visita, desenvolveram uma 

campanha de angariação de fundos na Vila do Arco de Baúlhe e na 

comunidade escolar, pelo que pretendem doar ao Canil de Guimarães a 

verba de €200,00 (duzentos euros). Assim, 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-A/2002 de 11 de Janeiro, deverá a Câmara 

Municipal deliberar sobre a aceitação da referida doação. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 4 de Março de 2008, que cedeu à Cooperativa Fraterna 

viaturas para distribuição de alimentos a famílias carenciadas, durante o 

passado mês de Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR 
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UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. -------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Vice – 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Março de 2008, que cedeu à 

Cooperativa Fraterna viaturas da Câmara para apoio à valência do banco 

social, durante o corrente mês de Março. DELIBERADO RATIFICAR 

POR UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta -------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

10 de Março de 2008, que disponibilizou o transporte, em autocarro, de 22 

crianças e 2 adultos do Jardim-de-infância de Roupeire à EB1 de Vermil, 

no passado dia 10 de Março. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Agrupamento de Escolas Arqueólogo 

Mário Cardoso solicitou a colaboração do Município através da cedência 

de dois autocarros para os dias 8 e 9 de Abril, para efectuar o transporte 

dos alunos das Escolas EB1 para a Sede ao Agrupamento. Considerando 

que se trata de uma actividade que conta com a presença das escritoras 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilização das viaturas em causa, submete-se à aprovação 

do executivo camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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TRANSPORTES – CENTRO REGIONAL DE BRAGA DA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “O Centro Regional de Braga da 

Universidade Católica Portuguesa solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro no dia 19 de Abril para efectuar o 

transporte de aproximadamente 40 a 45 estudantes provenientes de 

diversos municípios de Cabo Verde nas principais cidades do Distrito de 

Braga. Considerando que no programa inclui visitas pelos locais de maior 

interesse turístico e cultural e que se trata de uma oportunidade de 

divulgação do nosso concelho, e não haver inconveniente para os serviços 

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

executivo camarário o transporte solicitado. DELIBERADO APROVAR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

3 de Março de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas 

Professor Abel Salazar o transporte, em autocarro, dos alunos das EB1 de 

Roupeire, Entre-Latas, Bairro e Barreiro ao Centro Paroquial de Airão 

Santa Maria e à Sede do Agrupamento, nos passados dias 5 e 7 de Março, 

respectivamente. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL 

VICENTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Março de 

2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas de Gil Vicente o 

transporte, em autocarro, de 36 alunos do 1.º e 2.º ano da EB1 da Valinha 
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à Biblioteca Municipal Raul Brandão, no passado dia 13 de Março. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Março de 

2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas Santos Simões o 

transporte, em autocarro, dos alunos à Pista de Atletismo Gémeos Castro, 

no passado dia 27 de Fevereiro. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 

de Março de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas de 

Moreira de Cónegos o transporte, em autocarro, de 21 alunos e 3 adultos 

do Jardim-de-infância da Escola de Agras – Gandarela à Estação de 

Caminhos-de-ferro de Guimarães, no passado dia 13 de Março. 

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 5 de Março de 

2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas D. Afonso 

Henriques o transporte, em autocarro, de 13 alunos da EB1/JI de 

Mascotelos à Sede do Agrupamento, no passado dia 13 de Março. 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE SELHO SÃO 

JORGE – OFERTA DE BANDEIRAS – Presente a seguinte proposta: 

“Na sequência de pedido formulado, proponho a oferta de duas bandeiras 

do  Concelho  à  Junta  de Freguesia de Selho São Jorge, para colocação na 
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respectiva sede”. DELIBERADO AROVAR POR UNANIMIDADE.  

