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ACTA 

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

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

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) – Comentou o ofício enviado pelo 

Presidente da Câmara às Juntas de Freguesia a propósito da não aprovação 

das propostas de descentralização apresentadas pelos vereadores eleitos 

nas listas do PSD, justificando o voto contra, que anulou o efeito de 

desconcentrar e desburocratizar a máquina da Câmara Municipal, não se 

aproveitando, por isso, as Juntas de Freguesia como veículos para um 

melhor serviço público e para a melhor satisfação das necessidades dos 

cidadãos. Por isso, fez a entrega, em nome de todos os Vereadores do 

PSD, de um documento sobre as propostas de descentralização 

apresentadas em reunião de 26 de Fevereiro, solicitando que o mesmo 

fosse enviado a todas as Juntas de Freguesia do Concelho, documento esse 

que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

actas; b) – Apresentou documento solicitando que o Relatório de 

Avaliação do Grau de Observância do Respeito pelo Direito e Garantias 

dos Membros da Oposição relativo ao ano de 2003 fosse submetido à 

próxima reunião de Câmara, para discussão pública; 2 – Vereador Carlos 
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Vasconcelos – a) – Referiu uma intervenção que apresentou em reunião 

de Câmara de 19 de Fevereiro de 2004, onde solicitou esclarecimentos 

sobre os limites dos terrenos propriedade do Município na Freguesia de 

Sande S. Lourenço, destinados a um campo de jogos. Continuou, dizendo 

que, na sequência dessa intervenção, o Presidente da Câmara lhe enviou 

uma informação técnica onde, de alguma forma, era reconhecida a 

pertinência das preocupações manifestadas, pelo que solicitou que a 

Câmara Municipal tivesse uma atenção especial neste processo; 3 – 

Vereador António Castro – a) – Solicitou que ficasse a constar da acta a 

seguinte declaração, que leu em voz alta: “Assistiu-se na sessão da 

Assembleia Municipal realizada em 8 de Março último à tentativa de 

fabricação de mais um caso mediático de contornos escandalosos que o 

interesse público exige que se esclareça. Desta feita, o acordo, melhor 

dizendo, a “negociata” que responsáveis camarários alegadamente terão 

concretizado em flagrante prejuízo do erário público refere-se a uma 

permuta envolvendo terrenos da Cidade Desportiva e do loteamento da 

Quinta do Outeiro. E, mais uma vez, o referido prejuízo, apesar da sua 

gravidade – fala-se em valores da ordem dos 600.000 contos – ficaria 

impune e secreto, não fosse a esclarecida perspicácia do autor de mais esta 

denúncia. As falsidades com que esta “história” foi fabricada desmontam-

se facilmente. Em 5 de Junho de 2001, o Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães e os proprietários de parcelas de terrenos onde viria a ser 

construída parte da Cidade Desportiva celebraram um acordo que prevê e 

estabelece as condições em que se procederia à permuta de tais terrenos 

com lotes de propriedade da Autarquia, e que viriam a ficar definidos mais 

tarde, quando estivesse concluído e aprovado o loteamento da Quinta do 

Outeiro. A título indicativo, referem-se em tal acordo cinco lotes, ainda 

com a designação constante do Estudo Urbanístico da Costa, que 
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totalizavam 6.128 m2 de área de implantação, aos quais correspondiam 

22.838 m2 de construção. Os terrenos da freguesia de Candoso S. Tiago 

que se pretendia de imediato ocupar com equipamentos da Cidade 

Desportiva, entretanto já construídos, totalizavam 84.510 m2. As 

avaliações dos terrenos para efeito do acordo foram realizadas por peritos 

avaliadores externos à Autarquia, relativamente aos quais não temos 

qualquer razão para duvidar da absoluta competência técnica e 

deontológica que os mesmos sempre nos mereceram. Os terrenos da 

Quinta do Outeiro foram avaliados em 209.676 contos, enquanto os 

terrenos de Candoso S. Tiago foram avaliados em 221.429 contos. 

Recentemente, o Grupo Parlamentar do PSD requereu à Câmara 

Municipal informação sobre a “correspondência dos lotes constantes do 

acordo de permuta (…) com os novos lotes do novo projecto de 

loteamento”. De seguida, a Câmara Municipal enviou cópia da informação 

prestada pelo Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, do seguinte teor: 

