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ACTA 

Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da Silva Vidal e António José Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Carlos Vasconcelos, cuja falta foi 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – A propósito da realização das 

sessões sobre o Programa Dínamo com a presença do Ministro da 

Economia, congratulou-se com a criação deste Programa, concebido com 

o objectivo de promover acções destinadas a melhorar o desempenho 

competitivo das empresas dos sectores têxtil, vestuário e calçado. Disse 

que, sendo o Concelho de Guimarães fortemente dependente da indústria 

têxtil, do vestuário e do calçado, este Programa revelava-se muito 

importante para o seu tecido social. Discordou, ainda, da posição 

inicialmente assumida pelo Presidente da Câmara ao pôr em causa a sua 

presença nestas sessões por razões que, na sua opinião, se prendiam 

apenas com uma questão de Protocolo; b) – Na sequência do artigo de 

opinião publicado num jornal local por Raul Rocha, que incentivava à 

intolerância e à violência, disse não perceber porque é que o Presidente da 

Câmara não tinha retirado a confiança total àquele seu colaborador, 
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mantendo-o em funções, ainda que noutra área; c) – Pediu 

esclarecimentos sobre as razões que levaram a que constasse do site da 

Internet a declaração de voto dos Vereadores do Partido Socialista 

apresentada no âmbito da deliberação de 26 de Fevereiro sobre o Parque 

das Hortas; 2 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Manifestou 

preocupação pelo facto da estação da CP estar encerrada ao fim-de-

semana, considerando inadmissível que um equipamento desta 

importância não possa ser utilizado pela população aos sábados e 

domingos; b) – Disse não compreender como é que em Guimarães se 

estava a encerrar a terceira Extensão de Saúde, quando em Braga estava a 

ser construída uma nova Extensão de Saúde, que passa, assim, a dispor de 

quatro extensões de saúde; 3 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Explicou o que se havia passado no 

que diz respeito às sessões realizadas no âmbito do Programa Dínamo, 

designadamente quanto ao facto de ter discordado de não ter sido 

escolhido Guimarães como um dos locais para realização destas sessões, 

visto que a sede da Associação de Municípios do Vale do Ave é em 

Guimarães, pelo que não se compreendia que as sessões se realizassem em 

Famalicão e em Barcelos, acrescentando que o próprio Governo acabou 

por reconhecer esta questão. b) - Disse desconhecer a situação referida 

sobre o site da Internet, pelo que iria averiguar e, se tal se confirmasse, 

então procederia à respectiva correcção; c) – Sobre a situação do 

colaborador do Gabinete de Apoio à Presidência, esclareceu que este vinha 

desenvolvendo um trabalho muito importante ao nível do atendimento de 

munícipes em geral, sobretudo daqueles que têm mais dificuldade na 

resolução dos seus problemas. Contudo, e dada a situação criada, disse ter 

entendido transferir este colaborador para outras funções que é importante 

que sejam desenvolvidas na autarquia, pelo que este iria, assim, continuar a 
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trabalhar numa outra área, em espaço compatível com as suas novas 

responsabilidades. --------------------------------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NO 

CENTRO HISTÓRICO: “GUIMARÃES SEM O SEU CARRO” E 

“EURO 2004” – Presente a seguinte informação da Divisão de Trânsito e 

Transportes: “Considerando os condicionamentos de trânsito em vigor no 

Centro Histórico intra muros: - trânsito proibido aos domingos de manhã 

entre as 08h00 e as 13h00; - proibido o trânsito, estacionamento e paragem 

entre as 10.30 e as 07.00h na Praça Santiago e Ruas Santa Maria (troço 

compreendido entre o entroncamento com a Rua Nuno Alvares e o Largo 

da Oliveira), Gravador Molarinho e Dr. António Mota Prego; - acesso 

proibido a partir do Largo Navarros de Andrade e do Largo do Toural de 

segunda-feira a sábado, e vésperas de feriado, entre as 21h00 e a 01h00, 

durante os meses de Julho e Agosto. Nos meses de Junho e Setembro, o 

condicionamento ocorre à sexta-feira, sábado e vésperas de feriado. 

Considerando o início do evento UEFA – Euro 2004, com jogos na 

Cidade de Guimarães nos dias 14 e 22 Junho. Considerando o previsível 

aumento do número de turistas pela convergência de adeptos e 

acompanhantes das equipas participantes da Bulgária, Dinamarca e Itália; 

Considerando a oportunidade dos visitantes descobrirem Guimarães, os 

seus espaços culturais e o seu património, num ambiente mais saudável. 

