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ACTA 

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Sobre o processo do Parque das 

Hortas, e na sequência do despacho do Senhor Presidente, de 5 de 

Fevereiro de 2004, que aponta para a realização de uma reunião com o 

proprietário e os responsáveis políticos e técnicos para esclarecimento do 

assunto, disse entender que a referida reunião deveria ter a participação de 

elementos dos partidos com representação no Órgão Executivo. 2 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Pediu esclarecimentos sobre o 

processo respeitante aos terrenos que terão sido vendidos à Câmara 

Municipal, na freguesia de Sande S. Lourenço, concretamente quanto às 

delimitações rigorosas daquilo que pertence aos domínios público e 

privado. Para este efeito, leu em voz alta um documento sobre o historial 

deste processo, que ficou de apresentar posteriormente para obtenção dos 

esclarecimentos pretendidos. 3 – Vereador António Salgado Almeida – 

a) – A propósito de estar prevista, para o próximo mês de Maio, a 

inauguração do Centro de Saúde de Urgezes, perguntou se havia algum 

desenvolvimento quanto ao encerramento da Sub-Extensão de Saúde da 
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Oliveira, manifestando a sua preocupação com a articulação e alterações 

que terão de ser introduzidas nos transportes urbanos aquando da 

inauguração da Unidade de Saúde de Urgezes; b) – Comentou o sub-

aproveitamento evidente da Auto-Estrada Guimarães/Braga, dizendo que 

tal situação tem que ver com o custo exagerado das respectivas portagens; 

4 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Informou que se encontrava 

concluída a actualização do Plano Municipal de Emergência. Fez a leitura 

de um extracto do Parecer do Serviço Nacional de Bombeiros relativo ao 

Plano de Emergência Interno do Estádio D. Afonso Henriques. Deu 

conhecimento da elaboração do Plano de Emergência Externo do Estádio 

D. Afonso Henriques com a participação de múltiplas entidades, sendo 

coordenado pelo Gabinete de Protecção Civil desta Câmara Municipal. 5 – 

Vereador Domingos Bragança – a) – Lamentou que estivesse a ser 

passada para o País uma má imagem do Concelho de Guimarães, 

responsabilizando os Vereadores do Partido Social Democrata por esse 

facto. Acrescentou que o Presidente da Câmara e os Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista  têm vindo a desenvolver um trabalho reconhecido 

pela maioria dos Vimaranenses, recordando um conjunto de obras que 

foram levadas a cabo ou que estão em curso, designadamente, o Parque de 

Lazer da Costa, a Cidade Desportiva, o Complexo de Couros, o Estádio e 

o Palácio de Vila-Flor, bem como obras infra-estruturantes da 

responsabilidade do Governo Central, como as Auto Estradas 

Guimarães/Braga e Guimarães/Chaves. Disse, a propósito, que as diversas 

equipas de auditorias ou inspecções que, ao longo destes anos, vindo à 

Câmara Municipal, sempre têm elogiado os serviços municipais e a sua 

organização, ainda que nalguns aspectos possam ter recomendado ou 

sugerido determinados procedimentos que sempre foram levados em 

consideração, corrigindo-se ou melhorando-se as práticas administrativas. 
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Recordou, inclusive, situações em que elementos da mesma equipa 

auditora têm opiniões distintas sobre um mesmo assunto, o que, no seu 

entender, significa que há vários caminhos possíveis de seguir e que as 

opções tomadas podem obter concordância por parte de uma entidade 

inspectora e merecer discordância por parte de outra entidade inspectora. 

Terminou dizendo que aquilo a que se estava a assistir não era mais do que 

fazer passar por escândalos formalidades processuais que poderão carecer 

de alguma correcção, defendendo que, pelo bem da Câmara Municipal e da 

Cidade, esses processos devem ser analisados e fiscalizados por quem de 

direito e não na praça pública. 6 – Presidente da Câmara – Sobre as 

intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre a Unidade de Saúde de Urgezes 

disse que tem estabelecido contactos com os Transportes Urbanos de 

Guimarães na tentativa de saber que melhorias poderão ser consideradas 

nos acessos àquele estabelecimento de saúde; b) - Quanto ao 

encerramento da Sub-Extensão de Saúde da Oliveira disse não ter obtido 

mais nenhuma resposta oficial sobre o assunto; c) – Relativamente à A/11, 

e reportando-se a dados publicados num jornal diário, disse que a referida 

auto-estrada era utilizada em média por 200 viaturas, pelo que se estava 

muito longe da percentagem estatística que na altura foi divulgada e que 

apontava para uma diminuição de cerca de 10% do trânsito na estrada 

nacional entre Guimarães/Braga; d) - Sobre a intervenção do Vereador 

Domingos Bragança disse que o que se estava a passar era o sinal dos 

tempos, recordando os acontecimentos passados em Inglaterra (caso BBC) 

bem como o artigo do Dr. Pacheco Pereira, publicado hoje, que versa 

sobre a actuação dos jornalistas; e) – No que diz respeito à questão do 

terreno de Sande S. Lourenço incumbiu o Vereador António Castro de 

apreciar o processo; f) – Sobre o processo do Parque das Hortas disse que 

iria, de seguida, dar uma informação à Câmara, aproveitando para dizer 
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que estes assuntos são, e devem ser sempre, tratados nos locais próprios, 

de forma institucional, e nunca na praça pública. -------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 - Disse que o 

tapume da obra da Mumadona iria ser retirado, visto que a obra não 

iniciará antes de Julho/Agosto próximo; 2 - De um abaixo-assinado dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia da área de saúde pública do Centro de 

