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ACTA 

Ao primeiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e quatro, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice-Presidente da Câmara – António de 

Azevedo e Castro - e Vereadores 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 e António José Salgado Almeida. 

Não compareceram o Presidente da Câmara, António Magalhães da Silva, 

e a Vereadora Ana Gonçalves da Silva Vidal, cujas faltas foram 

consideradas justificadas. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 - Vice-Presidente da Câmara – O Vice-Presidente da Câmara pediu 

que ficasse exarado em acta um voto de pesar pelo falecimento do pai da 

Vereadora Ana Gonçalves da Silva Vidal. ---------------------------------------- 

2 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Comentou o processo da Escola da 

Abação dizendo que era, desde há muito, um equipamento necessário e 

desejado pela população, sendo que a oportunidade da sua construção 

tinha vindo a ser sucessivamente perdida por falta de vontade política do 

Presidente da Câmara e dos Vereadores do Partido Socialista. Continuou, 

referindo que os órgãos da Escola EB 2,3 de Gil Vicente têm alertado 

para a sobrelotação desta Escola, lutando com todas as forças para 

resolver os problemas dos alunos, e, por esses motivos, estão 

demissionários a Assembleia de Escola e o Conselho Executivo; 3 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Congratulou-se com a constituição 

da Grande Área Metropolitana do Minho (GAMM) e disse que, em nome 
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dos Vereadores do Partido Social Democrata, subscrevia a intervenção do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal na cerimónia de constituição 

da GAMM; b) – Referiu uma intervenção do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Vizela aquando das comemorações do sexto 

aniversário da criação do concelho de Vizela, onde terá afirmado que o 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães tinha participado 

activamente na definição da estratégia da criação daquele novo concelho, 

tendo chegado a dizer que se realizou uma reunião, no início de Janeiro de 

1998, em Guimarães, em que terá participado o Presidente da Câmara de 

Guimarães e onde terá sido analisada qual a melhor altura para fazer 

avançar o projecto-lei. Continuou, dizendo que os Vereadores do Partido 

Social Democrata consideram estas declarações altamente ofensivas da 

dignidade do Presidente da Câmara e, por extensão, ofensivas para o 

órgão autárquico, pelo que apresentou, em nome dos Vereadores do 

Partido Social Democrata, uma moção sobre esta matéria para ser votada 

na presente reunião; 4 – Vereador António Salgado Almeida – a) – 

Comentou mais um encerramento de uma unidade têxtil no Concelho, 

desta vez na freguesia de Lordelo, manifestando a sua solidariedade com 

os respectivos trabalhadores; b) – Perguntou sobre o futuro do ICEP em 

Guimarães; c) – Manifestou a sua preocupação com a falta de espaço para 

aparcamento no novo Centro de Saúde de Urgezes; 5 – Vice-Presidente 

da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) - Relativamente 

ao processo de construção da EB 2,3 de Abação começou por dizer que o 

terreno em causa era, ao tempo, o único que, na freguesia de Abação, 

tinha as condições necessárias para a edificação do Estabelecimento de 

Ensino. Continuou, dizendo que a Câmara Municipal estava a fazer um 

estudo para tentar encontrar um outro terreno com as características 

adequadas para a construção do edifício escolar. Terminou fazendo 
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referência a uma reunião com a Direcção Regional de Educação do Norte 

onde se apontou como solução temporária para a sobrelotação da EB 2,3 

de Urgezes a criação de instalações provisórias na própria Escola; b) – 

Sobre a moção apresentada pelo Vereador Carlos Vasconcelos disse que 

só faria sentido a sua discussão e votação na presença do Senhor 

Presidente da Câmara, pelo que seria agendada para a próxima reunião de 

Câmara; c) – Referiu, também, as suas preocupações com o resultado da 

economia nacional, designadamente no que toca ao desemprego que 

actualmente se verifica, focando o auxílio que a Câmara Municipal de 

Guimarães tem prestado às famílias afectadas por esta situação, 

designadamente através da Cooperativa Fraterna; d) – Sobre o ICEP disse 

que a Câmara Municipal de Guimarães não tinha qualquer informação 

sobre o seu futuro, referindo que, a continuar esta situação, o seu 

encerramento será provável; f) – Disse que o problema do 

estacionamento junto do Centro de Saúde de Urgezes constitui uma 

preocupação da Câmara Municipal, estando já a ser estudada uma solução 

alternativa; 6 – Vereadora Francisca Abreu - a) – Ainda sobre a questão 

da EB 2,3 de Abação acrescentou que a localização desta Escola foi 

sugerida pela Direcção Regional de Educação do Norte. ---------------------- 

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

O Vice-Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da visita 

do Ministro-adjunto do Primeiro-Ministro, José Luís Arnaut, para 

verificação das condições e acessibilidades do Estádio D. Afonso 

Henriques; 2 – De uma reunião realizada entre o IGAPHE (Instituto de 

Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado) e o Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães sobre o realojamento de 4 famílias, 

envolvendo 23 pessoas no total, que vivem, há vários anos, em barracas 

junto à Variante de Creixomil; 3 – Da estada da Selecção da Itália em 
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Guimarães, que ficou alojada na Pousada de Santa Marinha, na Costa; 4 – 

Da realização da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 

22 de Abril de 2004, à hora e local habituais, em virtude do feriado (9 de 

Abril) e da tolerância de ponto (12 de Abril) nesta época de Páscoa, 

considerando-se todos os membros do Órgão Executivo presentes 

devidamente convocados. ----------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Março de 

2004, que aprovou a alteração número seis ao Orçamento e ao 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; 2 - Da Acta n.º 7 do Conselho Municipal de Segurança, realizada no 

passado dia 29 de Janeiro de 2004, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. -------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2004. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – ABERTURA DE CONCURSO – ZONA 

ENVOLVENTE DO PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA – 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO – Presente a seguinte 

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

aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos: 1 – Empreitada: Zona Envolvente do Paço dos Duques de 