Considerando a necessidade de incrementar as condições de segurança no 

Centro Histórico, face ao previsível aumento de visitantes, propõe-se a 

adopção das seguintes medidas: 1 - condicionamento de trânsito no 

Centro Histórico, de Junho a Setembro, a partir do Largo Navarros de 
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Andrade e Largo do Toural, todos os dias, entre as 21h00 e as 02h00; 2 - 

nos dias 12, 13, 14 e 19, 20, 21 e 22 de Junho, será condicionado o trânsito 

no Centro Histórico a partir do Largo Navarros de Andrade e Largo do 

Toural, entre as 12h00 e as 02h00; Exceptuam-se desta medida, os 

moradores das ruas condicionadas e os veículos afectos à prestação de 

socorro urgente e de polícia.” DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

PLANO DE EMERGÊNCIA EXTERNO (PEE) DO ESTÁDIO D. 

AFONSO HENRIQUES – Presente a seguinte informação do Serviço 

Municipal de Protecção Civil: “Decorrente dos contactos estabelecidos 

com o Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC) de 

Braga, na pessoa do Senhor Engenheiro Crisóstomo, informo que: - 

inicialmente foi-nos comunicado que o PEE seria aprovado pelo Senhor 

Presidente da Câmara e com o conhecimento da Câmara para posterior 

aprovação na Comissão Nacional de Protecção Civil. No dia 2 de Março o 

SNBPC – Braga informou-nos que o PEE tem que ser aprovado pela 

Câmara Municipal e posteriormente ser encaminhado para a Comissão 

Nacional de Protecção Civil para aprovação final. Neste contexto, e 

decorrente da urgência do encaminhamento do PEE para a Comissão 

Nacional de Protecção Civil deverá ser enviado à próxima Reunião de 

Câmara para aprovação.” O Plano de Emergência Externo do Estádio D. 

Afonso Henriques dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

realizada com um representante da CP onde ficou acordado que, até 
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meados de Março, o problema do encerramento da Estação aos fins-de-

semana ficaria resolvido; 2 – De uma comunicação do Sub-Delegado 

Regional de Saúde de Braga referindo o encerramento da Sub-Extensão de 

Saúde da Oliveira, bem como das diligências que estão a ser levadas a cabo 

junto dos Transportes Urbanos de Guimarães, no sentido de melhor servir 

a população que se terá de deslocar ao Centro de Saúde de Urgezes; 3 - De 

uma informação do Departamento de Obras Municipais relativa a uma 

intervenção a levar a cabo na zona envolvente dos Bairros da 

Emboladoura, em Gondar. ---------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 31 de Dezembro de 

2003, que aprovou a alteração número vinte e três ao Orçamento da 

Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2003, que se dá aqui por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de 2004, 

que aprovou a alteração número quatro ao Orçamento, Plano de 

Actividades e Plano de Investimentos da Câmara Municipal de Guimarães, 

para o ano de 2004, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas; 3 - Do despacho do Vice-Presidente da 

Câmara, datado de 18 de Fevereiro de 2004, que aprovou a alteração 

número um ao Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães, para o ano 

de 2004, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas; 4 – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 

18 de Fevereiro de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação 

superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – 

Empreitada: Ampliação do Cemitério de Selho S. Lourenço; 2 – O 
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valor para efeitos de concurso é de € 225.872,76 (duzentos e vinte e 

cinco mil oitocentos e setenta e dois euros e setenta e seis cêntimos), 

que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – Prazo de 

execução: 180 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 11.01.12; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos do art.º 80.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente para 

adjudicar: Vereador do Departamento de Obras Municipais; 8 – Júri: 

Comissão designada por despacho de 9 de Maio de 2002, do Sr. Presidente 

da Câmara; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja 

realizada pela Comissão de Análise de Propostas.”. ----------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2004. DELIBERADO 

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

CÂMARA – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA 

EM 26 DE FEVEREIRO DE 2004. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 

REFEIÇÕES À CASA DO POVO DE BRITEIROS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Fevereiro de 2004, que concordou com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento do Executivo o 

transporte de refeições para as EB1 de Souto Santa Maria, Gondomar e 

EB1 e Jardim-de-infância de Briteiros Santo Estêvão tem vindo a ser 

assegurado pela Casa do Povo de Briteiros. Dado que se mantêm as 

limitações de espaços físicos nos estabelecimentos de ensino supra citados, 
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e há necessidade de continuar a prestar um serviço de refeições, propomos 

que o transporte seja assegurado pela Casa do Povo de Briteiros que se 

disponibiliza a efectuá-lo pelo preço dia de € 8,00 (oito euros), e que o 

mesmo se mantenha enquanto não forem criadas condições para a 

confecção das refeições naqueles estabelecimentos de ensino. Mais 

informamos que o custo mensal previsível para o ano civil de 2004 com o 

transporte de refeições será de € 176,00 (cento e setenta e seis euros), 

perfazendo um custo anual previsível de € 1.936,00 (mil novecentos e 

trinta e seis euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “De acordo com o Regulamento de atribuição de Bolsas de 

