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ACTA 

Aos oito dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

Ferreira da Costa e Silva, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de 

Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel Fernandes 

Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira, Luísa Maria Alves de Oliveira e 

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

Não compareceu a Vereadora Francisca Maria da Costa Abreu, cuja falta 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Leu, em voz alta, um documento, 

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

em acta: “Em Outubro de 2006, perante o anúncio do apoio do governo 

para que Guimarães fosse a Capital Europeia da Cultura em 2012 (CEC), 

tive a oportunidade, em nome dos vereadores eleitos nas listas do PSD, de 

saudar essa possibilidade e de garantir, desde logo, a vontade e inteira 

disponibilidade do PSD para colaborar e trazer as suas melhores ideias 

para um projecto que se quer de sucesso. Há quase um ano, mais 

propriamente em Julho de 2007, e depois de várias participações pontuais, 

o PSD apresentou ao grupo de missão, na pessoa do presidente da Câmara 

Municipal (CM), um conjunto de contributos conceptuais em que definia 

aquilo que entendia ser importante na missão da CEC, nos seus pilares 

base e nas parcerias estratégicas que deveria buscar. Não recebemos desse 

nosso contributo qualquer sinal. Recentemente, no início do mês de Abril, 
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tivemos notícia nesta reunião da CM, perante a insistência e dúvidas 

levantadas pela Sra. Vereadora Ana Amélia, de que V. Exas. iriam em finais 

do mês passado a Bruxelas apresentar a candidatura de Guimarães. Na 

ocasião, chegamos a ter a esperança (vã é certo) de que antes da 

apresentação da candidatura em Bruxelas poderiam informar-nos do 

conteúdo mínimo da mesma. Mas nada. Não foi com espanto que não nos 

vimos envolvidos no processo, que se queria unificador e agregador. Mas 

ficámos particularmente agastados com a hipocrisia que sustenta a 

ideia, divulgada em particular pelo presidente da CMG, de que este é um 

processo partilhado, quando não o é. O silêncio que mantivemos 

apesar de tudo, justifica agora ser quebrado depois da notícia do jornal 

“Público” de 27 de Abril sob o título “Capital Europeia da Cultura de 

2012 vai custar tanto como a Casa da Música”. Ver nos jornais 

pormenores sobre um assunto desta importância é algo que nos magoou, 

mas fundamentalmente foi algo que feriu a essência da democracia 

representativa que este órgão deveria reflectir. Por isso, deixamos um 

requerimento a pedir elementos concretos sobre todo o processo e nada 

mais”. 2 – Vereadora Luísa Oliveira – a) – Lamentou o cancelamento da 

edição deste ano da Feira de Artesanato, dizendo não compreender os 

motivos invocados pela Cooperativa “A Oficina” para não realizar o 

evento. Alegou que a falta de interessados se ficava a dever à mudança da 

feira para o Pavilhão Multiusos, que, na sua opinião, foi erro, propondo o 

regresso do certame ao centro da Cidade. 3 – Vereadora Ana Amélia 

Guimarães – a) – Evidenciou, também, o seu desagrado por ter tomado 

conhecimento pela Imprensa dos contornos da candidatura apresentada 

pelo Município a Capital Europeia da Cultura 2012. Recordou que tinha, 

oportunamente, solicitado a consulta do dossier, tendo-lhe sido 

respondido que tal dossier só poderia ser entregue após a data de 
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apresentação do projecto em Bruxelas; b) – Disse que a Câmara Municipal 

de Guimarães deveria ser um exemplo para as instituições do concelho na 

admissão de jovens estagiários uma vez que os alunos que frequentam os 

cursos profissionais das escolas EB 2,3 e do Secundário enfrentam 

dificuldades de integração nas entidades concelhias para desenvolverem 

essa componente prática da formação. Continuou, referindo que seria 

oportuno que o Município criasse uma rede de oferta de estágios em áreas 

diversificadas, constituindo, assim, um contributo para o emprego. 4 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções apresentadas, esclareceu: 

a) – Explicou que a Autarquia tem tido uma conduta que corresponde à 

preocupação da Vereadora Ana Amélia Guimarães, uma vez que tem 

colaborado com os pedidos de estágios curriculares, sobretudo dos alunos 

residentes em Guimarães; esclareceu, também, que os estágios 

profissionais implicam uma parceria com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, visto não serem gratuitos. Referiu, ainda sobre este 

assunto, que o maior problema residia no facto de, no final dos estágios, 

haver uma pressão imensa para que o estagiário permaneça na Câmara 

Municipal de Guimarães, o que não é possível; b) – Sobre a publicação de 

um artigo, na edição do Jornal “Público” de 27 de Abril, da candidatura de 

Guimarães a Capital Europeia da Cultura, disse ter ficado igualmente 

surpreendido, já que a Câmara Municipal de Guimarães não tinha 

fornecido quaisquer elementos à Comunicação Social. Esclareceu, a 

propósito, que havia o compromisso com o Ministério da Cultura de que o 

projecto fosse apresentado em Guimarães na presença do respectivo 

Ministro. Acrescentou que a Vereadora Francisca Abreu e o Director do 

Departamento de Acção Social e Cultural, José Nobre, deslocaram-se à 

Suécia com o objectivo de acertarem pormenores e clarificarem questões 

da proposta com um dos membros do júri; c) – Sobre a Feira do 
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Artesanato explicou que não estavam reunidas as condições para que o 

certame se realizasse, referindo o baixo número de inscrições para 

participação. Mostrou-se disponível para envidar os esforços necessários 

para a concretização do evento, no caso de haver interessados em número 

razoável. d) – Relativamente ao Acordo de Parceria celebrado entre a 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano e os Municípios de Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de 

Famalicão, que regula a responsabilidade de cada um dos outorgantes 

relativamente às acções a desenvolver para a realização da Acção 

Preparatória “Um Quadrilátero Urbano para a Competitividade, a 

Inovação e a Internacionalização”, esclareceu que apenas estava desenhada 

a estrutura do projecto, acrescentando que na fase de concretização o 

processo passará, naturalmente, pela Câmara Municipal de Guimarães; e) – 

Informou que a próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, em 

virtude do feriado que ocorre a 22 de Maio, vai realizar-se no dia 29 do 

mesmo mês de Maio, à hora e local habituais, considerando-se 

devidamente convocados todos os membros do Órgão Executivo 

presentes na reunião de hoje. 5 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Ainda 

sobre a candidatura a Capital Europeia da Cultura, quis esclarecer aquilo 

que entendia por projecto partilhado, visto que, na sua opinião, deveria ter 

sido realizada uma reunião informal com os Vereadores da oposição, 

dando-lhes conhecimento, pelo menos, da estrutura da candidatura. 6 – 

Vereador Júlio Mendes – Disse discordar do Vereador Rui Vítor Costa 

quando afirmou que o Projecto Capital Europeia da Cultura 2012 não era 

um processo partilhado, alegando, para o efeito, o trabalho exaustivo 

desenvolvido pelo Grupo de Missão, que ouviu pessoas e entidades locais, 

regionais e nacionais, registando os contributos dados neste âmbito, e por 

isso este dossier foi considerado abrangente. ------------------------------------- 
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---------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------- 

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

1 – Do ofício da Cooperativa Eco-Ave remetendo, para conhecimento, o 

Relatório Anual do Exercício de 2007, aprovado em Assembleia-Geral, 

realizada no passado dia 31 de Março, que se encontra disponível na 

Secretaria-Geral para consulta; 2 – Do ofício da Cooperativa A Oficina 

remetendo, para conhecimento, o Relatório de Actividades e Contas de 

2007, aprovado em Assembleia-Geral, realizada no passado dia 27 de 

Março, que se encontra disponível na Secretaria-Geral para consulta; 3 – 

Dos ofícios da Assembleia Municipal números 82 a 85, comunicando a 

aprovação, em sessão extraordinária realizada no passado dia 21 de Abril, 

das seguintes propostas: a) – “Relatório e Contas do Município de 

Guimarães respeitante ao ano de 2007”; b) – “Relatório e Contas da Zona 

de Turismo de Guimarães respeitante ao ano de 2007”; c) – “Relatório e 

Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, em 

Liquidação, respeitante ao ano de 2007”; d) – “Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Arquivo da Câmara Municipal de 