Bragança – Parque de Estacionamento; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de € 2.983.606,91 (dois milhões novecentos e oitenta e 

três mil seiscentos e seis euros e noventa e um cêntimos), que não 
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inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – Prazo base de 

execução: 480 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 09.04.01; 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: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão designada por despacho 

de 9 de Maio de 2002, do Vereador do Departamento de Obras 

Municipais, Alberto Oliveira; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a 

audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas.” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 07.01.04.13. O Programa de Concurso e Caderno de Encargos 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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

Belmiro Jordão que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 2 da agenda 

da reunião de Câmara de 1 de Abril de 2004, pois apesar do Contrato-

Programa existente, de há muito que se deveria ter repensado este 

projecto, já que: 1 – Este é um projecto incompleto, não contando com as 

premissas iniciais de reconversão da Colina Sagrada em termos de 

privilegiar a requalificação global do espaço para melhor turismo e lazer. 2 

- Este é um projecto não prioritário do ponto de vista do serviço de 

estacionamento ao Centro Histórico e evolvente comercial.” ---------------- 

OBRAS PÚBLICAS - ARRANJO URBANÍSTICO DA 

ENVOLVENTE SUL DO ESTÁDIO – TRABALHOS A MAIS E 

TRABALHOS A MENOS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Estando em curso a empreitada 

referida em título e face ao volume de obras consideradas pelo Instituto 
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de Estradas de Portugal como não elegíveis para efeitos de 

comparticipação, houve a necessidade de reduzir alguns custos inerentes à 

obra. Foi, então apresentado pelo Gabinete Técnico Local um aditamento 

ao projecto inicial (Doc 1), no qual estão contempladas algumas 

alternativas ao projecto que em nada comprometem a qualidade e 

intenções do anteriormente aprovado. Daí resultou uma lista de trabalhos 

a menos (Doc 2) no valor de € 353.527,78 (trezentos e cinquenta e três 

mil quinhentos e vinte e sete euros e setenta e oito cêntimos) + IVA. O 

aditamento atrás referido foi enviado ao Instituto de Estradas de Portugal 

(IEP), no sentido de emitir o seu parecer sobre a concordância ou não das 

alterações a executar. Em 1 de Março de 2004 o Instituto emitiu o seu 

parecer favorável (Doc 3). Do ponto de vista formal, a lista dos novos 

trabalhos (Doc 4) deverá dar origem a um contrato de trabalhos adicionais 

no valor de € 253.449,07 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e 

quarenta e nove euros e sete cêntimos) + IVA, para a qual se propõe a sua 

aprovação, nos termos do nº1 do artigo 26º do D.L. 59/99, de 2 de 

Março. Por outro lado serão suprimidos os trabalhos referidos como 

Doc.2. Verifica-se, assim, que na contabilização global da empreitada 

verificar-se-á a existência de trabalhos a menos no valor de €118.078,71 

(cento e dezoito mil setenta e oito euros e setenta e um cêntimos) + IVA. 

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

económica 07.03.03. Os documentos referidos dão-se aqui por 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LORDELO – 

ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA APOIO A ATL NA ESCOLA 

SAMAR 3 - Presente um ofício da Junta de Freguesia de Lordelo dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução da obra de 
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adaptação de espaços de apoio ao ATL no Jardim-de-infância e Escola de 

Samar 3, pelo valor de € 1.599,11 (mil quinhentos e noventa e nove euros 

e onze cêntimos), de acordo com o orçamento elaborado pelos Serviços 

do Departamento de Obras Municipais, sendo o prazo de execução da 

obra de  45 dias. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. e 

na unidade económica 07.01.03.05. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

CASFIG - COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2003 – 

Presente um ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM - remetendo, para 

aprovação, o Relatório e Contas do Exercício de 2003, aprovado em 

reunião ordinária do respectivo Conselho de Administração, realizada no 

passado dia 25 de Março. O Relatório e Contas do Exercício de 2003 dá-

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

O Vereador Domingos Bragança não participou na discussão e na 

votação do assunto. DELIBERADO APROVAR POR 

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

HABITAÇÃO SOCIAL - REALOJAMENTO DE 4 FAMÍLIAS – 

Presente a seguinte proposta: “A situação habitacional de 4 famílias, 

envolvendo 23 pessoas no total, que vivem, há vários anos, em barracas 

junto à Variante de Creixomil, tem sido preocupação permanente da 

Câmara Municipal de Guimarães por várias razões, como as degradantes 

condições em que habitam, para além da ilegalidade da situação. A 

instalação de tais barracas verifica-se em terreno privado, o que dificultou 
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a concretização de uma solução. A Empresa Municipal CASFIG, através 

do seu corpo técnico, procedeu a um levantamento da situação social das 

famílias em causa, tendo proposto, com o acordo destas, o respectivo 

realojamento em habitações sociais do IGAPHE (Instituto de Gestão e 

Alienação do Património Habitacional do Estado). Esta proposta foi já 

apresentada ao IGAPHE e o pedido será reforçado em reunião de 

trabalho prevista entre aquele Instituto e o Presidente da Câmara. Deste 

modo, proponho: Que a Câmara Municipal de Guimarães delegue na 

CASFIG, EM todo o trabalho de auxílio ao realojamento destas famílias, 

diligenciando, junto das entidades próprias, a obtenção dos necessários 

apoios, conforme é habitual. Que, desde que solicitado pela CASFIG, 

EM, a Câmara Municipal conceda o apoio logístico necessário destinado a 

concretizar o realojamento das famílias, designadamente, auxiliando no 

transporte de mobiliário para as novas habitações.” O Vereador 

Domingos Bragança não participou na discussão e na votação do 

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

PESSOAL – ALTERAÇÃO PARCIAL DO QUADRO DE 

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - 

Presente uma proposta de alteração parcial do Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Guimarães, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO 

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

REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE 

CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando o período de vigência do regulamento em 
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epígrafe. Considerando as dificuldades sentidas na aplicação do 

regulamento no que concerne ao pagamento das despesas da deslocação. 