Saúde de Caldas das Taipas que, reunidos no passado dia 11 de Fevereiro, 

declararam não aceitar o encerramento dos serviços de saúde pública do 

Centro de Saúde de Caldas das Taipas, exigindo, em defesa do interesse 

das populações das vinte e sete freguesias afectadas, o melhoramento e o 

aumento da intervenção dos serviços daquela unidade de saúde; 3 – Da 

instalação da sede local do Euro 2004 no edifício da antiga estação da CP 

que, para o efeito, será alvo de obras de adaptação; 4 – De um convite para 

visitar a Bulgária (Pleven); 5 – A propósito da situação delicada em que se 

encontra o Vitória Sport Clube, demonstrou a sua preocupação com a 

população vimaranense, que tem vindo a manifestar, de diversas formas, a 

sua tristeza e o seu desânimo, acrescentando que a Câmara Municipal nada 

podia fazer; 6 – De uma carta remetida a Sua Excelência o Ministro da 

Cultura, Dr. Pedro Roseta, enviando um conjunto de documentos que 

esclarecem os objectivos do investimento, o programa da intervenção e o 

actual ponto de situação da obra de construção do Centro Cultural Vila 

Flor com vista a serem estudadas possibilidades de financiamento; 7 – Do 

ofício do Sport Lisboa e Benfica agradecendo à Câmara Municipal e à 

população do concelho de Guimarães a solidariedade manifestada, bem 

como a disponibilidade da Autarquia aquando da trágica ocorrência que 

vitimou o jogador daquele Clube, Miklos Fehér; 8 – Fez a leitura, em voz 

alta, da seguinte informação relativa ao processo de indemnização à 
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INOBLOCO pela aquisição amigável de terreno no Parque das Hortas: 

“Cumpre-me informar a Câmara Municipal de Guimarães que se encontra 

concluído o procedimento que ordenei por despacho de  5 de Fevereiro de 

2004. Face às informações prestadas pelos técnicos responsáveis e ao 

parecer jurídico emitido, anexos à presente informação, será submetida, na 

próxima reunião de Câmara, uma proposta que visa reformar a deliberação 

tomada em 30 de Julho de 1998, visto esta necessitar de correcção, de 

forma a identificar correctamente o objecto da transacção em causa. 

Finalmente, importa aqui sublinhar que, de acordo com tais documentos, 

resulta inequívoca a inexistência de qualquer acto administrativo, ou 

político que indicie lesão do interesse público ou que permita que se 

questione a lisura e boa fé da conduta dos intervenientes.” 9 - O 

Presidente da Câmara convocou os membros do Órgão Executivo para 

uma Reunião Extraordinária, a realizar no próximo dia 26 de Fevereiro, 

pelas 10:00, para aprovação das seguintes propostas: Património – Parque 

das Hortas – Indemnização pela Aquisição Amigável de Terreno; Grande 

Área Metropolitana do Minho – Estatutos; Cobrança das taxas relativas às 

licenças concedidas pela Câmara no domínio da publicidade; Cobrança das 

tarifas de lixo em locais onde, por não haver distribuição domiciliária de 

água, estas sejam cobradas separadamente; Atribuição de números de 

polícia em cada freguesia bem como a cobrança da taxa respectiva. --------- 

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

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

1 – De uma informação do Posto de Atendimento ao Cidadão relativa à 

sua utilização durante o passado mês de Janeiro, que se dá aqui por 

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

ofício da Associação de Municípios do Vale do Ave remetendo, para 

conhecimento, as Grandes Opções 2004 – (Plano Plurianual de 
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Investimentos e Plano de Actividades e Orçamento para o ano financeiro 

de 2004); 3 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Dezembro de 2003, que aprovou a alteração número vinte e dois ao 

Orçamento, Plano de Actividades e Plano de Investimentos 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; 4 - Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Fevereiro de 2004, 

que aprovou a alteração número três ao Orçamento e Plano de Actividades 

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; 5 – Do 

despacho do Vereador Armindo Costa e Silva, datado de 12 de Fevereiro 

de 2004, que concordou com o depósito da verba de € 330.298,18 

(trezentos e trinta mil duzentos e noventa e oito euros e dezoito cêntimos) 

à ordem do Tribunal da Comarca de Guimarães, nos termos do n.º 1 do 

artigo 51.º do Código das Expropriações, para tramitação do processo de 

expropriação litigiosa de 7 parcelas de terreno necessárias à execução da 

obra “Variante das Taipas – 4.ª Fase”. --------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 2004. DELIBERADO 

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

FORNECIMENTOS – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 

3/2004 – Presente a seguinte informação da Secção de Aprovisionamento: 

“Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento à Câmara Municipal para posteriormente ser submetido a 

deliberação da Assembleia Municipal, nos seguintes termos: Bem ou 

serviço: prestação de serviços de segurança e vigilância; Valor estimado da 
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despesa: € 800.000,00 (oitocentos mil euros) + IVA (19%); Repartição de 

Encargos: Ano de 2005 - € 400.000,00 (quatrocentos mil euros) + IVA – 

Ano de 2006 - € 400.000,00 (quatrocentos mil euros) + IVA; Tipo de 

despesa: OA42/05; Classificação analítica: 91.5.0; Procedimento: concurso 

público nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho; 

Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal de Guimarães; 

Júri: Efectivos: Presidente – Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes 

Moreira Lima, Chefe da Divisão Financeira; Vogais – Miguel de Sousa 

Pires de Almeida Frazão, Director do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente e Carlos Jorge de Faria Abreu Fernandes, Chefe da Divisão de 

Salubridade e Ambiente. Vogais suplentes: Dalila Graça Sepúlveda 

Mesquita Freitas, Engenheira Técnica Estagiária; Adelaide Sousa Ribeiro, 

Chefe de Secção. Nas suas faltas e impedimentos o Presidente do Júri é 

substituído pelo Vogal efectivo Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão. 