Guimarães”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2008. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE, tendo sido dispensada a leitura da 

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

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

VOTO DE LOUVOR – EQUIPA DE VOLEIBOL DO VITÓRIA 

SPORT CLUBE – Presente a seguinte proposta: “Apesar de recente, a 

aposta do Vitória Sport Clube na criação de uma equipa competitiva de 

voleibol foi encetada com elevado grau de profissionalismo e ambição, o 
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que explica que, nas últimas épocas, o Vitória tenha disputado os vários 

títulos em jogo até às respectivas finais. Acreditava-se, portanto, que um 

título nacional não tardaria, uma crença alicerçada na massa de fervorosos 

adeptos que a equipa de voleibol foi capaz de construir pela sua 

determinação e postura desportiva. O tão almejado título foi enfim 

alcançado com a brilhante conquista do Campeonato Nacional 2007/2008, 

na sequência de um conjunto de jogos que transformaram esta conquista 

num feito sentido como heróico por toda uma cidade e região que não 

tardaram a juntar-se aos indefectíveis do Voleibol do Vitória, festejando 

euforicamente o seu primeiro título nacional. Nunca é demais realçar que 

um feito desportivo como este se funda num conjunto de valores que nos 

devem inspirar nos vários domínios de actividade – rigor, profissionalismo, 

ambição, competitividade e humildade – e que são estes feitos que 

consolidam o Vitória como embaixador da Cidade e Região, conquistando 

adeptos de proveniências cada vez mais diversas e enchendo de vaidade os 

Vimaranenses da diáspora. Deste modo, proponho a aprovação do 

presente Voto de Louvor à equipa sénior de Voleibol do Vitória Sport 

Clube, aos seus valorosos atletas e técnicos, bem como aos seus dirigentes, 

por tão importante feito para o clube que é motivo de orgulho de 

Guimarães e dos Vimaranenses”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SERZEDO – 

RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA TRAVESSA 

DE CIMO DE VILA – Presente a seguinte proposta de Vereador 

Domingos Bragança: “A Junta de Freguesia de Serzedo pretende levar a 

efeito a obra de reconstrução de muro de suporte na Travessa de Cimo de 

Vila, uma vez que a passagem de veículos pesados utilizados no decorrer 

das obras de execução da rede de água e saneamento, ocasionaram o 
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desabamento do referido muro. Como a Junta de Freguesia de Serzedo 

não tem recursos financeiros para executar esta obra, proponho a 

atribuição àquela autarquia de uma verba de €3.562,10 (três mil quinhentos 

e sessenta e dois euros e dez cêntimos), conforme medição efectuada pelo 

Departamento de Obras Municipais”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

CONSTRUÇÃO DE MURO NA TRAVESSA ONECA MENDES – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua sessão de 23 de Novembro de 2007, 

proponho que a Câmara delegue na Junta de Freguesia de Creixomil a obra 

de “Construção de Muro na Travessa Oneca Mendes” pelo valor de 

€9.632,20 (nove mil seiscentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos) + 

IVA (à taxa de 5%). 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, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

FORNECIMENTOS – PROPOSTA PARA ABERTURA DO 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 3/08 – Presente a 

seguinte informação do Departamento Financeiro: “Submete-se para 

aprovação superior a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos, para ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, de acordo com 

o disposto no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho: Bem 

ou Serviço: Prestação de Serviços – Fornecimento de Refeições a 

vários Estabelecimentos de Ensino do 1.º Ciclo e Jardins-de-infância 
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do concelho – Ano 2009; Valor estimado da despesa: €2.359.174,40 

(dois milhões trezentos e cinquenta e nove mil cento e setenta e quatro 

euros e quarenta cêntimos) + IVA (12%); Classificação económica: 

020105; Plano: 010256; Procedimento: Concurso Público, nos termos do 

art.º 87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; Entidade competente 

para adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; Júri: Efectivos: 

Presidente – Anabela Moreira Lima, Directora do Departamento 

Financeiro; Vogais: Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe da Secção de 

Aprovisionamento; Helena Maria Teixeira Soares Leheman Cruz Pinto, 

Chefe de Divisão de Cultura e Desporto; Vogais Suplentes: Laura Mina 

Martins Amaro Paco Quesado, Técnica Superior de Educação; Carla 

Alexandra Castro, Técnica Superior de 1.ª Classe. Nas suas faltas e 

impedimentos a Presidente do Júri é substituída pela Vogal efectiva 

Adelaide Sousa Ribeiro, Chefe da Secção de Aprovisionamento. 

Audiência prévia: propõe-se que a audiência prévia seja realizada pelo 

Júri”. O Caderno de Encargos 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. --------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DO 

MOSTEIRO, FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente uma 

informação da Divisão de Património Municipal respeitante às negociações 

destinadas à aquisição da parcela de terreno, com a área de 3.285 m², a 

desanexar do prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob o nº. 01.567/S. Torcato, inscrita na respectiva matriz 

rústica sob o artigo 508, necessária à ampliação da escola EB1 do 

Mosteiro, freguesia de S. Torcato. Os proprietários da parcela acima 

identificada propõem o valor de €73.000,00 (setenta e três mil euros), 
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tendo o perito da lista oficial considerado tal pretensão aceitável. Assim, 

nos termos do art.º 11º do Código das Expropriações, submete-se à 

Câmara Municipal a aquisição da identificada parcela de terreno, pelo valor 

de €73.000,00 (setenta e três mil euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. DELIBERADO 

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

CASFIG – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA 

PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS – 

Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG – Coordenação de 

Âmbito Social e Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, 

remetendo, para aprovação, uma proposta de Alteração do Contrato-

Programa para a Realização de Pequenas Obras de Reparação e 

Manutenção das Habitações Sociais, aprovada em reunião ordinária do 

respectivo Conselho de Administração, realizada no passado dia 30 de 

Abril. A proposta e a minuta do Contrato-Programa dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. 

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

DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E DESENVOLVIMENTO URBANO – CONTRATO DE 

PARCERIA Nº 4/2008 – Presente, para ratificação, o Acordo de Parceria 

celebrado entre a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano e os Municípios de Braga, Barcelos, Guimarães 

e Vila Nova de Famalicão, que regula a responsabilidade de cada um dos 

outorgantes relativamente às acções a desenvolver para a realização da 

Acção Preparatória “Um Quadrilátero Urbano para a Competitividade, a 
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Inovação e a Internacionalização”. O Acordo de Parceria dá-se aqui por 