“Em resposta ao solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

cumpre informar que o loteamento da Quinta do Outeiro ainda não está 

definitivamente aprovado. Assim, considero não ser possível fazer a 

correspondência pretendida pelo Grupo Parlamentar do PSD (…).” E aqui 

começa a fabricação. Na sua iluminada declaração à Assembleia Municipal, 

o autor da denúncia “decide” realizar, ele próprio, a correspondência dos 

lotes, e “decide” afectar à permuta acordada sete dos oito lotes propostos 

no loteamento, com base em escolhas e critérios que só o próprio poderá 

justificar. Assim, rapidamente conclui que, afinal, os terrenos a permutar 

têm uma área de construção superior, em 7.714 m2, à área inicialmente 

acordada. Este exercício aritmético não teria especial gravidade, se não 

fosse o facto de pretender ser outra coisa diferente daquilo que é: um 

exercício aritmético. Não foi feita ainda qualquer correspondência, o 
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Grupo Parlamentar do PSD foi disso informado e, portanto, estas contas 

valem o que valem: são números sem qualquer relação com a realidade. Se, 

em vez dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, o autor da denúncia “decidisse” 

seleccionar outros sete, as contas seriam necessariamente outras, e 

permitiriam, assim, outras leituras, outras interpretações, porventura, 

outras denúncias. Por outro lado, pretende o autor da denúncia por a 

descoberto que a Câmara prometeu alienar terrenos cujo valor ascende a 

800.000 contos, permutando-os por terrenos que valem pouco mais de um 

quarto daquele montante. Neste caso, temos dificuldade em apurar se são 

os terrenos alegadamente tão valiosos que resultam, também eles, de mais 

uma invenção, ou se, pura e simplesmente, se coloca em causa, de forma 

que não podia ser mais clara, a idoneidade e competência técnica dos 

peritos avaliadores. Só o autor da denúncia o poderá esclarecer. Esta 

fabricação só é possível porque o autor da denúncia insiste, do princípio ao 

fim de mais esta investida justiceira, em ocultar três detalhes que constam 

do texto do acordo de permuta de forma expressa e clara, pelo menos para 

quem o ler de boa fé e de forma politicamente responsável: Primeiro: ao 

outorgar o acordo, o Presidente da Câmara compromete-se a submeter 

proposta à Câmara Municipal, ou seja, este acordo de permuta não vincula 

a Câmara enquanto esta não se pronunciar, e ainda não se pronunciou. Tal 

como previsto, só o fará quando o loteamento da Quinta do Outeiro 

estiver aprovado, e se fizer a correspondência entre os seus lotes e os lotes 

mencionados a título indicativo no aludido acordo de permuta que, então, 

assumirá a forma de contrato-promessa de permuta; Segundo: após a 

eventual aprovação na Câmara, também a Assembleia Municipal deverá ter 

que deliberar sobre tal contrato, atentos os valores em causa; Terceiro: a 

permuta só se tornará efectiva se, reunidas estas condições, o respectivo 

contrato obtiver visto prévio do Tribunal de Contas. Finalmente, no caso 
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de o contrato promessa a celebrar, nos termos e condições acordadas, não 

puder vir a ser formalizado, designadamente por não obter aprovação dos 

órgãos municipais ou visto do Tribunal de Contas, então seguir-se-á com 

um processo normal de expropriação, tal como dispõe o art. 10º e 

seguintes do Código das Expropriações.” ----------------------------------------- 

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

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

seguintes propostas: ---------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - CAMPANHA DE RECOLHA DE LIVROS – 

ENVIO DE CONTENTOR PARA TIMOR – Presente a seguinte 

informação do Gabinete de Relações Públicas e Internacionais: “A Câmara 

Municipal de Guimarães, no ano transacto, foi contactada pela Embaixada 

de Portugal em Díli, no sentido de apoiar e colaborar numa campanha de 

solidariedade para com o povo Timorense. Esta campanha, que foi da 

iniciativa de uma professora vimaranense a leccionar naquele país, traduz-

se, fundamentalmente, na recolha de livros, junto das escolas e 

Universidade do concelho, de forma a responder à necessidade de criação 

de bibliotecas nas escolas, sendo fundamental para o sucesso da 

reintrodução da língua portuguesa em Timor Leste. Após a recolha de 

todo o material, conclui-se que, considerando a quantidade e mediante 

consulta para o respectivo envio do mesmo, torna-se imperativo utilizar 

um contentor de 20´, que representa o custo de USD 2.568,63.” 