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE 

HOLANDA – XXVII SEMANA ABERTA – Presente a seguinte 

proposta: “O Conselho Executivo da Escola Secundária Francisco de 

Holanda anunciou a realização da XXVII Semana Aberta, que teve lugar 

de 12 a 14 de Março de 2007, solicitando à Autarquia a cedência do 

Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor para realização do “Sarau 

do Xico”. Deste modo, atenta a relevância e interesse público da iniciativa 

em apreço 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 Conselho Executivo da Escola 

Secundária Francisco de Holanda, de um subsídio de €2.268,75 (dois mil, 

duzentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), destinado a 

custear a utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor para 

realização do “Sarau do Xico”, integrado na XXVII Semana Aberta”. 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 28 a 30 e 31 a 36 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 
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associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA 

ESCOLA INDUSTRIAL – 24ª CONFRATERNIZAÇÃO – Presente 

a seguinte proposta: “Presente um ofício da Comissão que pretende 

organizar a 24ª Confraternização dos Antigos Alunos da Escola Industrial, 

uma iniciativa meritória de encontro inter-geracional com uma importante 

componente cultural, que carece, contudo, de apoios financeiros para que 

se possa concretizar. Por estes motivos 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 €500,00 (quinhentos 

euros), destinado a comparticipar nos custos de organização da 24ª 

Confraternização dos Antigos Alunos da Escola Industrial”. 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 28 a 

30 e 32 a 36 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 
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vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada 

pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a 

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a atribuição de 

subsídios. -------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS DE SANTA LUZIA – 31º ENCONTRO – Presente a 

seguinte proposta: “Encontrando-se a preparar o seu 31º Encontro, vem a 

Associação dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia solicitar apoio 

financeiro da Autarquia, atendendo aos custos implicados num evento que 

realiza ininterruptamente desde 1977. Atendendo à tradição e popularidade 

deste encontro, ao seu carácter inter-geracional, e à importância e 

frequência daquelas escolas no passado, 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 

dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia, de um subsídio de 

€300,00 (trezentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do 31º Encontro Anual”. 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 28 a 30 e 32 a 

36 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MARÇO DE 2008                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

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

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

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

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

OFERTA DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DE BOCCIA – 

Presente a seguinte proposta: “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, proponho a ratificação do meu despacho 

autorizando a oferta de duas medalhas e um troféu atribuídos aos três 

primeiros classificados do Torneio de Boccia realizado pela Escola 

Secundária Martins Sarmento no passado dia 11 de Março, com a 

participação de atletas com paralisia cerebral”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.01.15. 

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

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

APOIO À VI SEMANA CULTURAL – Presente a seguinte proposta: 

“Realizou-se de 11 a 13 de Março último a VI Semana Cultural da Escola 

Secundária Martins Sarmento, vocacionada para a partilha e aquisição de 

novos conhecimentos por parte de toda a comunidade escolar. À 
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semelhança das anteriores edições, vem o respectivo Conselho Executivo 

solicitar que a Autarquia atribua o Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães, a atribuir a um dos alunos a distinguir com prémios de mérito 

e excelência em função dos resultados escolares obtidos. Deste modo 

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 Conselho Executivo da Escola Secundária 

Martins Sarmento, de um subsídio de €150,00 (cento e cinquenta euros), 

que se constituirá como um dos prémios de Mérito e Excelência a atribuir 

no âmbito da VI Semana Cultural, organizada pela referida escola”. 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 28 a 30 e 32 a 36 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal  de  Contas  nº 6/2003  ter considerado  como  “pouco fiável”  o 
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sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios. -------------------- 

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

APOIO A GRUPO DE ALUNOS – Presente a seguinte proposta: “No 

âmbito da disciplina de Área de Projecto, pretende um grupo de alunos da 

Escola Secundária Martins Sarmento realizar um vídeo subordinado ao 

tema “Guimarães – Evolução Histórica da Cidade”. Tendo em vista que 

não dispõe de meios que lhes permitam assegurar os €200,00 necessários à 

conclusão do projecto, solicitam o apoio da Autarquia. Atendendo ao 

mérito do projecto, associando a investigação histórica à utilização das 

tecnologias de comunicação, 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 Conselho Executivo 

da Escola Secundária Martins Sarmento, de um subsídio de €100,00 (cem 

euros), destinado a comparticipar nos custos de realização do vídeo 

“Guimarães – Evolução Histórica da Cidade” por um grupo de alunos do 

12º ano CT4 – disciplina de Área de Projecto”. 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 28 a 30 e 32 a 