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

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E AMIZADE 

ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LAGOS, ÓBIDOS E GUIMARÃES 

– Presente a seguinte proposta: “Considerando: O importante papel de 

cada município na História de Portugal e o interesse mútuo de aprofundar 

os laços de amizade, cooperação e de solidariedade institucionais, culturais 

e sociais; A localização geográfica de cada município e a sua identidade 

cultural; O facto de cada um possuir um valioso património histórico, 

material e imaterial, e um centro histórico notável e bem preservado; O 

desejo comum das administrações locais em dar notoriedade aos 

respectivos territórios e projectar uma imagem de qualidade, susceptível de 

atrair recursos e turistas, para promoção da economia local e do bem-estar 

e qualidade de vida das suas populações; A cultura e o turismo como 

importantes recursos estratégicos de desenvolvimento económico, e 

factores de competitividade e diferenciação, essenciais à valorização e 

promoção dos respectivos municípios; A troca de experiências como 

factor potenciador e gerador de sinergias capazes de rentabilizar e 

optimizar os recursos próprios. Proponho a celebração do Acordo de 

Cooperação Cultural e Amizade entre os municípios de Lagos, Óbidos e 

Guimarães, nos termos da minuta anexa”. A minuta do Acordo de 

Cooperação Cultural e Amizade entre os municípios de Lagos, Óbidos e 

Guimarães, dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

ECO-AVE, CIPRL – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Plano Municipal de Gestão de 
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Resíduos tem, na sua estratégia, o incremento da recolha selectiva de 

materiais para reciclagem. É, pois, importante implementar medidas que 

permitam aumentar a eficácia, a eficiência e a qualidade das práticas de 

gestão, estabelecendo novos objectivos e metas mais ambiciosas, que 

propiciem o incremento das quantidades de resíduos recuperados para 

reciclagem ou valorização. A Câmara Municipal de Guimarães, por 

deliberação de 4 de Novembro de 2004, ao abrigo do art. 31.º da Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto, aprovou celebrar um contrato programa com a 

VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, 

EIM, delegando-lhe competências para assumir os serviços de “recolha de 

materiais nos ecopontos e resíduos sólidos urbanos nos contentores 

subterrâneos, bem como da limpeza e desinfecção daqueles contentores e 

receptores….” Este contrato-programa foi assinado em 12 de Janeiro de 

2005 e visado pelo Tribunal de Contas em 31 de Março desse mesmo ano. 

Posteriormente, em 28 de Outubro de 2005, a VIMÁGUA contratou a 

ECO-AVE para a realização daqueles serviços. A transformação da 

VIMÁGUA em sociedade anónima, ocorrida em finais de 2007, e a 

aprovação, em simultâneo, do contrato de gestão – que veio a ser assinado 

com a Câmara Municipal no passado dia 2 de Abril – implicou a cessação 

daquele “contrato programa”, uma vez que deixou de constar do objecto 

social da VIMÁGUA a prestação de serviços de recolha de resíduos 

sólidos urbanos. Considerando que os serviços de recolha de ecopontos e 

dos contentores subterrâneos é, à luz da lei, da responsabilidade do 

Município e que a Câmara Municipal não dispõe, actualmente, do 

equipamento adequado e dos recursos humanos necessários para tal, urge 

diligenciar no sentido de que tal serviço seja assegurado com a 

normalidade e regularidade que a situação aconselha. Sendo tal serviço 

totalmente compatível com o objecto social da Cooperativa ECO-AVE, 
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nos termos do art. 3.º dos respectivos Estatutos, onde o Município de 

Guimarães é detentor de 65% do capital social, e de harmonia com o 

parecer jurídico emitido pelo Advogado Dr. João Gomes Alves, em anexo 

(Anexo I), foi solicitada àquela Cooperativa a apresentação de proposta 

para recolha de ecopontos e contentores subterrâneos, com vista a uma 

possível celebração de Protocolo de Colaboração. A proposta apresenta 

um valor mensal de €60.298,00, acrescido de IVA à taxa de 5%, resultante 

do somatório do valor de €35.904,00 para a recolha selectiva de 1.332 

receptores (correspondendo a um custo de €26.95 por receptor), e do 

valor de €24.394,00 para a recolha de 181 contentores subterrâneos de 

resíduos indiferenciados (correspondendo a €134,77 por contentor). 

Tendo em vista analisar os preços propostos, os serviços municipais 

consultaram o valor da tarifa estabelecido, para o ano de 2007, no 

Protocolo para a recolha de ecopontos celebrado entre a AMAVE e o 

concessionário da ETRSU (Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos), nos Municípios de Santo Tirso, Fafe e Vizela. Tal valor é de 

€81,54 por ecoponto (3 receptores), pelo que a proposta da ECO-AVE se 

nos afigura vantajosa já que o valor total ascende a €80,85 por ecoponto. 

Por outro lado, a contrapartida financeira devida pela Sociedade Ponto 

Verde relativa aos pesos e tipologias dos resíduos de embalagem 

continuará a reverter para o Município de Guimarães. Assim, submete-se à 

consideração superior a celebração de um protocolo de colaboração com a 

Cooperativa ECO-AVE, CIPRL, para a recolha de materiais nos 

ecopontos e de resíduos sólidos urbanos nos contentores subterrâneos, 

conforme minuta de protocolo que se anexa (Anexo II)”. A minuta do 

Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A  
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E A UNIVERSIDADE 

DO MINHO RELATIVO À COOPERAÇÃO NA ÁREA DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Presente, para aprovação, a minuta 

do Protocolo de Colaboração a celebrar com a Universidade do Minho, 

que se anexa, tendo por objecto a concretização do Projecto Social de 

Guimarães (Rede Social). A minuta do Protocolo de Colaboração dá-se 

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO ENTRE A AMAVE E O 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação do 

Departamento Financeiro: “Tendo em consideração o aviso de abertura de 

concurso para a apresentação de candidaturas ao Sistema de Apoios à 

Modernização Administrativa (SAMA), do Programa Operacional da 

Região Norte 2007-2013, e o documento de enquadramento do “Vale do 

Ave – Região Digital 2015 (VARD)”, a AMAVE formalizou a sua 

candidatura com o projecto “VARD – SAMA/1”. Com este projecto 

pretende-se atingir duas metas essenciais: 1 - Harmonização da Sub-Região 

Ave no que concerne à capacidade tecnológica adquirida e instalada; 2 - 

Posicionamento da Sub-Região na vanguarda da ligação aos cidadãos nas 

diferentes dimensões, E.GOV, E.Community, E.Democracy, E.Service. 

Desta forma esta Candidatura é do tipo Misto. Sendo que Infra-estrutura 

são as seguintes componentes: a. Backbone Regional; b. Redes de fibra dos 

edifícios Municipais. Assumimos assim que temos como Imaterial as 

seguintes Acções: c. Governo Electrónico Autárquico 2; d. SIGAVE 

componente Regional; e. SIG Municipal e Web-SIG Municipal; f. 

Plataforma de Aquisição de bens e serviços; g. Agente Móvel; h. 

Ambulância Tecnológica; i. Unidade de Gestão. Com este conjunto de 

Acções, pretende-se resolver de uma forma cabal as questões 
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infraestruturais em termos de hardware, software e comunicações, 

assumindo a concretização de um conjunto de metas relacionadas com a 

melhoria dos serviços ao cidadão, a ligação aos diferentes níveis de 

administração pública e a ligação às empresas. Tem-se como premissa 

fundamental a efectiva desmaterialização dos diferentes serviços e 

processos, assumindo-se como base deste processo a implementação do 

Cartão do Cidadão e consequentemente das assinaturas e certificados 

digitais como elementos de validação. Pretende-se que a desmaterialização 

seja envolvida num processo de redução efectiva de tempos em 

BackOffice e não apenas a colocação da “coisa” em serviço on-line. A 

ligação à plataforma de interoperabilidade da Administração Pública. No 

entanto temos de resolver um conjunto de questões que mediante uma 

apresentação mais geral de cada uma das acções, permitirá avaliar as 

intenções e necessidade desta candidatura. As acções previstas são as 

seguintes: 1. Infraestruturais: a. Backbone Regional; b. Redes de fibra dos 

edifícios Municipais. 2. Imateriais: a. Governo Electrónico Autárquico 2; b. 

SIGAVE componente Regional; c. SIG Municipal e Web-SIG Municipal; 

d. Plataforma de Aquisição de bens e serviços; e. Agente Móvel; f. 

Ambulância Tecnológica; g. Unidade de Gestão. O investimento elegível 

candidatado é de 2.800.000,02€, sendo a taxa de comparticipação de 60%. 