Propõe-se a revogação do actual artigo 8.º do Regulamento de Cedência e 

Utilização das Viaturas de Transporte Colectivo, e a sua alteração para a 

redacção que a seguir se transcreve: 1. São despesas a suportar pela 

entidade utilizadora: 1.1 o pagamento à Câmara das despesas com o 

veículo, de acordo com os seguintes valores: a) deslocações que não 

incluam o pagamento de taxas de portagem, Custo 1.1 = nº de 

quilómetros x custo quilómetro com combustível (*) b) deslocações que 

incluam o pagamento de taxas de portagem, Custo 1.1 = nº de 

quilómetros x custo quilómetro com combustível e portagens (*) 1.2 o 

pagamento à Câmara dos custos relativos à prestação de trabalho 

extraordinário pelo motorista, de acordo com os seguintes valores: a) 

deslocações nos dias úteis fora do horário de trabalho do motorista, Custo 

1.2 = (1ª hora diurna x 1.25 + nº de horas diurnas seguintes x 1.50 + 1ª 

hora nocturna x 1.60 + nº de horas nocturnas seguintes x 1.90) x custo 

hora trabalho (*) b) deslocações em dias de descanso ou feriado, Custo 1.2 

= nº de horas x 2 x custo hora trabalho (*) 1.3 o pagamento à Câmara dos 

custos relativos a ajudas de custo, alimentação e eventual alojamento, de 

acordo com os seguintes valores: custo 1.3 = n.º de almoços x (25% da 

ajuda custo diária - subsídio de alimentação) (*) + n.º de jantares x 25% da 

ajuda custo diária + nº de dormidas x custo de hotel até 3 estrelas (*) (*) 

Valores definidos anualmente no Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais. Propõe-se ainda a revogação do actual artigo 21.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais 2004 e a sua 

alteração para a redacção que a seguir se transcreve, com a integração das 

seguintes fórmulas de cálculo: Utilização de viaturas de transporte 

colectivo, quando autorizado: 1.1 o pagamento à Câmara das despesas 
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com o veículo, de acordo com os seguintes valores: a) deslocações que 

não incluam o pagamento de taxas de portagem, Custo 1.1 = nº de 

quilómetros x 0,29 € (IVA incluído) b) deslocações que incluam o 

pagamento de taxas de portagem, Custo 1.1 = nº de quilómetros x 0,38 € 

(IVA incluído) 1.2 o pagamento à Câmara dos custos relativos à prestação 

de trabalho extraordinário pelo motorista, de acordo com os seguintes 

valores: a) deslocações nos dias úteis fora do horário de trabalho do 

motorista, Custo 1.2 = (1ª hora diurna x 1.25 + nº de horas diurnas 

seguintes x 1.50 + 1ª hora nocturna x 1.60 + nº de horas nocturnas 

seguintes x 1.90) x 4,77 €; b) deslocações em dias de descanso ou feriado, 

Custo 1.2 = nº de horas x 2 x 4,77 €. 1.3 o pagamento à Câmara dos 

custos relativos a ajudas de custo, alimentação e eventual alojamento, de 

acordo com os seguintes valores: custo 1.3 = nº almoços x 6,89 € + nº 

jantares x 10,59 € + nº dormidas x 60,00 €.” DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO 

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

PROTOCOLOS - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM 

GUIMARÃES - CIDADE ANFITRIÃ DO UEFA EURO 2004 - 

COOPERATIVA TEMPO LIVRE – Presente a seguinte proposta: “Na 

reunião de 19 de Fevereiro último, a Câmara Municipal de Guimarães 

deliberou aprovar uma proposta que cometia à Cooperativa Tempo Livre 

um conjunto de obrigações relacionadas com a organização local do 

campeonato europeu de futebol Euro 2004, no que concerne aos 

programas de animação, acolhimento e orientação de adeptos e jornalistas. 

Mantendo-se válidos os pressupostos que motivaram tal decisão, verifica-

se, contudo, que o conhecimento entretanto adquirido de novos 

compromissos financeiros a assumir, e a exigência imposta pelo POCAL 

relativamente à distinção de registos, consoante se trate de despesas de 
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investimento ou correntes, aconselham uma mais completa e detalhada 

redacção da proposta, no que diz respeito aos montantes que dela 

constavam, que, pela presente proposta, são actualizados tais montantes, 

em função dos novos compromissos e de uma melhor descrição das 

despesas. Assim, atentos os pressupostos da deliberação tomada em 19 de 

Fevereiro de 2004, propõe-se a atribuição de um subsídio à Cooperativa 

Tempo Livre, no montante global de € 40.130,90 (quarenta mil cento e 

trinta euros e noventa cêntimos), com a seguinte distribuição: - Decoração 

do espaço destinado ao edifício-sede do Gabinete do EURO 2004 e 

contratação de pessoal: € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros); - 

Decoração da Cidade (pagamento de 50% dos custos da instalação dos 

suportes e montagem das 860 faixas e pendões para serem colocados na 

Cidade): € 17.130,90 (dezassete mil, cento e trinta euros e noventa 

cêntimos); - Participação na co-produção da película "EURO’2004 – um 

filme", de Rui Goulart: € 5.000,00 (cinco mil euros); - Colocação de lona 

na fachada do edifício-sede do Gabinete Municipal do Euro’2004: € 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros). A aprovação desta deliberação 

implicará a revogação da deliberação de 19 de Fevereiro de 2004, na parte 

respeitante ao montante então atribuído.” Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 05.01.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Belmiro Jordão que 

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

listas do PSD abstiveram-se no ponto 9 da agenda da reunião de Câmara 

de 1 de Abril 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 
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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. 2 – 

Reconhece-se, no entanto, a importância do protocolo ao qual se pretende 

dar um conjunto de respostas adequadas.” --------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL EM 