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

Júri.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

OBRAS PÚBLICAS – FEIRA DAS TAIPAS – ERROS E 

OMISSÕES – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “Tendo sido reclamado pelo empreiteiro adjudicatário 

da obra “Feira das Taipas” trabalhos referentes a Erros e Omissões 

conforme lista apresentada em 16 de Outubro de 2003, foi solicitado ao 

projectista informação sobre a mesma a qual mereceu, numa primeira fase, 

a não concordância deste. Na sua sequência realizaram-se várias reuniões 

entre as partes intervenientes no sentido de se encontrar um acordo 

referente ao que consideramos serem as justas reclamações do empreiteiro. 

Daí resultou uma nova lista de Erros e Omissões sobre a qual foi 

pronunciado parecer favorável dos projectistas com os fundamentos 
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enunciados nos documentos que se juntam. Pelo que se põe à 

consideração superior a aprovação da lista que agora se junta num valor 

global de € 32.898,86 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e oito euros e 

oitenta e seis cêntimos) + IVA, numa percentagem relativa de 5,22% em 

relação ao valor da adjudicação. Mais se propõe que seja concedida uma 

prorrogação de prazo de 15 dias para a execução destes trabalhos.” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. e na unidade económica 

07.01.04.13. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal. --------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

MONCHIQUE – 2.ª FASE – ERROS E OMISSÕES – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Tendo sido 

reclamado pelo empreiteiro adjudicatário da empreitada “Cemitério 

Municipal de Monchique – 2.ª Fase” trabalhos referentes a Erros e 

Omissões conforme lista apresentada em 21 de Outubro de 2003, foi 

solicitado à equipa projectista informação sobre a mesma, a qual mereceu, 

numa primeira fase, a não concordância destes. Na sua sequência, foram 

efectuadas várias reuniões entre as partes intervenientes no sentido de se 

encontrar um acordo referente ao que consideramos serem justas as 

reclamações do empreiteiro. Daí resultou uma nova lista de Erros e 

Omissões sobre a qual foi pronunciado parecer favorável dos projectistas 

com os fundamentos enunciados no documento que se junta. Assim, 

propõe-se à consideração superior a aprovação da lista que agora se junta 

num valor global de € 20.341,80 (vinte mil trezentos e quarenta e um euros 

e oitenta cêntimos) + IVA, que representa uma percentagem de 2,16% 

relativa ao valor da adjudicação.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03. e na unidade económica 07.01.04.12. 
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DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – SISTEMA DE ÁUDIO E VIDEO-

VIGILÂNCIA DO ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES – 

RECTIFICAÇÃO DA CONTA FINAL - Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Sistema de Áudio e 

Vídeo-Vigilância do Estádio D. Afonso Henriques – 1 – O valor final dos 

trabalhos referentes à obra em assunto é de € 778.037,19 (setecentos e 

setenta e oito mil e trinta e sete euros e dezanove cêntimos) + IVA e não € 

781.204,55 (setecentos e oitenta e um mil duzentos e quatro euros e 

cinquenta e cinco cêntimos) + IVA, como por lapso foi mencionado na 

conta final da referida empreitada. Este valor agora referido corresponde à 

soma dos autos de medição elaborados durante a execução da obra, 

correspondendo € 718.180,51 (setecentos e dezoito mil cento e oitenta 

euros e cinquenta e um cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta inicial e 

€ 59.856,68 (cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis euros e 

sessenta e oito cêntimos) + IVA a erros e omissões. 2 – Verificou-se a 

existência de € 3.167,36 (três mil cento e sessenta e sete euros e trinta e seis 

cêntimos) + IVA de trabalhos a menos, que dizem respeito a trabalhos que 

não foram executados. 3 – Assim, fica à consideração superior a aprovação 

da rectificação desta conta final no valor de € 778.037,19 (setecentos e 

setenta e oito mil e trinta e sete euros e dezanove cêntimos) + IVA.” 