O valor das despesas não financiadas (40% do valor de investimento 

elegível – 1.120.000,01€) será dividido por todas as entidades parceiras. A 

AMAVE como coordenadora global do projecto, dirigiu o convite, ao 

Município para formalizar a parceria no projecto acima mencionado. 

Devido à premência do cumprimento dos prazos para a submissão da 

candidatura (04/04/2008), o protocolo de parceria entre a AMAVE e o 

Município de Guimarães foi assinado em 3 de Abril de 2008. Face ao 

exposto, o protocolo deverá ser submetido a reunião para ratificação. À 
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consideração superior”. O Protocolo dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR A 5 

ALUNOS – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, compete à Autarquia proceder à 

atribuição de apoios no domínio da Acção Social Escolar aos alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. Nesse sentido, foi já deliberado em reunião de 

Câmara de 19 de Julho de 2007 e de 22 de Novembro de 2007, a 

atribuição de verbas aos Agrupamentos de Escolas do Concelho para 

comparticipação de livros e material escolar para o ano lectivo 2007/2008. 

Recentemente, e na sequência da alteração das condições socio-

económicas dos agregados familiares de cinco alunos que frequentam a 

EB1/JI de Igreja/Sande S. Martinho e a EB1 Pinheiral/Caldelas, o 

Agrupamento de Escolas das Taipas enviou à Autarquia novos pedidos de 

atribuição de apoios. Assim, e atendendo a que as directrizes no Ministério 

da Educação vão no sentido de que sempre que se verifique alteração da 

situação socio-económica do agregado familiar (morte, nascimento, 

desemprego, emprego, etc.), seja reanalisado o processo de atribuição de 

escalão, propõe-se a atribuição de uma verba no valor de €205,00 

(duzentos e cinco euros), destinada à comparticipação de livros e material 

escolar de cinco alunos, aos quais foi atribuído o escalão A.” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE RENDUFE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 10 de Abril de 2008, que 
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disponibilizou à Junta de Freguesia de Rendufe o transporte, em autocarro, 

dos alunos da EB1 de Rendufe à freguesia de Atães, onde participaram 

numa actividade inter paroquial, no passado dia 10 de Abril. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS TAIPAS 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Abril de 2008, que 

disponibilizou ao Agrupamento de Escolas das Taipas o transporte, em 

autocarro, dos alunos da EB1 de Sande S. Martinho ao Museu Alberto 

Sampaio, nos passados dias 7, 14, 15, 21 e 28 de Abril. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS TAIPAS 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Abril de 2008, que 

disponibilizou ao Agrupamento de Escolas das Taipas o transporte, em 

autocarro, dos alunos da EB1 de Sande S. Martinho ao Museu Alberto 

Sampaio, no passado dia 17 de Abril. DELIBERADO RATIFICAR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

18 de Abril de 2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas 

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

Barreiro, freguesia de Leitões, ao Museu Alberto Sampaio, no passado dia 

21 de Abril. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRANSPORTES – ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

REGIONAL DE GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 
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11 de Abril de 2008, que disponibilizou ao Estabelecimento Prisional 

Regional de Guimarães o transporte, em autocarro, de um grupo de 

reclusos à Biblioteca Municipal Raul Brandão, no passado dia 23 de Abril. 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DA MARCHA 

GUALTERIANA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de Abril de 

2008, que disponibilizou à Associação da Marcha Gualteriana o transporte, 

em autocarro, os Obreiros aquando da Confraternização Anual, no 

passado dia 27 de Abril. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 11 de Abril de 2008, que 

disponibilizou à Sociedade Martins Sarmento o transporte, em autocarro, 

de 25 alunos do 6º ano da EB 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso à Citânia de 

Briteiros e ao Museu da Cultura Castreja, no passado dia 28 de Abril. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Abril de 

2008, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas do Vale de S. 

Torcato o transporte, em autocarro, de 40 alunos da EB1 de Estrada, 

freguesia de Gonça, a uma empresa, no passado dia 30 de Abril. 

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

TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE 

MESÃO FRIO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 9   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE MAIO DE 2008 
 

 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

2008, que disponibilizou ao Centro Paroquial de São Romão de Mesão 

Frio o transporte, em autocarro, de 25 crianças ao Colégio Nossa Senhora 

da Conceição e ao Infantário Nuno Simões, nos dias 30 de Abril e 14 de 

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

TRANSPORTES – JARDIM-DE-INFÂNCIA DE IGREJA – 

FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 18 de Abril de 2008, que disponibilizou ao Jardim-de-

infância de Igreja, freguesia de Briteiros S. Salvador, o transporte, em 

autocarro, de 40 crianças à Biblioteca Municipal Raul Brandão, no 

próximo dia 5 de Maio. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – OFICINA – CENTRO DE ARTES E 

MESTERES DE GUIMARÃES, C.I.P.R.L. – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Oficina – Centro de Artes e Mesteres de 

Guimarães, C.I.P.R.L., solicitou a colaboração do Município através da 

cedência de um autocarro para efectuar o transporte da “Akram Khan 

Company”, nos dias 25 e 28 de Maio, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

para Guimarães e regresso. Considerando que se trata de um espectáculo 

de manifesto interesse cultural, inserido na Programação regular do Centro 

Cultural Vila Flor e não haver inconveniente para os serviços a 

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

Executivo Camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGEUSIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 
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informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Junta 

de Freguesia de Souto Santa Maria solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro para efectuar o transporte dos alunos 

da EB1 e do Jardim-de-infância à Sede do Agrupamento, no próximo dia 

30 de Maio. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito do 

Plano de Actividades do Agrupamento 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 – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Abril de 

2008, que disponibilizou à Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador o 

transporte, em autocarro, de elementos de várias instituições convidadas a 

participar no projecto “Um dia à descoberta de Briteiros S. Salvador”, no 

próximo dia 31 de Maio. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DA EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DO 

CARREIRO – LORDELO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e 

Jardim-de-infância do Carreiro, freguesia de Lordelo, solicitou a 

colaboração do Município pela cedência de dois autocarros para efectuar o 

transporte de 76 crianças à Cidade, no próximo dia 2 de Junho. 

Considerando que se trata de uma deslocação inserida nas comemorações 

do Dia Mundial da Criança e inclui visitas aos locais de maior interesse 

turístico e cultural da cidade, e não haver inconveniente para os serviços a 
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disponibilização das viaturas em causa, submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 

DE ABAÇÃO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“O Agrupamento Vertical de Escolas de Abação solicitou a colaboração 

do Município através da cedência de um autocarro para efectuar o 

transporte de 76 alunos à Estação de Tratamento de Águas da Vimágua, 

nos próximos dias 3 e 4 de Junho. Considerando que se trata de uma 

actividade no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais, Físico-Química 

e Geografia e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização 

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

transporte solicitado.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS – 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – DOAÇÃO DE UMA PARCELA 

DE TERRENO – Presente a seguinte informação da Divisão de 

Património Municipal: “No âmbito do Alvará de Loteamento n.º 67/02, e 

para dar cumprimento ao estatuído no artigo 15º, nº. 1, do Decreto-Lei n.º 

448/91 de 29 de Novembro, foi cedido ao domínio privado do Município, 

mediante escritura outorgada em 16 de Julho de 2003, uma parcela de 

terreno com a área de 3.340m², destinada a equipamento, sita no Lugar de 

Souto ou Sepa, freguesia de Caldelas. Atendendo à pretensão da Junta de 

Freguesia de Caldelas em proceder a obras de alargamento do cemitério, 

pretende assim ver formalizada a doação do terreno acima indicado. O 

terreno já se encontra registado a favor do Município, estando descrito na 

1ª. Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 
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01034/Caldelas e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1.672º, 

com o valor patrimonial de €57.185,60. De acordo com a avaliação 

efectuada por perito da lista oficial, aquela parcela tem um valor atribuído 

de € 120.240,00. Assim, se for superiormente entendido, deverá ser 

submetida a deliberação camarária, nos termos da alínea f), n.º 1, e alínea 

b) n.º 6, do art. 64º, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a doação da parcela de 

terreno supra identificada, destinada a ampliação do cemitério, pelo valor 

de €120.240,00 (cento e vinte mil duzentos e quarenta euros). À 

consideração superior”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

AQUISIÇÃO DE PAVIMENTO SINTÉTICO PARA O PARQUE 

INFANTIL DO AREAL E 1.º DE MAIO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Os 