36 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 
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iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES – PUBLICAÇÃO DE ANUÁRIO – Presente a seguinte 

proposta: “Os alunos e professores da área de Multimédia da Escola E/B 

2,3 e Secundária Santos Simões decidiram avançar com o projecto de 

elaboração do anuário do Agrupamento de Escolas Santos Simões, 

visando a aplicação dos conhecimentos adquiridos na sala de aula em 

matéria de tratamento de imagem e design, implicando igualmente a 

interactividade entre as várias escolas que integram o referido agrupamento 

e entre toda a comunidade escolar, uma vez que envolve contributos de 

professores, alunos, funcionários e pais. Contudo, os custos envolvidos – 

cerca de €3.000,00 – revelam-se uma dificuldade, atendendo à 

indisponibilidade financeira do Agrupamento para fazer face à totalidade 

daquele montante. Considerando que se trata de uma iniciativa muito 

meritória, na medida em que pode contribuir sobremaneira para a 

construção de uma comunidade escolar coesa e para a criação de laços 

reais entre os diferentes níveis de ensino 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 

Agrupamento de Escolas Santos Simões, de um subsídio de €1.000,00 (mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos de publicação do Anuário do 

Agrupamento”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 

e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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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 28 a 30 e 32 a 36 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO – APOIO AO 

TEAM “BebUMlitro” – Presente a seguinte proposta: “O Departamento 

de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho conta, entre os vários 

projectos extra-curriculares que apoia, com um projecto de construção e 

desenvolvimento de um carro de muito baixo consumo, com o intuito de 

participar numa competição mundial designada “Eco-Maratona Shell”, a 

realizar na pista de Nogaro, em França. Atendendo a que o apoio da 

Direcção do Curso se deve ao facto de estes projectos conseguirem 

motivar mais os alunos que qualquer outra acção e ao envolvimento dos 

alunos num projecto que alia a investigação tecnológica ao 
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desenvolvimento de atitudes que favorecem o uso responsável dos 

combustíveis fosseis 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 de Engenharia 

Mecânica da Universidade do Minho, de um subsídio de €1.000,00 (mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos de desenvolvimento do 

projecto Team BebUMlitro” e da respectiva participação no próximo 

“Eco-Maratona Shell”. De acordo com oferta do grupo de alunos 

responsáveis pelo projecto, este subsídio terá como contrapartida a 

inclusão de uma mensagem alusiva à candidatura de Guimarães a Capital 

Europeia da Cultura 2012 no veículo que irá competir em França, pelo que 

deverão os alunos submeter o design proposto à aprovação da Câmara 

Municipal”. 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 28 a 30 e 32 a 36 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 
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regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO RECREATIVO CULTURAL E 

ARTÍSTICO DE SÃO TORCATO – AQUISIÇÃO DE SEDE – 

Presente a seguinte proposta: “Criado em 1975, o Centro Recreativo 

Cultural e Artístico de São Torcato manteve nos últimos 32 anos uma 

actividade ininterrupta marcada sobretudo pelo ensino da música e pelas 

variadíssimas exibições públicas dos vários agrupamentos que, 

actualmente, existem no Centro: a Fanfarra, com 35 elementos, o grupo de 

cavaquinhos, com 29, o grupo de concertinas, com 22, o grupo de violas, 

com 11 e a banda “Black Night”, com 5 elementos. Para além destas 

actividades, os cerca de 200 associados mantém ainda em funcionamento 

um grupo de teatro e um jornal mensal – o “Grito Livre”. Sedeados num 

espaço arrendado, os responsáveis directivos desta associação cultural vêm 

solicitar o apoio da autarquia que lhes permita concretizar a aquisição do 

imóvel, avaliado em €30.000,00 (trinta mil euros), o que constituiria a 

concretização de um antigo desejo dos associados, embora o Centro não 

disponha dos meios para fazer face, por si só, a este encargo. Atendendo 

ao interesse público de que se reveste a actividade deste Centro, e 

considerando igualmente as vantagens associadas à aquisição do imóvel 

onde está localizada a respectiva sede, 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 Centro 