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

FUNDO DE MANEIO – ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

– CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2004 – Presente a 

seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: “Nos termos do 
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Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e do n.º 4 do art.º 12.º do 

Regulamento Interno de Contabilidade, submete-se à consideração 

superior a constituição do seguinte fundo de maneio para o ano de 2004, 

para ocorrer com oportunidade a despesas diversas: Maria de Fátima 

Oliveira Teixeira Bastos, Assistente Administrativa Especialista - € 250,00 

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

actividades diversas. Este fundo de maneio será reconstituído 

mensalmente, contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, 

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

económico.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

URBANIZAÇÃO DE GUIMARÃES PELO GABINETE 

TÉCNICO LOCAL – Presente a seguinte proposta: “A operação de 

reabilitação em curso do Centro Histórico de Guimarães teve como 

suporte uma normativa da qual se destaca o RICUH. Foi desde sempre 

uma opção consciente e disciplinarmente assumida a não elaboração de 

um plano no sentido tradicional do termo, enquanto a experiência 

acumulada não tivesse sido testada e discutida interna e externamente. O 

momento de fixar em documento legal as orientações e políticas urbanas 

torna-se mais eficaz e rigorosa se pressupõem uma prática verificada. O 

alargamento da área de responsabilidade e actuação do GTL corresponde a 

uma vontade política de tornar cada vez mais coerente e integrado o 

processo de modernização do Centro Histórico e a requalificação da 

cidade desenvolvida pelo menos até aos finais de 1980. Por que é esta a 

vontade política e convicção técnica foi assumido o compromisso com a 

UNESCO (através do ICOMOS) de elaborar um plano de urbanização 

para a cidade de Guimarães. O plano de urbanização define a organização 

espacial de parte determinada do território municipal, integrada no 
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perímetro urbano, que exija uma intervenção integrada de planeamento da 

área delimitada. O plano de urbanização prossegue na planta o equilíbrio 

da composição urbanística nomeadamente estabelecendo: a) - A definição 

e caracterização da área de intervenção identificando os valores culturais e 

naturais a proteger; b) - A concepção geral da organização urbana, a partir 

da qualificação do solo, definindo a rede viária estruturante, a localização 

de equipamentos, de uso e interesse colectivo, a estrutura ecológica, bem 

como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e de 

estacionamento; c) - A definição do zonamento para localização das 

diversas funções urbanas, designadamente habitacionais, comerciais, 

turísticas, de serviços e industriais, bem como identificação das áreas a 

recuperar ou reconverter; d) - A adequação do perímetro urbano definido 

no Plano Director Municipal em função do zonamento e da concepção 

geral da organização urbana definidos; e) - Os indicadores e os parâmetros 

urbanísticos aplicáveis a cada uma das categorias e subcategorias de 

espaços; f) - As subunidades operativas de planeamento e gestão. Nestes 

termos, proponho que Câmara Municipal de Guimarães delibere conforme 

previsto no Decreto-Lei 380/99 de 21 de Setembro revisto pelo D.L. 

310/2003, de 10 de Dezembro dar início ao processo de elaboração do 

plano de urbanização de Guimarães nos termos  do n.º 1 art.º 74 e do D.L. 

380/99, de acordo com a calendarização anexa.” A Carta com a zona 

classificada e a zona tampão, bem como a calendarização da elaboração do 

Plano de Urbanização de Guimarães, dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Alberto Oliveira: “A Câmara e a Assembleia Municipal 
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votaram o Plano e Orçamento para o ano de 2004 que contém uma verba 

de € 455.218,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito 

euros) a distribuir proporcionalmente, tendo em conta os indicadores das 

transferências do Estado, pelas 68 freguesias do concelho. É essa proposta 

que agora se submete para votação, visando com ela disponibilizar meios 

às freguesias para, em consonância com a Câmara, executarem tarefas na 

área geográfica do seu território. Os montantes em questão serão pagos até 

ao final do ano em curso e mediante correspondente verificação da sua 

execução por parte dos serviços técnicos da Câmara.” ------------------------- 

FREGUESIA VALOR 

Abação S. Tomé 7.026,00 € 

Airão Santa Maria 5.833,00 € 

Airão S. João 4.798,00 € 

Aldão 2.799,00 € 

Arosa 2.845,00 € 

Atães 8.829,00 € 

Azurém 14.077,00 € 

Balazar 3.521,00 € 

Barco 4.976,00 € 

Briteiros Stº Estêvão 4.878,00 € 

Briteiros St.ª Leocádia 6.192,00 € 

Briteiros S. Salvador 6.853,00 € 

Brito 10.303,00 € 

Caldelas 8.740,00 € 

Calvos 3.162,00 € 

Candoso S. Martinho 6.175,00 € 

Candoso S. Tiago 4.718,00 € 

Castelões 3.601,00 € 
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(Continuação)  

Conde 4.019,00 € 

Costa 9.856,00 € 

Creixomil 14.490,00 € 

Donim 4.841,00 € 

Fermentões 9.783,00 € 

Figueiredo 2.511,00 € 

Gandarela 4.334,00 € 

Gémeos 2.028,00 € 

Gominhães 2.478,00 € 

Gonça 8.941,00 € 

Gondar 6.026,00 € 

Gondomar 6.020,00 € 

Guardizela 7.894,00 € 

Oliveira do Castelo 4.457,00 € 

S. Paio 3.585,00 € 

S. Sebastião 3.091,00 € 

Infantas 7.966,00 € 

Longos 9.109,00 € 

Lordelo 11.953,00 € 

Leitões 4.254,00 € 

Mascotelos 3.250,00 € 

Mesão Frio 8.504,00 € 

Moreira de Cónegos 13.157,00 € 

Nespereira 7.482,00 €  

Oleiros 3.995,00 € 

Penselo 4.956,00 € 

Pinheiro 3.720,00 € 
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(Continuação)  