Parques Infantis do Areal e 1.º de Maio, na freguesia de Polvoreira, foram 

executados aproximadamente há quinze anos, integrados em loteamentos 

em espaços públicos destinados a equipamentos. Os projectos foram 

executados pela Junta de Freguesia como espaço de recreio e lazer com 

fruição para a população. O projecto inicial era composto por uma caixa 

de areia em que foram implantados os respectivos equipamentos. Com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 379/97 de 27 de Dezembro, nas superfícies 

de impacte que sejam constituídas por areia, aparas de madeira ou outro 

material semelhante, deve ser efectuada a sua renovação completa pelo 

menos uma vez por ano, de forma a assegurar as condições higio-

sanitárias. Deste modo, e dado que as superfícies de impacte destinadas 

aos espaços de recreio em questão, quando utilizadas para o fim a que se 

destinam, e atendendo ao comportamento habitual das crianças, pode ser 
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susceptível de pôr em risco a saúde e segurança do utilizador e/ou 

terceiros. Assim, submete-se à apreciação da Câmara a atribuição de um 

subsídio à Junta de Freguesia de Polvoreira (responsável pela manutenção 

e conservação destes Parques Infantis) no valor de €9.559,50 (nove mil 

quinhentos e cinquenta e nove euros e cinquenta cêntimos), para a 

aplicação de pavimento sintético nos Parque Infantis do Areal e 1.º de 

Maio nas áreas de segurança dos equipamentos instalados, em 

conformidade com a NP EN 1177 e com o Decreto-Lei nº 379/97 

“Regulamento que estabelece as condições de Segurança a observar na Localização, 

Implantação, Concepção e Organização Funcional dos Espaços de Jogo e Recreio, 

Respectivo Equipamento e Superfícies de Impacte”. 1 - Pavimento sintético para as 

áreas de segurança: - A superfície deverá ser colocada de forma a não 

apresentar quaisquer pontos onde o utilizador possa ficar preso; - Deverão 

ser entregues os certificados de cada pavimento de acordo com a Norma 

EN 1177; - O piso deverá ser em placas com 55mm de espessura; - Altura 

do pavimento deverá cumprir os certificados entregues, e deverão respeitar 

as alturas de queda de cada equipamento; - A cor pretendida é vermelho 

escuro (cor tijolo), sem pigmentação; - Garantia mínima: 2 anos contra 

defeitos de fabrico e má colocação; - Área total cerca de: 66,50m2”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2007/2008 – 

Presente a seguinte proposta: “Na sequência do propósito assumido pela 

Câmara Municipal nos últimos anos de apoiar os clubes e associações 

desportivas, principalmente os que apostam na formação de jovens, com 

critérios de justiça e de rigor, submete-se à aprovação da Câmara 

Municipal a seguinte proposta de atribuição de subsídios aos Clubes 
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Desportivos do nosso Concelho para a época 2007 / 2008: A. ESCOLAS 

DE FORMAÇÃO – Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis – Subsídio 

de 5.000 Euros, por cada modalidade. B. CLASSES JOVENS – 

Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis – Modalidades – Andebol, 

basquetebol, voleibol, futebol de 11, futsal, hóquei em patins. Subsídios: 

competições de âmbito local ou distrital – €375,00 (trezentos e setenta e 

cinco euros); competições de âmbito regional (distritos limítrofes) – 

€550,00 (quinhentos e cinquenta euros); competições de âmbito nacional – 

€750,00 (setecentos e cinquenta euros). Excepções: nas modalidades de 

natação, ciclismo, desporto para deficientes, pesca desportiva, BTT, ténis e 

pólo aquático, os clubes recebem um apoio de €550,00 (quinhentos e 

cinquenta euros) por cada equipa em cada escalão, ou €50,00 (cinquenta 

euros) por cada atleta quando, num determinado escalão, o número de 

atletas for inferior a nove. O xadrez irá receber €275,00 (duzentos e 

setenta e cinco euros) por cada equipa em cada escalão, e sempre que o 

número de atletas seja inferior a nove receberá €25,00 (vinte e cinco euros) 

por cada jovem inscrito. Atletismo - O Atletismo foi uma modalidade com 

grande expressão em Guimarães, mas nos últimos anos, tem havido um 

decréscimo no número de praticantes, e mesmo no de eventos 

desportivos. Assim, pretende a Câmara Municipal de Guimarães criar 

vários incentivos a esta modalidade, para que nos próximos anos apareçam 

novos valores, de forma sustentada e continuada. A construção da Pista de 

Atletismo servirá a longo prazo para relançar a modalidade nas suas mais 

variadas vertentes, pelo que se torna necessário reformular os apoios a esta 

modalidade, de forma a inverter o estado actual do seu desenvolvimento. 

As Disciplinas Técnicas do Atletismo – lançamento do disco e dardo, salto 

em comprimento e altura, etc. – que actualmente não tem qualquer 

expressão no universo desportivo Vimaranense, serão uma das prioridades 
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a ter em conta nos próximos anos, podendo futuramente terem apoios 

diferenciados em relação ao Cross ou à Estrada. Neste sentido, propõe-se 

um Subsídio de €100,00 (cem euros) por cada jovem atleta federado. C. 

SÉNIORES – Inatel (futebol e atletismo) e futebol feminino federado – 

subsídio de €300,00 (trezentos euros). D. DESPORTOS 

INDIVIDUAIS – Os subsídios aos atletas naturais ou residentes no 

Concelho de Guimarães, com idade inferior a 25 anos, mediante prova 

documental de participação e conquista do feito, deverão ser atribuídos 

aos Clubes que representam, ficando escalonados da seguinte forma: 

Título Regional – €250,00 (duzentos e cinquenta euros); Título Nacional – 

€500,00 (quinhentos euros); Título Internacional – €1.000,00 (mil euros). 

E. ACTIVIDADE ESPECÍFICA – No âmbito da actividade específica, 

pretende-se manter a diversificação de modalidades, e apoiar a afirmação 

dos Clubes nos primeiros patamares das principais competições nacionais, 

e onde a formação é primordial no seu funcionamento. Para além do 

futebol, o andebol, o voleibol, o basquetebol, o ciclismo, o atletismo e a 

natação são, indiscutivelmente, grandes modalidades nacionais onde a 

afirmação da Cidade é importante, e onde a nossa presença representa uma 

mais valia sócio-desportiva de relevo, com destaque para os títulos 

nacionais alcançados no voleibol e basquetebol. O Desportivo Francisco 

de Holanda, no andebol e voleibol, o Vitória Sport Clube, no voleibol, 

futebol, atletismo, basquetebol, pólo aquático e natação, a Casa do Povo 

de Fermentões, no andebol, voleibol e atletismo, o Futebol Clube os 

Piratas de Creixomil no desenvolvimento do Futsal e a Associação de 

Ciclismo do Minho nas várias vertentes do Ciclismo, estão a disputar ou a 

organizar na presente época desportiva os principais Campeonatos 

Nacionais destas modalidades, e em alguns casos, poderão participar nas 

provas de cariz internacional. Na concretização da política desportiva, atrás 
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enunciada, proponho: Que a Câmara Municipal conceda subsídios 

extraordinários, que já englobam os apoios aos vários escalões formativos 

dos seguintes clubes/secções: €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) - 