Recreativo Cultural e Artístico de São Torcato, de um subsídio 

correspondente a um terço do preço de aquisição do edifício-sede, até ao 

montante máximo de €10.000,00 (dez mil euros). A definição do montante 

exacto e pagamento deste subsídio ficam condicionados à apresentação, no 
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Departamento Financeiro, de cópia da escritura de compra e venda do 

imóvel em causa”. 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 28 a 30 e 32 a 36 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA – 

ALTERAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICIÁRIA DE SUBSÍDIO – 

Presente a seguinte proposta: “Em reunião de 10 de Maio de 2007 foi 

deliberado atribuir um subsídio de €1.000,00 (mil euros) à Irmandade de 

Nossa Senhora da Guia, destinado a comparticipar nos custos de 

conservação e restauro da Capela de Nossa Senhora da Guia. Tendo em 

vista que esta entidade não está legalmente constituída para efeitos fiscais, 
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vem a Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira solicitar que lhe seja pago o 

referido subsídio, a aplicar nos fins previstos na referida deliberação de 

Maio de 2007. Considerando que fica salvaguardada a intenção expressa 

naquela deliberação, proponho o deferimento da pretensão expressa pela 

Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira”. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. --------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SILVARES – FESTAS 

EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 6 de Março de 2008, que atribuiu à Junta de Freguesia 

de Silvares um apoio até €100,86 (cem euros e oitenta e seis cêntimos), 

correspondente a 50% do consumo eléctrico das ornamentações 

necessárias para a realização das Festas em Honra de Santa Apolónia, a 

realizar nos próximos dias 23 e 24 de Março. DELIBERADO 

RATIFICAR 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 38 a 42 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 
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festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

FESTAS EM HONRA DA SENHORA DA LUZ – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Comissão de Festas de Nossa 

Senhora da Luz, freguesia de Creixomil, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 28 e 30 de Março. Analisados os 

consumos registados nos últimos três anos com as referidas 

ornamentações, verifica-se que a média é de €395,92 (trezentos e noventa e 

cinco euros e noventa e dois cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à 

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

montante do consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas 

em Honra de Nossa Senhora da Luz, num máximo de €197,98 (cento e 

noventa e sete euros e noventa e oito cêntimos). 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 38 a 42 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 
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festas, que continuará a ser integralmente suportado pela CM”. -------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM – 

ROMARIA DA SENHORA – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – 

Presente um ofício da Irmandade de Nossa Senhora da Madre-de-Deus 

solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Romaria da Senhora, a realizar entre os 

próximos dias 4 e 6 de Abril. Analisados os consumos registados nos 

últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-se que a média 

é de €140,52 (cento e quarenta euros e cinquenta e dois cêntimos), pelo 

que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Azurém, de um 

subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Romaria da Senhora, num máximo de 

€70,26 (setenta euros e vinte e seis 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 38 a 42 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 
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de energia eléctrica das referidas festas, que continuará a ser integralmente 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – 

FESTAS DAS CRUZES – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Serzedelo solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas das Cruzes, a realizar entre os próximos dias 2 e 

4 de Maio. Analisados os consumos registados nos últimos três anos com 

as referidas ornamentações, verifica-se que a média é de €335,94 (trezentos 

e trinta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos), pelo que se propõe a 

atribuição, à Junta de Freguesia de Serzedelo, de um subsídio 

correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico originado pelas 

ornamentações das Festas das Cruzes, num máximo de €167,97 (cento e 

sessenta e sete euros e noventa e sete 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 38 a 42 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 
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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 SOUTO SANTA 

MARIA – FESTA DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES 

PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Souto Santa 

Maria solicitando um apoio destinado a custear a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa do Corpo de Deus, a 

realizar entre os próximos dias 20 e 24 de Maio. Analisados os consumos 

registados nos últimos três anos com as referidas ornamentações, verifica-

se que a média é de €87,46 (oitenta e sete euros e quarenta e seis 

cêntimos), pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Souto 

Santa Maria, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações da Festa do Corpo de 

Deus, num máximo de €43,73 (quarenta e três euros e setenta e três 

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 38 a 42 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 
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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”. ---------------------------- 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DO EXERCÍCIO 