CARRINHA ADAPTADA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Março de 2003, que concedeu 

transporte especial em carrinha adaptada, pelo período de 4 anos, ao aluno 

David Manuel Vieira Lopes Fernandes, a frequentar o Centro de 

Reabilitação e Formação Profissional da Cercigui, implicando à Autarquia 

um investimento anual previsível no valor de € 1.161,60 (mil cento e 

sessenta e um euros e sessenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 

CARREIRA PÚBLICA – Presente a seguinte informação dos Serviços 

de Educação: “Solicita-nos a EB 2,3 de Caldas das Taipas a concessão de 

transporte escolar em carreira pública para duas alunas internadas no 

Colégio da Sagrada Família de S. Clemente que acolhia crianças e jovens 

privados de meio familiar normal. Neste momento, e com o encerramento 

da Instituição, estas duas jovens foram integradas na família em Braga e 

Selho S. Cristóvão. Dado tratar-se de crianças que provêm de famílias de 

fracos recursos económicos, proponho a concessão de passe escolar para 

as alunas acima referidas. Informo ainda que o custo mensal dos passes 

escolares a conceder implica à Autarquia um investimento mensal de 

€81,55 (oitenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos).” Esta despesa 

está  cabimentada  na  unidade  orgânica  07.01  e  na  unidade  económica 
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02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos o 

PEETI a alteração do passe escolar da aluna Carolina Filipa Soares Pereira 

Peixoto que está a frequentar o PIEF na Escola Secundária da Veiga, em 

virtude de ter mudado de residência da freguesia de Serzedelo para Riba 

D’Ave. Assim, propõe-se a sua concessão. Mais se informa que a sua 

alteração vai implicar um acréscimo de € 9,00 (nove euros) no valor do 

passe escolar.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.  

CULTURA - COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DO 25 DE 

ABRIL – Presente a seguinte proposta: “Ao comemorar o 25 de Abril 

através de um programa de acções cujo conteúdo se relacione de forma 

clara com aquele transcendente momento da nossa História recente, 

pretendemos atingir três objectivos que nos parecem fundamentais: 

promover o conhecimento aprofundado da Revolução e do seu contexto, 

privilegiando a participação activa dos mais jovens, e despertando um 

sentimento de apropriação relativamente ao seu legado; suscitar a 

participação de um número tão alargado quanto possível de Munícipes, 

propondo iniciativas dirigidas a várias sensibilidades; contribuir para o 

fortalecimento e constante actualização da memória do 25 de Abril, 

divulgando, sempre que possível, novas abordagens do tema. Com 

algumas alterações relativamente ao programa que temos desenvolvido 

nos últimos anos, a comemoração dos 30 anos do 25 de Abril procurou, 

mais que nunca, suscitar a participação activa de cidadãos e artistas de 

Guimarães, na música, no vídeo, no desenho ou na produção literária. 

Contudo, o momento que, pela sua importância institucional, gostaríamos 

de destacar, é o da homenagem aos membros das Comissões 

Administrativas de Guimarães, a ter lugar na Sessão Solene da Assembleia 
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Municipal. Nesta conformidade, propomos o seguinte PROGRAMA - 

COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL 1974-2004 - Meses de 

Fevereiro e Março - Concurso de produção de Banda Desenhada para 

alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e secundária. Meses de Março e Abril - 

Concurso de produção de Texto para Lares/Centros de Dia. Abril - 23, 

Sexta, 21h30 - Projecção do filme "25 de Abril em Guimarães", Largo 

Cónego José Maria Gomes, Org.: CyberCentro/Câmara Municipal de 

Guimarães. 24, Sábado, 22h00 - "Artistas de Guimarães Cantam  O 25 de 

Abril", Espectáculo Musical no Auditório da Universidade do Minho. 25, 

Domingo, 10h00 - Sessão Solene da Assembleia Municipal com a 

participação do Grupo Coral do Convívio, no Paço dos Duques de 

Bragança; 11h00 - Banda Musical de Caldas das Taipas, Jardim da 

Alameda; 15h30 - Inauguração da exposição dos concursos de banda 

desenhada e produção de texto e posterior entrega de prémios, 

CyberCentro de Guimarães; 16h00 - Grupo Folclórico da Casa do Povo 

de Fermentões, Grupo Folclórico de S. Torcato, Espectáculo de Folclore - 

Largo da Oliveira; 22h00 - Concerto pela Orquestra do Norte, Paço dos 

Duques de Bragança, Organização geral: Câmara Municipal de Guimarães. 

O orçamento previsional para este conjunto de actividades é de € 

12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), tal como previsto na rubrica 

02.01.12.05 do Plano de Actividades. O programa referido completa-se 

com um conjunto de actividades desportivas de iniciativa da Tempo Livre, 

que aqui se descrevem, a título informativo: ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS - Março e Abril, 09h00 e 12h00 – Futsal - Pavilhões 

Desportivos de Guimarães; FINAIS - 25, Sexta,  09h00/10h30 - Sub/10 

Masculino; 11h00/11h45 - Sub/10 Feminino, Pavilhão Municipal de 

Urgezes; 10h15/11h00 - Sub/12 Masculino, Pavilhão Municipal de 

Pevidém; 11h00/11h45 - Sub/14 Masculino, Pavilhão Municipal de 
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Creixomil; 12h30 - Entrega de Prémios, Pavilhão Municipal de Creixomil, 

Organização geral: Tempo Livre.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL POR 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO – Presente a seguinte proposta da 

Vereadora Francisca Abreu: “Subscrito por um conjunto muito 

representativo de associações culturais de Guimarães, recebemos um 

pedido de colaboração tendo em vista as comemorações que tal 

movimento pretende promover a propósito do aniversário do 25 de Abril. 