Investigação que tem como objectivo subsidiar pesquisas sobre temas de 

História, Etnografia, Antropologia, Ecologia e outros de interesse 

Municipal, proponho que o número máximo de Bolsas a atribuir em 2004 

seja de duas, com valores mensais de € 200,00 (duzentos euros) cada e a 

duração de um ano.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – CHALLENGE PHILIPPE VERGNE 2004 – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de 

Fevereiro de 2004, que concordou com a seguinte informação da Divisão 

de Cultura e Desporto: “À semelhança do sucedido em 2001, 2002 e 2003, 

a Mairie de Brive endereça um convite à Câmara de Guimarães, no sentido 

de fazer deslocar uma equipa de futebol de sub-13 a Brive, para aí 

participar no Challenge Philippe Vergne. Tal como fiz referência no 

relatório referente à deslocação de 2003, tendo o Vitória ganho a edição 

daquele ano do Torneio, está “obrigado” a regressar na edição de 2004, 
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devolvendo o troféu que só fica na posse da equipa vencedora até ao 

torneio seguinte, ou, definitivamente, no caso de obter três vitórias. 

Recordo as responsabilidades assumidas pelas partes, nos três últimos 

anos: - Câmara Municipal de Guimarães: custos de deslocação da 

delegação (Câmara Municipal de Guimarães + Vitória = 19/20 pessoas), 

num total estimado próximo dos € 6.000,00 (seis mil euros); Mairie de 

Brive: custos de estadia da delegação; Vitória Sport Clube: participação de 

uma equipa sub-13, técnico, massagista e director. Assim, em caso de 

assentimento por parte do Senhor Presidente, creio que, à semelhança dos 

anos transactos, se deveria começar por formular convite ao 

Departamento de Futebol Juvenil do Vitória Sport Clube no sentido de 

fazer deslocar, nas condições descritas, uma equipa de futebol sub-13 ao 

Torneio em apreço.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 5, 8, 9 e 10 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 Partido 

Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães 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 composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 6   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE MARÇO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

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

atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ENCERRAMENTO AO TRÂNSITO DA RUA DO ASSENTO E 

LARGO DA IGREJA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – Presente 

a seguinte informação da Divisão de Trânsito e Transportes: 

“Considerando a construção do Centro Social; Considerando as 

alternativas aos arruamentos que se pretendem condicionar; Pela presente 

se submete à apreciação da Câmara o encerramento ao trânsito da Rua do 

Assento e Largo da Igreja, freguesia de Guardizela. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

BANDEIRAS – GRUPO DESPORTIVO DAS INFANTAS – 

FREGUESIA DE INFANTAS - Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de 2004, que cedeu ao 

Grupo Desportivo das Infantas uma bandeira da Cidade. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO JUVENIL DE S. JOSÉ – 

PAVIMENTAÇÃO DE TRÊS PÁTIOS – REFORÇO DE VERBA – 

Em reunião de 20 de Novembro de 2003 a Câmara Municipal deliberou 

atribuir ao Centro Juvenil de S. José o montante de € 21.028,00 (vinte e 

um mil e vinte e oito euros), destinado à pavimentação dos três pátios do 

Edifício do Centro Juvenil. Uma vez que o concurso promovido para a 

realização da obra ascende a € 21.968,30 (vinte e um mil novecentos e 

sessenta e oito euros e trinta cêntimos) + IVA, solicitam o reforço daquela 
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verba atribuída, considerado como valor total a atribuir o montante de € 

21.968,30 (vinte e um mil novecentos e sessenta e oito euros e trinta 

cêntimos) + IVA, sendo o reforço de verba no valor de € 5.114,28 (cinco 

mil cento e catorze euros e vinte e oito cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 5, 8, 9 e 10 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 Partido Social Democrata lamentam 

a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

subsídios e de apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães, 

tal como foi por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de 

Guimarães 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 composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

nas lista do Partido Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE INFANTAS – OBRAS 

DE BENEFICIAÇÃO NO CAMPO DE JOGOS – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Desportivo de Infantas teve de realizar beneficiações 
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urgentes no seu Campo de Jogos, como a colocação de um muro de 

suporte e vai avançar com terraplenagens e iluminação. Esta colectividade 

adquiriu o terreno do campo de jogos, tendo na corrente época desportiva 

suspendido a actividade desportiva nas competições da A F Braga para 

fazer face a estes encargos, que tem suportado com a realização de vários 

peditórios na freguesia. Considerando o elevado esforço financeiro e a 

opção de gestão assumida, é de considerar um apoio municipal, apesar de 

no corrente ano não haver uma proposta global de apoio a obras de raiz 

das colectividades pelas limitações financeiras do Município. Nesse 

sentido, proponho: conceder um subsídio de € 2.000,00 (dois mil euros), a 

pagar após auto de medição das obras efectuadas.” DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 5, 8, 9 e 10 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 Partido Social Democrata lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi 

por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de Guimarães 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 composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 
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apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