Polvoreira 8.638,00 € 

Ponte 14.114,00 € 

Prazins Santa Eufémia 4.425,00 € 

Prazins Santo Tirso 3.302,00 € 

Rendufe 6.036,00 € 

Ronfe 10.081,00 € 

Sande S. Clemente 8.071,00 € 

Sande S. Lourenço 4.900,00 € 

Sande S. Martinho 7.527,00 € 

Sande Vila Nova 5.644,00 € 

S. Torcato 15.178,00 € 

S. Faustino 3.917,00 € 

Selho S. Cristóvão 6.377,00 € 

Selho S. Jorge 13.216,00 € 

Selho S. Lourenço 5.113,00 € 

Serzedelo 10.381,00 € 

Serzedo 5.308,00 € 

Silvares 7.273,00 € 

Souto Santa Maria 5.440,00 € 

Souto S. Salvador 5.414,00 € 

Tabuadelo 5.578,00 € 

Urgezes 12.152,00 € 

Vermil 5.106,00 € 

TOTAL 455.218,00 € 
Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03. e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 
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Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente a transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 

apesar de reconhecerem que estas transferências se encontram muito 

aquém das necessidades das autarquias e dos anseios das populações que 

nelas habitam. Estas verbas não fazem justiça às autarquias locais, não 

contrariam o fosso de investimentos entre a cidade e o resto do concelho 

que se vem cavando ao longo dos últimos anos, mas são, apesar disso, 

importantes para uma realização mínima de obra nas freguesias.” ----------- 

PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO NA RUA 

PADRE SILVA GONÇALVES, FREGUESIA DE CALDELAS – 

Presente a seguinte informação da Secção de Património: “A Sra. D. Maria 

do Céu Fraga Silva Araújo, residente na Rua do Emigrante, nº 210, 

freguesia de Sande S. Martinho, reclamou desta Câmara Municipal o 

pagamento do valor de € 323,50 (trezentos e vinte e três euros e cinquenta 

cêntimos) pelos danos causados na sua viatura de matrícula 80-29-DJ em 

consequência de um acidente ocorrido no dia 3 de Dezembro de 2003, na 

Rua Padre Silva Gonçalves, freguesia de Caldelas, devido à existência de 

um buraco na faixa de rodagem, não sinalizado. Em informação prestada 

em 14 de Janeiro de 2004, o Departamento de Obras Municipais confirma 

que a referida artéria se encontra em mau estado. A situação exposta não 

está coberta pelo seguro de responsabilidade civil contratado pela Câmara 

Municipal pelo que se submete à consideração superior o pagamento, por 

parte da Autarquia, da indemnização de € 323,50 (trezentos e vinte e três 

euros e cinquenta cêntimos) solicitada pela munícipe, conforme orçamento 

por si apresentado. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02. 

e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO NA RUA 

PADRE SILVA GONÇALVES -  FREGUESIA DE CALDELAS – 

Presente a seguinte informação da Secção de Património: “O Sr. David 

Marques Fertuzinhos, residente na Avª S. Martinho, nº 127, 1º Dto., 

freguesia de Sande S. Martinho, reclamou desta Câmara Municipal o 

pagamento do valor de € 287,55 pelos danos causados na sua viatura de 

matrícula 28-51-MB em consequência de um acidente ocorrido no dia 1 de 

Dezembro de 2003, na Rua Padre Silva Gonçalves, freguesia de Caldelas, 

devido à existência de um buraco na faixa de rodagem, não sinalizado. Em 

informação prestada em 14 de Janeiro de 2004, o Departamento de Obras 

Municipais confirma que a referida artéria se encontra em mau estado. A 

situação descrita não se enquadra nas coberturas do seguro de 

responsabilidade civil contratado pela Câmara Municipal pelo que se 

submete à consideração superior o pagamento, por parte da Autarquia, da 

indemnização de € 287,55 (duzentos e oitenta e sete euros e cinquenta e 

cinco cêntimos) pretendida pelo munícipe, conforme venda a dinheiro por 

si apresentada.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02. e 

na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO NA RUA 

PADRE SILVA GONÇALVES - FREGUESIA DE CALDELAS – 

Presente a seguinte informação da Secção de Património: “O Sr. João 

Marques Costa, residente na Travª da Raposeira, nº 76, freguesia de Sande 

S. Lourenço, apresentou nesta Câmara Municipal uma exposição em que 

solicita o pagamento de uma indemnização por danos causados na sua 

viatura de matrícula 74-20-OV. Segundo o munícipe, no dia 25 de 

Novembro de 2002, ao circular na Rua Padre Silva Gonçalves, freguesia de 

Caldelas, foi surpreendido com vários buracos na faixa de rodagem, sem 
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qualquer sinalização, tendo danificado a sua viatura de matrícula 74-20-

OV. Em informações prestadas pelo Departamento de Obras Municipais 

em 28 de Janeiro de 2003 e 12 de Dezembro de 2003, é confirmada a 

existência dos buracos e o mau estado da referida via. A Companhia de 

Seguros Allianz Portugal, S.A. com a qual a Câmara Municipal tem 

contrato de seguro de responsabilidade civil declinou qualquer 

responsabilidade na ocorrência por se tratar de uma situação que não se 

enquadra nas coberturas da respectiva apólice. O lesado solicitou uma 

peritagem à sua Seguradora Zurich – Companhia de Seguros, S.A. e 

pretende que a Câmara Municipal assuma o pagamento de € 632,48 

(seiscentos e trinta e dois euros e quarenta e oito cêntimos) 

correspondente ao valor da franquia que lhe foi cobrada pela referida 

Companhia de Seguros.  Conforme informação jurídica prestada sobre o 

assunto, entende-se que a Câmara Municipal terá parte da responsabilidade 

no acidente por não estarem sinalizadas as deficiências da via, 

responsabilidade essa que se traduziria no pagamento da quantia referida, 

ressalvando-se que esse pagamento representa a indemnização total pelos 

danos havidos, não assumindo a Autarquia quaisquer outros prejuízos 

resultantes do acidente. Face ao exposto, submete-se à consideração 

superior o pagamento, por parte desta Câmara Municipal, do valor de € 

632,48 pretendido pelo Sr. João Marques Costa, conforme relatório de 

peritagem por si apresentado.” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02. e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO 