Desportivo Francisco de Holanda, €35.000,00 (trinta e cinco mil euros) - 

Vitória Sport Clube –Secção de Voleibol, €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros) - Vitória Sport Clube –Secção de Natação, €35.000,00 (trinta e 

cinco mil euros) - Vitória Sport Clube –Secção de Basquetebol, €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros) - Casa do Povo de Fermentões, €25.000,00 (vinte 

e cinco mil euros) - Futebol Clube os Piratas de Creixomil, €10.000,00 (dez 

mil euros) - Vitória Sport Clube – Secção de Pólo Aquático, €3.000,00 (três 

mil euros) - Associação de Ciclismo do Minho. Excepcionalmente, devido 

aos títulos nacionais alcançados recentemente, o voleibol e o basquetebol 

promovidos pelo Vitória Sport Clube terão apoios diferenciados em 

relação aos outros clubes/secções. O Futebol Clube os Piratas de 

Creixomil tem feito neste últimos anos uma clara aposta na formação, mas 

o seu grande problema é que não tem instalações desportivas próprias, 

como acontece com os outros clubes, pelo que este apoio tem em conta os 

gastos com o aluguer dos pavilhões para a sua actividade física federada. O 

processamento dos subsídios será concretizado após requerimento dos 

clubes ou atletas interessados, que deverão fazer prova da sua participação 

nas modalidades, campeonatos ou competições respectivos, bem como do 

número de atletas inscritos por cada escalão, através de declaração 

confirmativa emanada das respectivas associações ou federações onde 

conste o nome dos atletas dos escalões jovens. F. FORMAÇÃO CÍVICA 

– Considerando a importância da educação para a revitalização do nosso 

Concelho e do nosso País, bem como a importância das associações e 

clubes no incentivo à formação e frequência da escola dos respectivos 

atletas, a partir de 2008 os clubes apresentarão documentos comprovativos 
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da frequência escolar, a serem emitidos pelo respectivo estabelecimento de 

ensino, relativo aos jovens com idade até aos 15 anos e que não tenham 

ainda terminado o 9º ano do ensino básico. Estima-se, com base nos 

subsídios atribuídos em anos anteriores, que o montante para este ano 

ronde os €300.000,00 (trezentos mil euros)”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS / CONSELHO DISTRITAL DO PORTO DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS – PÓLO DE FORMAÇÃO 

CONTÍNUA DE ADVOGADOS – Presente a seguinte proposta: “A 

relação estreita que, desde 1990, esta Câmara Municipal tem mantido com 

a Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados tem proporcionado 

aos cidadãos vimaranenses um conjunto de serviços vocacionados para a 

defesa dos seus interesses, relação essa que é reveladora da prossecução do 

interesse público, que ambas instituições procuram. Refira-se, como 

exemplos, a instalação, à época pioneira em Portugal, do Gabinete de 

Consulta Jurídica, em Novembro de 1990 e a criação, em Fevereiro de 

1993, da Comissão de Protecção de Menores. Na sequência das mudanças 

introduzidas pelos órgãos da Ordem no sistema de acesso à profissão e de 

formação dos advogados, foi criada uma Comissão Nacional de Formação, 

através da qual a Ordem se obrigou a ministrar regularmente cursos de 

formação para advogados e advogados estagiários. Tais cursos têm vindo a 

ser organizados a nível distrital, tendo a Delegação de Guimarães tomado a 

iniciativa de promover tais cursos em Guimarães, o primeiro caso em que 

estes Cursos serão ministrados fora  das capitais de distrito. De acordo 

com deliberação desta Câmara tomada em reunião de 5 de Fevereiro de 

2004, e na prossecução do estreito relacionamento existente entre a 

Autarquia e a Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados, 
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firmámos um protocolo de utilização do Auditório do Complexo 

Multifuncional de Couros, onde aquele Pólo de Formação iniciou a sua 

actividade. Assim, a criação deste Pólo de Formação Contínua para 

Advogados agregou, para além da comarca de Guimarães, as de Felgueiras, 

Fafe, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Lousada, Paredes, Penafiel e 

Amarante, constituindo-se, assim, como um elemento potenciador da 

afirmação regional de Guimarães que, actualmente, está de tal forma 

consolidado que a Delegação de Guimarães, em conjunto com o Conselho 

Distrital do Porto da Ordem dos Advogados, procura instalações que 

viabilizem o crescimento do Pólo, designadamente permitindo a criação de 

espaços diversos com diferentes capacidades, por forma a possibilitar o 

decurso simultâneo de diferentes acções ou módulos de formação, solução 

que as instalações do Complexo Multifuncional não têm capacidade de 

assegurar. Na sequência da visita a vários equipamentos do Concelho, os 

responsáveis da Ordem dos Advogados consideram que a sede da 

Associação de Viajantes e Técnicos de Vendas de Guimarães dispõe das 

potencialidades julgadas ideais para o objectivo citado, designadamente ao 

dispor de um Auditório com lotação suficiente para conferências e acções 

com um maior número de inscritos e, simultaneamente, de espaços que, 

com algumas transformações a realizar pela Direcção daquela Associação, 

poderiam criar vários espaços para acções com menor número de inscritos 

que pudessem decorrer em simultâneo. Deste modo, considerando o 

inquestionável interesse público de que se reveste o reforço e 

desenvolvimento do Pólo de Formação Contínua de Advogados de 

Guimarães, e atendendo à incapacidade financeira da Delegação de 

Guimarães / Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados para 

fazer face à totalidade da renda a pagar pela utilização das novas 

instalações, proponho, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 4 do art. 
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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 Distrital do Porto da 

Ordem dos Advogados, de um subsídio de €10.500,00 (dez mil e 

quinhentos euros) destinado a comparticipar nas rendas a pagar pela 

instalação do Pólo de Formação Contínua de Advogados na sede da 

Associação de Viajantes e Técnicos de Vendas de Guimarães”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 32 a 40 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

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

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES E TÉCNICOS DE 

VENDAS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Na 

prossecução dos objectivos da Associação de Viajantes e Técnicos de 
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Vendas de Guimarães, vem a respectiva Direcção manifestar a intenção de 

concretizar um conjunto de actividades que, no essencial, visam: • A 

criação de oportunidades de encontro, convivência, debate e informação e 

formação cultural e profissional; • A promoção e defesa dos valores éticos 

e deontológicos e a dignificação dos viajantes e técnicos de vendas; • A 

promover e incentivo à formação e aperfeiçoamento profissional, bem 

como a sua reconversão ou reciclagem; • A cooperação com outras 

entidades em assuntos de interesse comum e/ou com relevância para a 

comunidade; • O desenvolvimento de projectos de formação profissional; 

• A criação de parcerias para consolidação de experiências, acesso a novos 

saberes e transferência de benefícios; • O desenvolvimento de projectos 

sustentados, próprios e/ou em conjunto com outras entidades; • O apoio 

em novas tecnologias e novas competências como metodologia de 

integração e crescimento. • A realização de acções de Formação 

Profissional no âmbito do POEFDS. Ciente das suas responsabilidades 

enquanto Associação, é igualmente intenção da Direcção prosseguir o 

desenvolvimento de actividades de índole cultural e recreativo, 

promovendo-se iniciativas que, além do interesse para os associados, 

despertem a atenção da comunidade em geral, ou auxiliando a realização 

de acções para as quais o contributo da AVTVG se revele importante. Por 

outro lado, a Associação dos Viajantes e Técnicos de Vendas de 

Guimarães presta um conjunto alargado de serviços e promove um 

conjunto de actividades que visam corresponder às expectativas e 

necessidades dos seus associados, mas também da comunidade em geral, 

nomeadamente a cedência gratuita a Instituições do Concelho que têm 

realizado nas suas instalações diversas acções de formação e informação. 