Assim, propõe-se a disponibilização do seguinte apoio: - empréstimo de 6 

mesas de escola, 10 cadeiras e 5 expositores; divulgação das actividades 

promovidas pelo Movimento conjuntamente com programa organizado 

pelo Município; montagem e operação de sistema de som no dia 25 de 

Abril; subsídio de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para aquisição de 

materiais de pintura e desenho e de brindes. Em caso de aprovação desta 

proposta, o subsídio deve ser pago ao Centro Infantil e Cultura Popular – 

CICP, por ser a Associação que subscreve o pedido, em representação do 

já referido movimento associativo.” Os Vereadores Rui Vítor Costa e 

Carlos Vasconcelos não participaram na discussão e na votação da 

proposta. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Vereador Belmiro Jordão apresentou a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 14 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 
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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.” ------------------------------------------- 

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – PRÉMIO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA – 13.ª EDIÇÃO – 2004 – Presente 

um ofício da Comissão Executiva do Prémio de História Contemporânea 

da Universidade do Minho, remetendo dois desdobráveis nos quais é 

anunciado o lançamento da décima terceira edição deste Prémio para 

2004, na sequência do grande êxito que vem alcançando a nível nacional. 

A exemplo de anos anteriores, propõe-se a atribuição de um apoio de 

€1.000,00 (mil euros) para o Prémio de História Contemporânea 2004. 

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

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA - FREGUESIA DE LEITÕES - Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Leitões, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

BANDEIRAS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS  DE 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE ABRIL DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

SANGUE DE GUIMARÃES – Presente um ofício da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue solicitando a concessão de uma Bandeira 

da Cidade. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ----------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: 

“A Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães, Instituição 

Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, de carácter 

meramente social e humanitário, tem por finalidade defender os interesses 

dos Reformados da Previdência e seus associados, logo que atinjam o 

limite de idade, e bem assim os Reformados por acidente ou invalidez, e 

ainda, tratar dos subsídios por morte dos seus associados. No âmbito do 

seu objecto social, a Associação de Reformados e Pensionistas de 

Guimarães colabora na defesa da posição dos seus associados nos 

tribunais, presta-lhes assistência em quaisquer contenciosos que 

possam surgir junto das diversas entidades de previdência (Centro 

Nacional de Pensões, Caixa Geral de Aposentações, Assistência na 

Doença aos Servidores do Estado, Centro Regional da Segurança Social, 

etc.) e, acessoriamente, promove ainda diversas actividades sociais, 

designadamente encontros diários na sua Sede, apoio médico, 

passeios, viagens de férias, etc. Em sua reunião de 22 de Março de 

2001, a Câmara Municipal deliberou atribuir a esta Associação um apoio 

no montante de 80.000$00 (€400,00) mensais, com vista a comparticipar 

nas despesas do seu funcionamento. Mais foi deliberado conceder tal 

subsídio enquanto a Associação não dispusesse de apoios governamentais, 

apoios esses que não obteve até à data. Em audiência recente, veio esta 

Associação solicitar um reforço daquela verba, visto não ter meios 

financeiros que lhe permitam assumir as despesas de funcionamento, 
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concretamente a permanência de um funcionário administrativo na 

Secretaria. Deste modo, proponho que a Câmara Municipal aprove, com 

efeitos a partir do próximo dia 1 de Abril, a concessão do apoio solicitado, 

passando o valor do subsídio mensal para € 550,00 (quinhentos e 

cinquenta euros).” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos 

e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA 

CEREBRAL – CENTRO DE REABILITAÇÃO E LAR 

RESIDENCIAL - Presente um ofício da Associação Portuguesa de 
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Paralisia Cerebral solicitando um apoio da Câmara Municipal destinado à 

aquisição de equipamento para os diversos departamentos que compõem 

o novo Centro de Reabilitação e Lar Residencial. Propõe-se a concessão 

de um apoio no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco 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 

e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 – CRECHE E JARDIM INFANTIL ALBANO 

COELHO LIMA – Presente um ofício da Creche e Jardim Infantil 
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Albano Coelho Lima solicitando um apoio destinado a custear o 

pagamento da taxa de licença para a construção de um salão polivalente 

para as 140 crianças que diariamente frequentam aquela Instituição, cujo 

valor importa em € 1.700,77 (mil setecentos euros e setenta e sete 

cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio de 50% do valor da taxa a 

pagar. 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 

e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 – FÁBRICA DA IGREJA DE LONGOS  –  SEDE  DO 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 8   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE ABRIL DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE LONGOS – Presente um 

ofício da Fábrica da Igreja de Longos dando conhecimento que no 

presente ano pretendem construir a Sede dos Escuteiros, cujo terreno foi 

adquirido há 6 anos, estando a obra orçada em €175.000,00 (cento e 

setenta e cinco mil euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€5.000,00 (cinco mil euros), a pagar mediante autos de medição. 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 

e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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.” ------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – SOL-DO-AVE - ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE – 

ACÇÃO DE FORMAÇÃO DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO - 

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

17 de Março de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 24 de Março para o 

transporte de doze formandos e duas técnicas para a realização de uma 

visita de estudo ao Visionarium – Centro de Ciências do Europarque em 

Santa Maria da Feira. Considerando não haver inconveniência para os 

serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário e os custos inerentes à deslocação (gasóleo e 

portagens). DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTA CRISTINA DE LONGOS – 

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO 

MÓNACO – Presente um ofício da Associação Cultural e Recreativa do 

Grupo Folclórico de Santa Cristina de Longos, freguesia de Longos, 

solicitando um apoio destinado a custear as despesas com a deslocação ao 

Mónaco a fim de participar no VIII Festival Internacional de Folclore, no 

próximo dia 6 de Junho. O Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente informa que o custo do gasóleo necessário para a referida 

deslocação é de € 895,00 (oitocentos e noventa e cinco euros). 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Belmiro Jordão apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido 
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Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – AQUISIÇÃO DE 

UMA VIATURA – Presente um ofício da ARCOV – Associação 

Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas solicitando apoio da Câmara 

Municipal destinado a suportar a despesa com a aquisição de uma 

carrinha, sendo que ainda lhes falta pagar a verba de €2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros). Propõe-se a concessão de um apoio de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros) a pagar mediante a apresentação do título de 

propriedade da viatura. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 
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APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração 

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

votaram favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 RECREATIVO CULTURAL 