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

PROTOCOLOS – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta: “A 

Junta de Freguesia de Ronfe solicitou a esta Câmara Municipal autorização 

para ocupar, temporariamente, um terreno com a área aproximada de 500 
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m2 que o município possui no lugar da Bouça da Lourinha, da referida 

freguesia. Pretende a Junta de Freguesia colocar no identificado espaço um 

contentor para guarda de ferramentas e máquinas de construção civil. Uma 

vez que a Câmara Municipal actualmente não necessita do referido terreno, 

proponho que a Câmara delibere aprovar a sua ocupação temporária e a 

título precário, por parte Junta de Freguesia de Ronfe, nos moldes do 

Protocolo cuja minuta se anexa.” A referida minuta dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – COOPERATIVA FRATERNA – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO 

SOCIAL, CIPRL – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Presente 

a seguinte proposta: “A promoção do desenvolvimento social sustentável 

do concelho de Guimarães constitui um factor fundamental na construção 

de uma sociedade que se pretende cada vez mais inclusiva, mais solidária. 

Nesta perspectiva, esta Câmara Municipal tem vindo a intervir nos mais 

variados projectos de desenvolvimento, em parceria activa com os demais 

agentes do concelho. Neste sentido verificamos, desde a sua constituição, 

que a Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, 

CIPRL tem vindo a contribuir para o desenvolvimento social de 

Guimarães, designadamente através da dinamização de um conjunto 

diversificado de actividades, tais como serviços de apoio domiciliário, 

dinamização de actividades lúdico-recreativas destinadas à população 

sénior, dinamização do Banco Social, participação na implementação do 

Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências, entre 

outras. Neste contexto, considerando: as necessidades existentes neste 

domínio ao nível do concelho de Guimarães; que a actividade promovida 

pela Fraterna representa um importante contributo para a promoção do 



G
U

IMA

S
A

E
R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Desenvolvimento Social deste Município, complementando a actividade 

dos serviços sociais desta Autarquia. Propõe-se, de acordo com o disposto 

na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º e art.º 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

celebração do Protocolo em anexo, entre a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e 

Integração Social CIPRL. 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 COOPERAÇÃO COM 

GUIMARÃES – CIDADE ANFITRIÃ DO UEFA EURO 2004 – 

COOPERATIVA TEMPO LIVRE – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães assinou com a UEFA e com o Euro 2004 

SA, em 19 de Setembro de 2003, um Protocolo de Cooperação com 

Guimarães – Cidade Anfitriã do UEFA Euro 2004, onde está definido 

um conjunto de obrigações e deveres da cidade que garantam o objectivo 

comum de alcançar o maior sucesso possível na organização deste 

importante evento desportivo. Com o objectivo de operacionalizar esse 

conjunto de obrigações e deveres, a Câmara Municipal decidiu criar o 

Gabinete Municipal do Euro 2004, que, em estreita parceria com os 

vários serviços municipais, tem executado esse trabalho até à data. A 

poucos meses, porém, do início desta importante competição desportiva 

na nossa cidade, e porque, para além do vasto conjunto de obrigações e 

deveres emergentes desse contrato, outras e novas exigências se nos 

deparam, não só pelo forte impacto internacional resultante do mesmo, 

mas também pela circunstância de ser previsível um afluxo muito 

significativo de adeptos das selecções que disputarão jogos em Guimarães, 

entendemos ser fundamental criar uma estrutura organizacional mais 
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alargada e que se dedique exclusivamente a este evento, à semelhança da 

experiência positiva testada no Campeonato do Mundo de Andebol de 

2003. Nesse sentido, proponho que a operacionalização do Protocolo 

anteriormente referenciado passe a ser coordenado pela Tempo Livre, em 

moldes idênticos aos do Mundial de Andebol, e na dependência directa do 

Presidente da Câmara Municipal. Para que esta tarefa seja sucedida, a 

Tempo Livre utilizará o pessoal que já trabalhou no Mundial de Andebol, 

e tido como necessário, para além de ficar responsável pela contratação de 

outros elementos que considere indispensáveis à concretização das tarefas 

resultantes deste Protocolo. À Tempo Livre igualmente será cometida a 

responsabilidade de formatar o conjunto de programas de animação, 

acolhimento e orientação de adeptos, jornalistas e convidados, assumindo 

as despesas inerentes à sua concretização, como igualmente arrecadará as 

receitas resultantes da negociação com os patrocinadores e parceiros 

comerciais do UEFA Euro 2004 para apoio a essas iniciativas. 