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

atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CARNAVAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS/2004 – 

FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente um ofício 

da Comissão Organizadora do Carnaval de Moreira de Cónegos 

solicitando um apoio da Câmara Municipal para a organização da VII 

Edição do Carnaval de Moreira de Cónegos, no passado dia 24 de 

Fevereiro. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 300,00 

(trezentos euros). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 5, 8, 9 e 10 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 Partido 

Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em 

reunião da Câmara Municipal de Guimarães 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 composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do Partido 

Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ter 

reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e 

apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 
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considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo interno para a 

atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO JUVENIL CITÂNIA – “ENTERRO 

DO ARTURINHO” – VIATURA E MOTORISTA PARA 

DIVULGAÇÃO SONORA DA ACTIVIDADE – Presente a seguinte 

informação da Divisão de Trânsito e Transportes: “Na sequência da 

deliberação realizada no ano anterior, na qual a Câmara Municipal assumiu 

com a Associação Juvenil Citânia o serviço de divulgação do “Enterro do 

Arturinho”, integrado nas actividades carnavalescas de Briteiros S. 

Salvador, submete-se à apreciação da Câmara igual apoio para o corrente 

ano, reconhecido o interesse cultural da mesma.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ – 

FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente um ofício da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora da Luz solicitando o seguinte apoio para a 

realização, entre os próximos dias 16 e 18 de Abril, das Festas de Nossa 

Senhora da Luz: encerramento ao trânsito nos dois sentidos das 20h00 do 

dia 16 às 20h00 do dia 18 de Abril, nos seguintes arruamentos: Rua e 

Calçada da Senhora da Luz, Rua e Travessa do Paço, Rua de Santa 

Terezinha, Rua da Boavista, Rua do Alto da Bandeira, Rua Miradouro de 

Baixo, Travessa do Salgado, Rua dos Cutileiros entre os entroncamentos 

com a Rua de S. Miguel; Autorização para a colocação de altifalantes para 

apoio das festas com respectiva isenção de taxas; Ligação à rede pública da 

iluminação pública das referidas Festas com a colocação de 6 quadros 

eléctricos com potência 3x60 amperes cada um e de 1 quadro eléctrico 

com potência de 30x80 amperes, bem como dos arcos iluminados nos 

pontos da entrada da freguesia; Dois contentores de lixo para apoio da 

cozinha.  DELIBERADO,   POR  UNANIMIDADE,   DEFERIR  O 
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PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE CULTO DA CAPELA DE SANTO 

ANTÓNIO D’ARCELA – Presente um ofício da Comissão de Culto da 

Capela de Santo António d’Arcela solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de 

Santo António, a realizar entre os próximos dias 10 e 14 de Junho. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DAS CRUZES – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão da Festa das Cruzes, 

freguesia de Serzedelo, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre 

os próximos dias 7 e 9 de Maio, com a colocação de 1 contador de 3x80 

amperes e de 4 contadores de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS 

REMÉDIOS – FREGUESIA DE BARCO – Presente um ofício da 

Comunidade Paroquial de S. Cláudio de Barco solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

Honra de Nossa Senhora dos Remédios, freguesia de Barco, a realizar 

entre os próximos dias 16 e 25 de Abril, com a colocação de 4 contadores 

de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO CORPO DE DEUS – 

FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da 

Comissão de Festas do Corpo de Deus, freguesia de Souto Santa Maria, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra do Corpo de Deus, a realizar entre os 

próximos dias 3 e 14 de Junho, com a colocação de 1 contador de 60 
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amperes por fase. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO E S. ROMÃO – FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – Presente um ofício da Comissão de Festas em Honra do 

Santíssimo Sacramento e S. Romão, freguesia de Briteiros S. Salvador, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

referidas festas, a realizar entre os próximos dias 5 e 10 de Agosto, com a 

colocação de 3 contadores de 30x60 amperes. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA DE PEVIDÉM – Presente um 

ofício da Associação das Festas de S. Jorge 2004 solicitando autorização 

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

Vila de Pevidém, a realizar entre os próximos dias 23 e 25 de Abril, com a 

colocação de 5 quadros de 3x60 A e de 1 quadro de 3x80 A. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:45 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 