DESPORTIVO CANDOSO S. TIAGO – AQUISIÇÃO DE UMA 

VIATURA – Presente um ofício do Grupo Recreativo Cultural 

Desportivo Candoso S. Tiago solicitando apoio da Câmara Municipal para 

a aquisição de uma viatura em segunda mão destinada ao transporte dos 

seus atletas, cujo valor importa em cerca de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Propõe-se a concessão de um apoio de €1.000,00 (mil euros), a pagar 

mediante a apresentação do título de propriedade da viatura a adquirir. 
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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 

e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Cultural e 

Recreativo da Cruz de Pedra tem em curso um projecto de remodelação e 

ampliação da sua Sede, situada num dos bairros populares mais 

tradicionais da periferia da Cidade, cujo custo da elaboração foi subsidiado 

pela Câmara Municipal. Esta colectividade vai agora candidatar essa 
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remodelação ao programa de Equipamentos urbanos de utilização 

colectiva, Subprograma 2, devendo essa candidatura ser instruída com 

uma declaração da Câmara Municipal de aprovação do financiamento da 

obra. Dado o efectivo interesse social deste projecto que porém só poderá 

ser concretizado se a candidatura que vai ser apresentada for aprovada, a 

qual garantiria 70% do seu custo, proponho que a câmara vote a 

atribuição de uma comparticipação municipal a quantificar após a 

aprovação dessa candidatura. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. “Os vereadores eleitos na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 18 a 21 e 23 a 26 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 –  SSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

RONFE – CIRCUITO DE ATLETISMO AURORA CUNHA – 
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Presente um ofício da Associação Cultural e Recreativa de Ronfe dando 

conhecimento da realização da segunda edição do “Circuito Aurora 

Cunha”, na Vila de Ronfe, no próximo dia 16 de Maio. Assim, solicitam o 

seguinte apoio à Câmara Municipal: cedência do Pavilhão Aurora Cunha; 

cedência de um palco para entrega dos prémios aos atletas; 200 barreiras 

para demarcação de algumas zonas das corridas e segurança de atletas e 

público; cedência de uma aparelhagem de som; concessão de troféus para 

os três primeiros classificados em cada uma das seguintes provas: 

Benjamins “A” masculino e feminino, Benjamins “B” masculino e 

feminino, Infantis masculino e feminino, Iniciados masculino e feminino, 

Juvenis masculino e feminino, Juniores masculino e feminino, Seniores 

masculino e feminino e Veteranos masculino e feminino, totalizando 54 

troféus; disponibilização da Polícia Municipal e autorização do 

condicionamento ao trânsito nas diversas artérias a percorrer pelos atletas. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. - 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – 

FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santa Apolónia, freguesia de Silvares, dando 

conhecimento da realização, no próximo dia 12 e no âmbito das referidas 

Festas, de um Concurso Pecuário de Gado Bovino e Corrida de Cavalos, 

pelo que solicitam a concessão de troféus. Propõe-se a concessão de 3 

troféus. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ----------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE CANDOSO S. TIAGO – FREGUESIA 

DE CANDOSO S. TIAGO – Presente um ofício da Comissão de Festas 

de Candoso S. Tiago, freguesia de Candoso S. Tiago, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas Festas, a realizar entre os próximos dias 17 e 25 de Julho, 
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com a colocação de 2 quadros de 3x63. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE ABAÇÃO – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, freguesia de 

Abação, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre os próximos dias 9 

e 15 de Agosto, bem como a cedência de um palco com cobertura para os 

dias 13, 14 e 15 do referido mês. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – Presente um 

ofício do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de Santo António, a realizar entre os próximos dias 11 a 13 de 

Junho, com a colocação de 4 contadores de 41,400. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFRIR O PEDIDO. --------------------------- 

CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE 

OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E 

GARANTIAS DOS MEMBROS DA OPOSIÇÃO – ANO DE 2003 – 

Presente a seguinte proposta: “Por ofício de 15 de Março de 2004 foi 

remetido a todos os membros da oposição do Executivo Camarário o 

Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Respeito pelos 

Direitos e Garantias dos Membros da Oposição, respeitante ao ano de 

2003. Pelos Vereadores eleitos pelas listas do PSD foi remetida resposta 

àquele Relatório, tendo também sido solicitado pelos mesmos Vereadores 

o agendamento, em reunião de Câmara, desses Relatório e resposta com 

vista à sua discussão pública. Todavia, como a competência para a 
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discussão pública é da Assembleia Municipal, nos termos da alínea m) do 

nº 1 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o presente 

Relatório ser primeiramente votado em reunião de Câmara, sendo a seguir 

enviado aos titulares do direito de oposição - ou seja, e para esse efeito, a 

todos os partidos políticos representados na Assembleia Municipal - para 

que sobre ele se pronunciem. Posteriormente, e conforme dispõe o nº 3 

do art. 10º do Decreto-Lei nº 24/98, de 26 de Maio, ao pedido de 

qualquer dos titulares do direito de oposição, podem os respectivos 

Relatório e resposta ser objecto de discussão pública na correspondente 

Assembleia. Deste modo, e de acordo com o nº 1 do art. 10º do 

mencionado Dec.-Lei nº 24/98, submeto à Câmara Municipal, para 

votação, o aludido Relatório, que se anexa, após o que, conforme o nº 2 

do mesmo art. 10º, será esse Relatório enviado a todos os partidos 

políticos representados na Assembleia Municipal, para que sobre ele se 

pronunciem.” O referido Relatório dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Belmiro Jordão que apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra o 