Compromete-se a Tempo Livre a elaborar um Relatório Mensal da sua 

actividade, onde serão elencados todo o conjunto de iniciativas, projectos, 

acordos, despesas e receitas resultantes deste seu trabalho. Para que a 

Tempo Livre possa assumir já um conjunto de despesas indispensáveis ao 

seu início de actividade a este nível, a Câmara Municipal de Guimarães 

atribui-lhe um subsídio de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), cujo 

objectivo é garantir a contratação de alguns funcionários (administrativo, 

assessoria de imprensa, técnicos de promoção turística), a execução de 

obras de adaptação do edifício da CP para sede local do Euro 2004, a 

concepção e produção de alguns materiais promocionais e de apoio aos 

jornalistas estrangeiros que nos visitam periodicamente, entre outros.” 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 
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Vidal que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata abstiveram-se no ponto 14 

da agenda da reunião de Câmara de 19 de Fevereiro de 2004, pelas 

seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a posição política do PSD de 

Guimarães e dos seus autarcas relativamente às Régie-Cooperativas que 

têm vindo a ser criadas pela Câmara Municipal de Guimarães. Do nosso 

ponto de vista trata-se de estruturas que, no essencial, são criadas com 

vista a tornear regras de rigor e de transparência que o Estado e a 

Administração Pública fixam para si próprios, com o objectivo de fugir ao 

controlo político da Assembleia Municipal. 3 – Reconhece-se, no entanto, 

a importância do protocolo ao qual se pretende dar um conjunto de 

respostas adequadas.” ----------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 3 de Fevereiro de 2004, que concedeu, 

para o ano lectivo 2003/2004, transporte em carreira pública ao aluno 

David Gonçalves Esteves, matriculado na EB 2,3 de Pevidém, implicando 

à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 400,00 (quatrocentos 

euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Por razões de mudança de residência da freguesia 

de Donim para a Póvoa de Lanhoso da aluna Carla Sofia Fernandes 

Rodrigues, solicita-nos a Escola Secundária das Taipas a alteração do 

trajecto do passe escolar de Donim/Taipas para Póvoa de 

Lanhoso/Taipas, a partir de 1 de Fevereiro de 2004. Atendendo a que a 
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aluna está a frequentar o 10.º ano e já está no 2.º período, proponho que 

até ao fim deste ano lectivo seja concedido o passe escolar à referida 

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

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – CANDIDATURA AO PROGRAMA INTERREG III 

DO PROJECTO “IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS 21 LOCAIS E 

A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS URBANAS” – Presente a 

seguinte proposta: “A Agenda 21 Local é um plano de acção estratégico 

municipal de sustentabilidade, que recolhe os contributos de todos os 

agentes relacionados, mediante um processo aberto de participação social, 

e que integre as necessidades ambientais, sociais e económicas numa 

mesma unidade. O Desenvolvimento Sustentável Local constitui um 

programa de acção para modificar o processo de desenvolvimento 

económico e social de modo que seja garantida uma qualidade de vida 

condigna para todos os cidadãos, e que, simultaneamente, sejam 

protegidos os ecossistemas naturais e apoiada a integração social. A 

Câmara de Guimarães, que está integrada na Associação “Eixo Atlântico” 

(deliberação de Assembleia Municipal de 24 de Março de 1997), aderiu ao 

projecto da Agenda 21 Local e Auditoria Urbana (declaração de 3 de 

Outubro de 2003), juntamente com 18 municípios, com uma proposta de 

candidatura para a implantação de Agendas 21 Locais apresentada pela 

Associação ao Programa INTERREG III, e posteriormente aprovado pela 

Comunidade Europeia. A adjudicação foi feita ao Instituto “SONDAXE”, 

com a colaboração do Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas 

Sustentáveis – Civitas do Departamento de Ciência e Engenharia do 

Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT da Universidade 

Nova de Lisboa). Junto se anexa plano de financiamento da Agenda 21 
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Local e Auditoria Urbana.” O Plano de Financiamento “Agenda 21” dá-se 

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

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NAS TRAVESSAS 

DA AGRELA E DO OUTEIRO – FREGUESIA DE BRITEIROS S. 

SALVADOR – Presente a seguinte informação da Divisão de Trânsito e 

Transportes: “Pela presente se submete à apreciação camarária as 

alterações ao trânsito na freguesia de Briteiros S. Salvador, assinaladas na 

planta anexa. A sua elaboração está em harmonia com a Junta de Freguesia 

e proposta da Assembleia de Freguesia, e permitirá melhorar as condições 

de circulação e segurança rodoviária nos arruamentos em causa.” A planta 

com a alteração ao trânsito dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE - TAÇA LATINA 

DE HÓQUEI EM PATINS – CEDÊNCIA DE DOIS 

AUTOCARROS E DE UMA CARRINHA DE 9 A 12 DE ABRIL – 

Presente a seguinte informação: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de dois autocarros e uma carrinha para o transporte de 

Selecções e Árbitros no período de 9 a 12 de Abril durante a realização da 

Taça Latina de Hóquei em Patins, a realizar no Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando a importância que a Taça assumirá junto da 

nossa cidade e não haver inconveniência para os serviços. Submete-se à 

aprovação do executivo camarário o transporte solicitado, bem como a 

prestação de trabalho extraordinário.” DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS  –  COOPERATIVA TEMPO LIVRE  –  CONCURSO 
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DE JOVENS DA EUROPA – Presente a seguinte informação do 