Concretamente no que diz respeito à sua classe profissional, a Associação 

propõe-se realizar, em 2008, Acções de Formação nos domínios da 
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Informática Inicial, Técnicas de Venda e Negociação, Informática 

Avançada, Informática de Gestão e Inglês Comercial. Pese embora a 

vontade de prosseguir de forma continuada e sustentada estes objectivos 

estatutários, a verdade é que as dificuldades sentidas no tecido industrial 

local se reflectem numa menor capacidade de angariação de donativos. 

Deste modo, e como forma de aumentar as receitas com recurso à 

rentabilização da sua sede social, a Associação pretende formalizar um 

protocolo com a Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados / 

Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados visando a 

instalação e funcionamento do Pólo de Formação Contínua de 

Advogados, o que implica a execução de algumas transformações físicas na 

sede, bem como o reforço do equipamento disponível no respectivo 

Auditório. Assim, e atendendo às dificuldades financeiras que atravessam 

actualmente, vêm solicitar o apoio financeiro da Autarquia. Considerando 

o interesse inquestionável de que se revestem as acções propostas pela 

actual Direcção, designadamente as que procuram assegurar a actualização 

e desempenho profissionais de uma classe fundamental ao tecido 

económico do Concelho e atendendo igualmente ao interesse estratégico 

em dotar o Pólo de Formação Contínua de Advogados das condições 

adequadas ao seu crescimento e consolidação proponho, ao abrigo do 

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

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

Associação de Viajantes e Técnicos de Vendas de Guimarães de um 

subsídio de €14.500,00 (catorze mil e quinhentos euros) destinado a 

comparticipar nos custos de implementação das actividades supra 

referidas”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. A 

Vereadora Luísa Oliveira não participou na discussão e na votação 

da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e 
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Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

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

40 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 – GEOPLANUM – ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – JORNADAS DE GEOGRAFIA 

2008 – Presente a seguinte proposta: “Teve lugar no passado dia 29 de 

Abril mais uma edição das Jornadas de Geografia, organizadas pela 

GeoPlanUM – Associação de Estudantes de Geografia e Planeamento da 

Universidade do Minho e pelo respectivo Departamento, tendo para o 

efeito escolhido o Auditório do Complexo Multifuncional de Couros, 

considerado um elemento urbano de grande interesse no quadro das 

referidas jornadas. Para o efeito, e mercê da não concretização de um 

apoio financeiro esperado, solicitam o apoio da Autarquia para assumir os 

custos de utilização do referido auditório. Considerando o interesse de que 

se reveste a realização de iniciativas académicas em Guimarães e, 
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particularmente no quarteirão de Couros, 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 

GeoPlanUM – Associação de Estudantes de Geografia e Planeamento da 

Universidade do Minho, de um subsídio de €241,38 (duzentos e quarenta e 

um euros e trinta e oito cêntimos), destinado a assegurar os custos de 

utilização do Auditório do Complexo Multifuncional de Couros para 

realização das Jornadas de Geografia 2008”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 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 – ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE 

HOLANDA – COLOCAÇÃO DE PAINEL DE AZULEJOS – 
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PEDIDO DE APOIO – Presente a seguinte proposta: “Como forma de 

homenagear o fundador da escola onde completaram o ensino secundário, 

um grupo de alunas da disciplina de Área de Projecto do 12º ano da Escola 

Secundária Francisco de Holanda, pretende colocar no exterior do edifício 

um painel de azulejos identificando o estabelecimento. Atendendo ao 

interesse em apoiar a iniciativa das estudantes 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 €1.000,00 (mil 

euros), destinado a comparticipar nos custos de colocação de um painel de 

azulejos no exterior do edifício, a cargo de um grupo de alunas da 

disciplina de Área de Projecto do 12º CSH1”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 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 
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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 ABEL SALAZAR 

– PEDIDO DE APOIO PARA VISITA – Presente a seguinte proposta: 

“De acordo com os objectivos de uma orientação inclusiva, a Escola EB 

2,3 Abel Salazar tem procurado proporcionar às crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais uma pedagogia capaz de corresponder às 

suas necessidades e interesses, a par de experiências e visitas a que muitos 

deles, dadas as dificuldades económicas dos respectivos agregados, não 

poderiam aceder sem ser por via da sua escola. Considerando aqueles 

objectivos, que não podemos deixar de partilhar, e na sequência do pedido 

de apoio financeiro por parte da Coordenadora de Ensino Especial 

daquele estabelecimento 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 

Abel Salazar, de um subsídio de €310,00 (trezentos e dez euros), destinado 

a assegurar 50% dos custos de deslocação de um grupo de alunos com 

necessidades educativas especiais da respectiva Escola EB 2,3 à Serra do 

Gerês e ao Oceanário de Lisboa”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 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 
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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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE 

MEIRA – APOIO AO CLUBE DE XADRÊS – Presente a seguinte 

proposta: “Realizou-se no passado dia 26 de Abril o V Torneio Aberto de 

Xadrez Sub-20, integrado no plano de actividades do Clube de Xadrez da 

Escola EB 2,3 João de Meira, uma iniciativa que se vem afirmando e 

prestigiado no calendário do xadrez nacional jovem e que conta 

normalmente com cerca de três centenas de participantes. Atendendo aos 

custos envolvidos, designadamente na aquisição de lanches, prémios e 

material diverso, solicitam o apoio da Autarquia. Considerando o interesse 

de que se reveste o torneio e o seu crescimento, e atendendo aos custos 

envolvidos na sua organização 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 Prof. João de Meira, de um subsídio de €500,00 

(quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização 

do V Torneio Aberto de Xadrez Sub-20, a cargo do Clube de Xadrez da 

respectiva Escola EB 2,3. Mais proponho a cedência de material de 

informação turística, a facultar aos jovens e famílias que se deslocam de 

outros pontos do país”. Esta despesa está cabimentada na unidade 
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orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 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 – CERCIGUI – PEDIDO DE APOIO PARA 

ESPECTÁCULO DE BENEFICÊNCIA – Presente a seguinte 

proposta: “Com o fim de reunir os meios em falta para a conclusão das 

obras do Lar Residencial de São João de Ponte, a CERCIGUI propõe-se 

realizar um conjunto de eventos, o primeiro dos quais na sequência de 

oferta da Academia de Música e Bailado de Guimarães que se propõe 

realizar o seu espectáculo anual oferecendo a respectiva receita à 

CERCIGUI. Considerando os fins solidários a que se destina o 

espectáculo 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-
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A/2002 de 11 de Janeiro, a atribuição, à CERCIGUI – Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de 

Guimarães, de um subsídio de €4.537,50 (quatro mil, quinhentos e trinta e 

sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a assegurar os custos de 

utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, aquando do 

espectáculo a realizar no próximo dia 6 de Julho”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E 