Relatório do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e Garantias 

dos Membros da Oposição – ano de 2003 - por não concordarem com a 

generalidade das suas asserções, a saber, e a título de exemplo: 1 – Não 

entendemos que o ano de 2003 tenha decorrido “com normalidade no 

relacionamento com os membros das forças políticas representadas nos 

órgãos autárquicos”. A título de exemplo, e do nosso ponto de vista, são 

absolutamente anormais e dignas de censura, algumas das posturas 

assumidas pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos nas listas 
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do PS, nomeadamente: o Vereador Carlos Vasconcelos foi impedido de 

falar do relatório da auditoria do Tribunal de Contas à Turipenha na 

reunião de Câmara de 20 de Março de 2003 no período de antes da ordem 

do dia; o deputado Rui Miguel Ribeiro, a propósito dos esforços políticos 

no sentido de se ver concretizada a Escola da Abação, foi insultado pelo 

Presidente da Câmara na reunião de Câmara de 22 de Maio de 2003. 2- 

Não foram cumpridos os prazos legais de resposta a alguns requerimentos 

e os relativos à Vimágua não foram sequer respondidos. 3- Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD não foram informados, como o deveriam ter 

sido, das diligências e elaboração da proposta de adesão à GAMM. 4- Não 

é politicamente compreensível que o documento fundamental da 

Autarquia, o Plano e Orçamento seja fornecido com um intervalo de 

tempo tão curto. Não é compreensível que, como aconteceu no ano de 

2003, a proposta de Plano e Orçamento seja enviada aos partidos políticos 

no fim do dia 10 de Novembro para ser discutido em reunião no dia 13 de 

Novembro.” --------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL - RELATÓRIO E CONTAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO 

ANO DE 2003 - Presente, para apreciação e votação, o Relatório e 

Contas da Câmara Municipal respeitante ao ano de 2003. Os documentos 

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

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

POR MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À APRECIAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se o Vereador António Salgado 

Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Belmiro Jordão, que apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Este Relatório e Contas faz reflectir: - a incapacidade de 

resolução dos problemas básicos das nossas infra-estruturas educativas 
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(jardins de infância e pré-escolar) que afectando as classes mais 

desfavorecidas afectam precisamente aqueles que têm na educação a 

melhor arma (e quantas vezes única) para o deixarem de ser; - a 

incapacidade de apoiar as instituições que trabalham na área da acção 

social, nomeadamente no apoio aos mais idosos, e a incapacidade de 

apostar naquilo que, a este nível, é estruturante; - a incapacidade de 

implementar uma estratégia sustentada e transversal de protecção 

ambiental (vidé propostas do PSD de 14 de Fevereiro de 2002 e de 10 

JUL2003 – critérios de qualificação na adjudicação de obras públicas, 

centro de informação e educação ambiental e agenda anual de reparações); 

- a incapacidade de projectar o futuro de Guimarães analisando e 

pensando as necessidades e os meios fundamentais para as vias de 

comunicações do futuro (vidé proposta do PSD sobre Estudo Prévio de 

implementação de eléctrico rápido de 17 de Janeiro de 2002), 

salvaguardando a integridade concelhia e promovendo uma mobilidade 

assente em princípios de protecção ambiental e ordenamento do território. 

Mesmo assim, sem inovação, não se executaram as principais vias de 

acesso previstas para ligação às Vilas; - a incapacidade de interagir com a 

sociedade e promover a diversificação industrial: através de mecanismos 

fiscais e de ordenamento do território e de uma ligação mais estreita com 

as indústrias e com a Universidade (vidé proposta do PSD sobre ligação à 

Universidade do Minho de 14 de Março de 2002 – estágios e projectos, 

bem como as propostas de promoção industrial e comercial para o Plano 

e Orçamento de 2003); - a incapacidade de, através de medidas de 

ordenamento, circulação e reabilitação, tornar a cidade de Guimarães e as 

suas vilas melhores e mais desenvolvidos centros comunitários. O que já é 

efectivamente tradicional é que as verbas gastas em urbanização 

continuam a esquecer as vilas e as freguesias não se apostando na 
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requalificação das vilas conforme o PSD tem defendido e proposto (vidé 

proposta do PSD sobre a extensão progressiva do Gabinete Técnico 

Local de 8 de Maio de 2003 e de investimento nos cemitérios das 

freguesias com a dotação do cemitério de Monchique – 26JUN2003); - a 

incapacidade de apostar na requalificação das vilas do ponto de vista físico 

e promover a qualidade de vida do ponto de vista humano (vidé propostas 

do PSD para as Vilas das Taipas e Ponte – 14 de FEV02 – e de Moreira e 

Lordelo – 4JUL02 e propostas para o Plano e Orçamento de 2003); - a 

incapacidade de atender às inúmeras dificuldades das freguesias do nosso 

concelho, quer em questões de ordem financeira quer em questões 

administrativas (vidé proposta do PSD para criação do Gabinete de Apoio 

às Juntas de Freguesia de 11 Abril 2002, bem como outras propostas 

complementares) e de valorizar o seu papel fundamental na satisfação das 

necessidades da população; - a incapacidade de descentralizar 

investimento e competências que privilegiem, de forma sustentada, um 

desenvolvimento harmonioso do concelho de Guimarães e a necessidade 

de abrir a Câmara Municipal de Guimarães para além da cidade (vidé 

proposta do PSD sobre descentralização das reuniões em 19 de 

Dezembro de 2002). A este nível os cemitérios – fundamentalmente 

citadino (vidé proposta do PSD repartição de encargos do Cemitério de 

Monchique para atender às freguesias de 24 de Outubro de 2002); - a 

necessidade de termos, tal como indicou o Relatório do Tribunal de 

Contas, e tal é por nós recorrentemente referenciado, um sistema fiável, 

transparente e justo de atribuição de subsídios (vidé proposta do PSD de 

14 de Fevereiro de 2002 e todas as declarações de voto de atribuição de 

subsídios). O Relatório e Contas (RC) da Câmara Municipal de Guimarães 

relativo ao ano de 2002 consubstancia as políticas com as quais 

discordamos - e sobre as quais temos apresentado alternativas - e 
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consubstancia ainda, de forma muito nítida, uma pesada herança 