Gabinete de Relações Públicas e Internacionais: “Foi solicitado à Câmara 

Municipal de Guimarães, pela cidade de Mureaux, com a qual tem 

estabelecido contactos e relações de amizade, a participação num concurso 

de escolas sob o tema desporto. A ideia é seleccionar duas escolas do 

concelho com alunos de 10 anos de idade e lançar-lhes o desafio de, a 

partir das 16 selecções participantes no Euro 2004, criarem a “Selecção 

Europeia”. De salientar que, para aceitação do concurso, ter-se-á que 

assumir um custo de € 1.000,00 (mil euros). Atendendo a que a 

Cooperativa Tempo Livre tem relações directas com as escolas na área em 

questão, sugere-se que este projecto seja liderado pela referida 

Cooperativa, atribuindo-lhe, para o efeito, um subsídio no valor de € 

1.000,00 (mil euros).” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 20 a 23 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 
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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 E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – CENTRO DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS – Presente um ofício do Grupo Desportivo e Recreativo “Os 

Amigos de Urgezes” dando conhecimento que deram forma ao projecto 

de dotar a freguesia de Urgezes com um ATL, onde neste momento estão 

inscritos 50 alunos e onde almoçam 80 alunos da EB1 de Urgezes, ainda 

que sem qualquer apoio da Segurança Social. Dado que a construção do 

edifício ultrapassou em € 20.000,00 (vinte mil euros) a estimativa inicial do 

projecto, solicitam o apoio possível da Câmara Municipal. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de € 10.000,00 (dez mil euros). 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, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 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 
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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 – CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES – OBRAS DE 

REMODELAÇÃO DOS BALNEÁRIOS – Presente um ofício do 

Clube de Ténis de Guimarães referindo que, no seguimento de uma 

política de renovação das instalações de forma a captar novos adeptos da 

modalidade, estão a proceder a importantes obras de remodelação dos 

balneários existentes que ascendem ao montante de € 45.600,00 (quarenta 

e cinco mil e seiscentos euros) + IVA. Assim, não tendo o Clube 

capacidade financeira para efectuar tão importante obra, solicitam o apoio 

possível. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), a pagar mediante autos de medição. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

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

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 

22 a 28 e 31 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 
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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 – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ACÇÃO 

SOBRE TRABALHO INFANTIL – CONGRESSO MUNDIAL DE 

CRIANÇAS SOBRE TRABALHO INFANTIL – Presente um ofício 

da Confederação Nacional de Acção Sobre Trabalho Infantil dando 

conhecimento que em 1998 realizou-se uma Marcha Internacional contra a 

exploração do trabalho infantil, que culminou com uma mega 

concentração na sede da OIT em Genebra/Suiça, em Junho daquele ano. 

Também por força da referida Marcha, foi aprovada uma nova 

Convenção, designada por “Convenção das Piores Formas de Trabalho 

Infantil”. Terminada a Marcha física e feita uma avaliação a todo este 

movimento gerado, criou-se uma Organização Não Governamental que 

hoje se designa por “Marcha Global Contra o Trabalho Infantil”. Desde 

então até agora, muitas acções foram realizadas por todo o mundo, 

abordando as várias realidades das crianças, nomeadamente: a exploração 

do trabalho de menores; a educação de qualidade para todos; as piores 

formas de trabalho infantil; o trabalho infantil domiciliário, entre outras. 
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Neste momento, esta organização, da qual a CNASTI faz parte, integrando 

o Secretariado Europeu, está a trabalhar na realização de um “Congresso 

Mundial de Crianças sobre Trabalho Infantil” que acontecerá em 

Florença/Itália, de 9 a 12 de Maio de 2004. Estão a ser mobilizadas 

crianças e organizações de todo o mundo para, em conjunto se abordarem 

as várias realidades de exploração que se vivem ao nível das crianças. 

Portugal está presente através da CNASTI, com a participação de duas 

crianças e um adulto, levando consigo a realidade que vivemos no nosso 

país e as formas que se vão utilizando para a sua minoração. Tendo em 

conta que esta presença tem custos, aproximadamente € 5.060,00 (cinco 

mil e sessenta euros), aos quais a CNASTI não possui capacidade de 

resposta, solicitam a colaboração possível da Câmara Municipal. Propõe-se 

a concessão de um apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros). 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, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

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

na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 

20, 22 a 28 e 31 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, 
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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 – FESTAS EM HONRA DE S. BRÁS – FREGUESIA 

DE SELHO S. JORGE – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 4 de Fevereiro de 2004, que autorizou 

que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas 

de S. Brás, freguesia de Selho S. Jorge, fosse realizada no passado dia 6 de 

Fevereiro e não no dia 7 do mesmo mês, como havia sido deliberado em 

reunião de 5 de Fevereiro de 2004. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO – 

FREGUESIA DE AZURÉM – Presente um pedido da Comissão de 

Festas em Honra de S. Pedro solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar na 

freguesia de Azurém entre os próximos dias 25 e 27 de Junho, com a 

colocação de 2 contadores de 41,4 de potência. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

BOM DESPACHO – FREGUESIA DE GOMINHÃES – Presente 

um ofício da Irmandade de Nossa Senhora do Bom Despacho solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas em Honra de Nossa Senhora do Bom Despacho, freguesia de 

Gominhães, a realizar entre os próximos dias 14 e 19 de Abril, com a 
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colocação de 2 contadores. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:15 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