DE 2007 – Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de 

Guimarães, remetendo, para aprovação, o Relatório de Gestão e Contas do 

Exercício de 2007, aprovado em reunião extraordinária do respectivo 

Conselho de Administração, realizada no passado dia 13 de Março. Os 

documentos respeitantes ao Relatório e Contas referidos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se a Vereadora 

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

CÂMARA MUNICIPAL – RELATÓRIO E CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 

2007 E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS – 

Presente, para ulterior apreciação e votação pela Assembleia Municipal, a 

proposta respeitante ao RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO 

DE GUIMARÃES – ANO DE 2007. Os documentos respeitantes ao 

Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. 

Absteve-se a Vereadora Ana Amélia Guimarães. Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira 
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apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo por base o Relatório 

e Contas de 2007, bem como a análise do mapa de controlo orçamental, 

concluímos, no que diz respeito às receitas correntes, que o grau de 

execução foi de 82%. Para uma previsão de cerca de 71.009.417 € 

cobraram-se receitas no valor de 58.706.114 €. É, efectivamente, uma boa 

execução orçamental, o que desmistifica a recorrente preocupação do 

presidente desta CM, patente em sucessivas declarações públicas, em 

relação a eventuais quebras de receitas nos impostos que afectam 

directamente as famílias e as empresas. As receitas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, IMI, do ano em análise são de 12.537.865 €. A média da 

receita dos anos de 2005, 2006 e 2007 foi de 11.288.072 €, ou seja, cerca de 

28,2% acima da média de receita do triénio 2002,2003 e 2004. As receitas 

do Imposto Municipal Transacções, IMT, do ano em análise são de 

7.207.073 €. A média da receita dos anos de 2005,2006 e 2007 é de 

5.656.593 €, o que representa cerca de 10% acima da média de receita do 

triénio 2002,2003 e 2004. Por último, as receitas da Derrama do ano em 

análise são de 1.634.016 €. A média da receita dos anos 2005, 2006 e 2007 

é de 2.105.028 € - cerca de 23,7% abaixo da média de receita do triénio 

2002, 2003 e 2004 - em convergência com a descida de 30% aprovado 

nesta Câmara. Face a este resultado, e tendo em consideração a situação 

económica e social do nosso concelho, recomenda-se moderação a 

eventuais futuras tentativas de aumento de impostos. Já em relação à 

execução das receitas de capital o cenário é mais sombrio. Para uma 

previsão orçamental de cerca de 24.412.537 €, arrecadaram-se apenas 

9.856.194 €, o que equivale a um medíocre grau de execução, cerca de 

40,4%. Dir-se-á, que não depende directamente do executivo esta 

angariação de receita, mas depende necessariamente uma boa previsão, em 

sede de orçamento, da mesma. Porque é que para uma previsão de cerca 
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de 7.408.844 € de vendas de bens de investimento só se executaram 

145.137 €? Ou seja, 2% de grau de execução. Porque é que se orçamentou 

9.982.000 € de transferências do Estado por participação comunitária em 

projectos co-financiados e se executou apenas 2.006.615€, ou seja 20% de 

grau de execução. Numa fase de fim de ciclo dos fundos pressupõe-se que 

o que há a receber são saldos de projectos concluídos ou em fase adiantada 

de conclusão, razão pela qual não é compreensível este desvio de previsão. 

A tendência habitual de inflacionar as receitas, nomeadamente as de 

capital, permite prometer aos cidadãos, em sede de Plano de Actividades, 

investimentos que objectivamente não se poderão executar. É o que tem 

vindo a acontecer neste mandato. O grau de execução do Plano Plurianual 

de Investimento de 2006 e o do presente ano foi de aproximadamente 

50%. Concluímos daqui que as previsões orçamentais não têm sido 

feitas com o rigor, tanto mais que na análise do Relatório e Contas 

do ano de 2005 tínhamos alertado que os futuros problemas de 

tesouraria, provocados pelo aumento da dívida a fornecedores e pelo 

aumento da dívida de médio e longo prazo, seriam resolvidos com 

desinvestimentos em anos futuros. E foi o que veio a acontecer. 