CULTURAL DE SANDE SÃO MARTINHO – “OS 

SANDINENSES” – APOIOS – Presente a seguinte proposta: “O 

Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Sande São Martinho – “Os 
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Sandinenses” solicita à Autarquia apoio financeiro que possibilite fazer 

face aos custos de inscrição dos seus atletas nos cinco campeonatos 

regionais de todos os escalões de formação em que participa e de 

deslocação a dois torneios a realizar, respectivamente, de 31 de Maio a 1 de 

Junho, em Lisboa, e de 2 a 6 de Junho, em Aveiro. Por outro lado, no 

sentido de assegurar o transporte dos seus atletas nos referidos 

campeonatos e torneios, solicita apoio financeiro para aquisição de uma 

viatura. Considerando o interesse público de que se reveste a actividade 

formativa desta associação e, consequentemente, a participação dos seus 

atletas nas diversas competições proponho, ao abrigo do disposto na alínea 

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

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

Desportivo Recreativo e Cultural de Sande São Martinho – “Os 

Sandinenses” de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

destinado a comparticipar nos custos de inscrição e participação nos 

campeonatos e torneios mencionados. Por outro lado, atendendo ao 

interesse em assegurar as condições para que os seus atletas possam ser 

transportados em condições de segurança, mais proponho, ao abrigo do 

citado preceito legal, a atribuição, à mesma entidade, de um subsídio de 

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

aquisição de uma viatura para transporte dos respectivos atletas. Este 

subsídio será pago mediante apresentação do título de propriedade da 

referida viatura”. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 32 a 40 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 
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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 – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – APOIO AO 

1º CIRCUITO NACIONAL DE ATLETISMO DA MONTANHA 

DA PENHA – Presente a seguinte proposta: “Numa organização da 

Irmandade da Penha e da Casa do Povo de Fermentões, realizar-se-á no 

próximo dia 11 de Maio o 1º Circuito Nacional de Atletismo da Montanha 

da Penha, procurando associar a realização de uma prova desportiva sob a 

égide da Federação Portuguesa de Atletismo à valorização da Montanha da 

Penha e, por consequência dos equipamentos que a servem. Nesta 

sequência, a Casa do Povo de Fermentões vem solicitar o apoio da 

Autarquia para a execução de 2.000 t-shirts de treino, a distribuir aos atletas 

participantes, nelas constando referências à candidatura de Guimarães a 

Capital Europeia da Cultura 2012, e à classificação da UNESCO. 

Considerando o interesse público de que se reveste a realização desta 

prova, nos planos desportivo e promocional, 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 
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Casa do Povo de Fermentões, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de aquisição de 

2.000 t-shirts de treino a distribuir aos participantes do 1º Circuito Nacional 

de Atletismo da Montanha da Penha”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 32 a 40 da agenda desta 

reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – APOIO AO XV GRANDE 

PRÉMIO DE ATLETISMO DE SERZEDO – Presente a seguinte 

proposta: “Integrado nas XVII Jornadas da Juventude e do Teatro, 

promovidas pela ADCL – Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais, realizou-se no passado dia 1 de Maio o XV Grande 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 9   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE MAIO DE 2008                                                                   
 

 

 
Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Prémio de Atletismo de Serzedo, para o qual a ADCL solicita apoio da 

Autarquia através da oferta de cinco troféus. Considerando o interesse de 

que se reveste a realização desta prova, 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 ratificação do meu 

despacho datado de 10 de Abril, cedendo à Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais cinco troféus a distribuir aos 

participantes do XV Grande Prémio de Atletismo de Serzedo”. 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO 546 DO CORPO NACIONAL 

DE ESCUTAS – Presente a seguinte proposta: “Em busca de um local 

onde pudesse realizar actividades relacionadas com a natureza e construir 

infra-estruturas associadas, como salas de formação, acampamento e 

balneários, o Agrupamento 546 do Corpo Nacional de Escutas, oriundo de 

Selho São Jorge, obteve do Pároco daquela freguesia a cedência de um 

terreno com todas as condições para o efeito. Deste modo, e com recurso 

aos próprios elementos e meios, aquele agrupamento encontra-se a realizar 

aquelas obras, tendo solicitado a cedência de uma retroescavadora para 

reposição de muros e terraplanagens. Atendendo ao interesse em dotar 

aquele espaço de condições adequadas à sua fruição por parte dos jovens 

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

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

de 11 de Janeiro, a cedência, ao Agrupamento 546 do Corpo Nacional de 

Escutas, de uma retroescavadora pelo período de 40 horas, que o 

Departamento respectivo quantifica em €928,00 (novecentos e vinte e oito 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – Presente a seguinte 
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proposta: “A fim de assegurar o abastecimento de água aos vários 

equipamentos a instalar durante as próximas Festas de Santo António da 

Cruz de Pedra, que este ano se realiza de 12 a 15 de Junho, vem o Grupo 

Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra solicitar a ligação à rede de uma 

torneira existente junto ao parque infantil. De forma a assegurar as 

necessárias condições de salubridade e higiene ao evento, 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, que a 

Câmara Municipal assuma a referida ligação, bem como os respectivos 

consumos”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO AMARO – 

FREGUESIA DE DONIM – RECTIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Por deliberação de 7 de Janeiro de 2008 foi atribuído à Junta de 

Freguesia de Donim um subsídio até €156,48 (cento e cinquenta e seis 

euros e quarenta e oito cêntimos) correspondente a 50% do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra de Santo 

Amaro, realizadas entre os passados dias 14 e 20 de Janeiro. Tendo em 

conta que a referida Festa foi organizada pela Fábrica da Igreja do Divino 

Salvador de Donim, entidade legalmente constituída, propõe-se a 

rectificação da deliberação de 7 de Janeiro de 2008, tendo em vista 

atribuição do subsídio de €156,48 (cento e cinquenta e seis euros e 

quarenta e oito cêntimos) à Fábrica Igreja Divino Salvador de Donim”. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia solicitando um apoio 
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destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, a 

realizar entre os próximos dias 14 e 18 de Maio. Analisados os consumos 

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

se que a média é de €322,30 (trezentos e vinte e dois euros e trinta 

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

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

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora do Rosário, num máximo de €161,15 (cento e sessenta e 

um euros e quinze 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira, que 

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

listas PSD votaram contra os pontos 45 a 48 da agenda desta reunião pelas 

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

aos consumo de energia eléctrica das festas a promover pelas freguesias 

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

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

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

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

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

transferidos 3.000.000 € para a régie-cooperativa Oficina que organizará 

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

não pagará um tostão pelo consumo de energia eléctrica das referidas 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – FESTAS DO CORPO DE DEUS – ILUMINAÇÕES 
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PÚBLICAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Briteiros Santo 

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

iluminação pública das ornamentações das Festas do Corpo de Deus, a 

realizar entre os próximos dias 19 e 22 de Maio. Analisados os consumos 

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

se que a média é de €120,36 (cento e vinte euros e trinta e seis cêntimos), 

pelo que se propõe a atribuição, à Junta de Freguesia de Briteiros Santo 

Estevão, de um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo 

eléctrico originado pelas ornamentações das Festas do Corpo de Deus, 

num máximo de €60,18 (sessenta euros e dezoito 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, Vítor 

Ferreira e Luísa Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 45 a 

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

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

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

mais, discrimina negativamente as freguesias do concelho; 2 - Tal posição 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM – FESTAS  
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DE SANTO ANTÓNIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente 

um ofício da Comissão de Culto da Capela de Santo António d’Arcela 

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

pública das ornamentações das Festas de Santo António, a realizar entre os 

próximos dias 11 e 15 de Junho. Analisados os consumos registados nos 

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

é de €167,77 (cento e sessenta e sete euros e setenta e sete 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 das Festas de Santo António, num máximo 

de €83,88 (oitenta e três euros e oitenta e oito cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

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

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 45 a 48 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”. ------------------------------------------------------------------ 
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SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

CLEMENTE – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

LURDES – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lurdes solicitando um apoio 

destinado a custear a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Lurdes, a 

realizar entre os próximos dias 15 e 17 de Agosto. Analisados os consumos 

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

se que a média é de €243,10 (duzentos e quarenta e três euros e dez 

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

S. Clemente, de um subsídio correspondente a 50% do montante do 

consumo eléctrico originado pelas ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora de Lurdes, num máximo de €121,55 (cento e vinte e um 

euros e cinquenta 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, Vítor Ferreira e Luísa 

Oliveira, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas PSD votaram contra os pontos 45 a 48 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”. ------------------------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