financeira para as gerações futuras sem que se resolvam os problemas 

fundamentais dos nossos concidadãos. Este RC é o recibo corresponde à 

factura eleitoralista e, por consequência, o espelho claro de um “monstro 

dívida” que vai comprometer de forma muito clara os futuros governos da 

autarquia, o futuro dos mais jovens: em 1998 a nossa dívida era de 

aproximadamente 9 milhões de euros; em 2001 a nossa dívida era de cerca 

de 37,6 milhões de euros (+ 420% que em 98); em 2002 a dívida era de 

cerca de 58,1 milhões de € (mais 54,4% do que em 2001); em 2003 a nossa 

dívida é de cerca 72 milhões de € (praticamente o dobro de 2001). Por sua 

vez cerca de 45 milhões de € estão em período de carência, ou seja mais 

de 60% da dívida, pelo que nos espera uma dura realidade nos próximos 

anos: o de cobrir todos estes encargos financeiros com uma parte 

substancial das receitas da autarquia! Este RC reflecte claramente uma 

gestão sem rumo, nem estratégia, sem qualquer ideia integrada de 

concelho, sem uma ideia para o desenvolvimento das suas vilas, das suas 

freguesias, sem capacidade de voltar a cidade para fora e fazer face aos 

desafios do futuro. Com este relatório e com as recentes e abundantes 

declarações públicas de vitimização pela situação económica, pela 

oposição, cai a máscara de uma administração que foi tapando as suas 

insuficiências com a abundância de dinheiros públicos e que é, e vai sendo 

cada vez mais, incapaz de governar com contenção e parcimónia como a 

generalidade dos portugueses actualmente o faz. Uma CMG 

“incontinente” em termos de dívida e em termos de declarações públicas 

que, terminado o III QCA, falhará escandalosamente a resolução dos 

problemas básicos da população. Os vereadores eleitos na lista do PSD 

votam, em consequência com o exposto, contra o Relatório e Contas (RC) 

da Câmara Municipal de Guimarães relativo ao ano de 2002.” --------------- 
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ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES - CONTA DE 

GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 2003 

- Presente, para apreciação e votação, a Conta de Gerência e Relatório de 

Actividades da Zona de Turismo de Guimarães respeitante ao ano de 

2003. Os documentos respeitantes à Conta de Gerência e Relatório 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E 

SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra os 

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

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

lista do PSD votaram contra a Conta de Gerência e Relatório de 

Actividades da Zona de Turismo de Guimarães de 2003, por não 

concordarem com a política de Turismo levada a cabo pela Câmara 

Municipal de Guimarães. Já o dissemos em sede de discussão do Plano e 

Orçamento e reafirmamos novamente aquele que é o nosso 

entendimento: Entendemos o Turismo como uma das âncoras do 

crescimento e do desenvolvimento do nosso concelho e da NUT III do 

Ave, ou seja, entendemos que o sector do Turismo deve merecer um 

cuidado muito especial por parte do Executivo. A este entendimento 

acresce o facto de a distinção concedida pela UNESCO a Guimarães, de 

“Património Cultural da Humanidade”, exigir, de per si, uma atenção 

particular, muito reflectida, audaciosa, em relação à política de Turismo 

que tem sido seguida. Continuamos a achar ser necessário, tal como o 

propusemos, a Elaboração de uma Campanha Turística de Guimarães em 

território nacional e a definição de um conjunto de estratégias 

complementares   destinadas   ao   incremento   do  turismo  nacional  em 
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Guimarães, por nós apresentada em 23 de Outubro de 2003.” --------------- 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

EM LIQUIDAÇÃO - CONTA DE GERÊNCIA E RELATÓRIO 

DE ACTIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUA E SANEAMENTO DE GUIMARÃES EM LIQUIDAÇÃO 

RESPEITANTE AO ANO DE 2003 - Presente, para apreciação e 

votação, a Conta de Gerência e Relatório de Actividades dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães em Liquidação 

respeitante ao ano de 2003. Os documentos respeitantes à Conta de 

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

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À APRECIAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Absteve-se o Vereador António Salgado 

Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos e Belmiro Jordão, que apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram contra a Conta 

de Gerência e Relatório de Actividades dos SMAS de Guimarães de 2003, 

por não concordarem com a política de investimentos em água e 

saneamento levada a cabo pela CMG que neste particular, e face às 

públicas carências no nosso concelho. Apesar da pressão política do PSD 

para que, no âmbito dos II e III Quadros Comunitários de Apoio, se 

resolvessem, em grande parte, as nossas carências infra-estruturais, nunca 

houve vontade política para tais investimentos, tendo-se perdido uma 

oportunidade de ouro numa altura em que existiram recursos financeiros 

disponíveis. O PS dispôs, nestes últimos catorze anos, de mecanismos 

financeiros inigualáveis para termos hoje níveis de atendimento 

minimamente aceitáveis que nos permitissem concentrarmo-nos 

fundamentalmente na renovação e rentabilização das redes, e noutros 
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aspectos importantes da política de ambiente municipal. Nestes últimos 

anos, coincidindo com a nossa adesão à União Europeia, estiveram à 

nossa disposição fundos generosos para atacarmos estas nossas 

dificuldades de base, conjugados com uma forte capacidade de 

endividamento do município. Estas condições excepcionais foram 

desbaratadas em sucessivas obras de regime, em contínuas derrapagens 

orçamentais conforme denunciámos. O fim dos SMAS arrastou consigo a 

incapacidade política de cumprir o que se prometera nos documentos 

sucessivamente produzidas pelos serviços: - desde o Relatório e Contas de 

1997 até ao Plano e Orçamento de 99 foi afirmado que se atingiria 90% de 

cobertura na distribuição de água e 70% no saneamento até ao ano de 

2001. E nem as sombras destas metas cumpriram; - no Plano e 

Orçamento de 1999 da certeza passou-se para “aproximadamente 90%” 

mas agora só no ano de 2002. Mesmo assim, nada se cumpriu. - no Plano 

e Orçamento para 2000 baixou-se novamente a fasquia, passando a ser 

“aproximadamente 80% até ao ano de 2002”. O que mesmo assim não se 

cumpriu. Enfim, faltou estratégia e faltou a vontade política em se cumprir 

o serviço público.” -------------------------------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:20 HORAS O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 