Efectivamente a situação financeira melhorou, as dívidas a fornecedores 

baixaram significativamente e as responsabilidades dos empréstimos de 

médio longo prazo foram sendo cumpridas, sem que novos empréstimos 

fossem acrescentados. Em contrapartida a execução dos Planos 

Plurianuais de Investimento caíram para metade. Mas se a situação 

financeira melhorou a económica continua em dificuldades. O presente 

exercício apresenta um défice de cerca de 13.500.000 € que advém da 

diferença da despesa assumida e da receita cobrada. Este défice 

corresponde a responsabilidades fora do balanço, mas que se irão 

necessariamente reflectir em futuros balanços. O aumento das despesas 
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correntes continua a registar uma subida significativa, 19% no ano em 

análise. É dito no relatório de gestão que o diferencial entre a receita 

corrente e despesa corrente do exercício, correspondente a cerca de 8,5 

milhões de euros, possível de aplicar em investimentos, tem tendência a 

diminuir diluído nas, cada vez maiores, despesas de funcionamento dos 

equipamentos. Isto significa que no médio prazo só as receitas de capital 

poderão permitir novos investimentos, e destas, só as comparticipações 

em projectos comunitários poderão permitir uma efectiva capacidade de 

investimento. Daí a importância da visão que as diferentes forças políticas 

têm para o desenvolvimento sustentado do nosso concelho. É essa visão 

que se determinará as prioridades de investimento no próximo, e em 

princípio último, Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). No 

quadro actual de escassez de recursos, período entre dois quadros 

comunitários, a maioria socialista deu prioridade à construção do novo 

mercado, o que constituiu um erro estratégico de planeamento da cidade. 

Erro esse que originou um novo e desnecessário investimento - a 

remodelação do antigo mercado - ao qual acrescentou a construção de 

uma nova feira semanal cujo único objectivo será viabilizar a inviável 

situação económica da exploração do novo mercado. Nós faríamos 

diferente. Votamos contra o Relatório e Contas de 2007, em conformidade 

com as nossas críticas à gestão socialista e, fundamentalmente, por 

convicção no nosso projecto de um concelho mais justo e equilibrado”. --- 

A Vereadora Ana Amélia Guimarães apresentou a seguinte declaração de 

voto: “Numa apreciação geral, e ainda provisória, parece-nos que houve a 

cautela de, em relação à execução orçamental, as receitas correntes 

superarem as despesas homólogas, com consequente libertação de 

excedentes aplicados em despesa de capital. Por outro lado os diversos 

graus de execução orçamental, sem serem, em nosso entender, os possíveis 
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e desejáveis, parecem não indicar desvios significativos. Consideramos, no 

entanto, que alguns aspectos serão susceptíveis de uma apreciação menos 

favorável, nomeadamente no que diz respeito à receita de capital (em 

baixa) ou no capítulo das acessibilidades, em que grande parte dos 

projectos prometidos não conheceu evolução ao longo de 2007, o que faz 

temer pela sua concretização no actual mandato ou, ainda, no domínio da 

economia e das actividades económicas, em que a execução também ficou 

aquém do esperado (caso da “promoção de novas áreas industriais” e o 

anunciado “centro incubador de microempresas”.) Assim, e atendendo à 

necessidade de analisar de forma mais detalhada, cruzando informação de 

metas e objectivos, a Vereadora da CDU irá abster-se reservando para a 

Assembleia Municipal uma discussão e posição mais detalhada”. ------------ 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – RELATÓRIO E 

CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

RESPEITANTE AO ANO DE 2007 – Presente, para ulterior 

apreciação e votação pela Assembleia Municipal, a proposta respeitante ao 

RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – ANO DE 2007. Os documentos respeitantes ao 

Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. 

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

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

EM LIQUIDAÇÃO – RELATÓRIO E CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES EM LIQUIDAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 

2007 – Presente, para ulterior apreciação e votação pela Assembleia 
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Municipal, a proposta respeitante RELATÓRIO E CONTAS DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES, EM LIQUIDAÇÃO – ANO DE 2007. Os documentos 

respeitantes ao Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos 

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

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