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

PROTOCOLOS – INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL 

– VARIANTE ÀS EE. NN. 101 E 206 – LIGAÇÃO DA CIRCULAR 

DE GUIMARÃES À VARIANTE DE FAFE – PROTOCOLO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Presente, para aprovação, a minuta do 

Protocolo a celebrar com o Instituto das Estradas de Portugal, tendo em 
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vista a exploração e manutenção das infra-estruturas de iluminação pública 

a executar pelo Instituto de Estradas de Portugal, no âmbito da empreitada 

em epígrafe. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

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

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

Guimarães de uma Delegação da Cidade de Compiégne (França); 2 – Do 

ofício da União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas 

(UCCLA) enviando uma mensagem do Senhor Governador da Província 

do Huambo, Senhor Eng.º António Paulo Kassoma, por ocasião do Dia 

Internacional da Mulher; 3 – Do ofício da CP - Caminhos de Ferro 

Portugueses, EP dando conhecimento das medidas que estão a ser levadas 

a cabo no sentido de conferir maior funcionalidade à Estação de 

Guimarães; 4 - De uma entrevista do Senhor Secretário de Estado do 

Ambiente publicada no Jornal “Público”, no passado dia 15 de Março, 

referindo que não vai ser possível atender a pretensão da Associação de 

Municípios do Vale do Ave de construir dois aterros pelas regras do 

quadro comunitário de apoio, sendo que um dos aterros existentes vai 

estar esgotado no período do quadro comunitário que o financiou; 5 - De 

uma reunião realizada com membros do Governo tendo em vista a 

discussão de questões de segurança durante a realização EURO 2004, em 

Portugal. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

sua utilização durante o passado mês de Fevereiro; 2 - Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 2 de Março de 2004, que aprovou a 

alteração número cinco ao Orçamento e ao Plano de Actividades da 

Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que se dá aqui por 
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reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 3 - Do ofício 

da Assembleia Municipal número 70, comunicando a aprovação, em 

sessão realizada no passado no dia 8 de Março de 2004, da seguinte 

proposta: “ Grande Área Metropolitana do Minho – Estatutos; 4 - Dos 

ofícios da Assembleia Municipal números 71 a 73, comunicando a 

aprovação, em sessão realizada no passado dia 10 de Março de 2004, das 

seguintes propostas: a) “Parque de Ciência e Tecnologia do Ave – 

Constituição da Sociedade Gestora e Subscrição de Capital (AVEPARK – 

Parque de Ciência e Tecnologia, S.A.”; b) “Fornecimentos – Concurso 

Público Internacional n.º 3/04 – Prestação de Serviços de Segurança e 

Vigilância; c) “Desafectação do Domínio Público de uma Parcela de 

Terreno com a Área de 1.144,20 m2 destinada a ser anexada aos lotes 1 a 7 

do Alvará de Loteamento 42/94 para construção, por parte do Centro 

Social Cultural Desportivo e Recreativo de Sande Vila Nova, de um 

Equipamento destinado a Creche, Infantário e Centro de Dia. --------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Carlos 

Vasconcelos. ---------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA FLOR – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Março de 2004, que 

aprovou a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“No Plano de Actividades para o ano de 2004 consta a execução da obra 

em título, onde foi inscrita a verba de € 8.300.000,00 (oito milhões e 

trezentos mil euros) destinada a suportar a despesa, com a rubrica 

02.01.08. Com vista a ser adjudicada ao consórcio “Empreiteiros Casais, S. 
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A. e Cari – Construtores, Lda”, conforme proposto pela Comissão de 

Análise de Propostas em 27 de Janeiro de 2004, pelo preço de € 

11.384.472,97 (onze milhões trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos 

e setenta e dois euros e noventa e sete cêntimos) + IVA e atento o plano 

de pagamentos da respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de 

encargos: Ano de 2004 - € 7.904.761,90 (sete milhões novecentos e quatro 

mil setecentos e sessenta e um euros e noventa cêntimos) + IVA = € 

8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil euros); Ano de 2005 - € 

3.479.711,07 (três milhões quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e 

onze euros e sete cêntimos) + IVA = € 3.653.696,62 (três milhões 

seiscentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e seis euros e 

sessenta e dois cêntimos).” DELIBERADO RATIFICAR POR 

MAIORIA.. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal. ----------------------------------------  

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA FLOR - 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

- Presente o Relatório Final respeitante ao concurso público identificado 

em epígrafe, elaborado pela comissão de análise de propostas, bem como a 

correspondente minuta do contrato de empreitada. O relatório final 

propõe a adjudicação da empreitada ao “Consórcio Empreiteiros Casais, 

SA e Cari – Construtores, Lda.” pelo preço de €11.384.472,97 (onze 

milhões trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois 

euros e noventa e sete cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 

420 dias, nos termos previstos no Caderno de Encargos. O Relatório Final 

bem como a Minuta do Contrato 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, Belmiro Jordão e Ana Vidal que apresentaram 
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a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD 

votarão em conformidade com o sentido de voto e respectiva declaração 

de voto de 14 de Agosto (ponto 2 da Ordem de Trabalhos) e de 9 de 

Outubro de 2003 (ponto 3 da Ordem de Trabalhos). Já há muito que o 

PSD, tal como o PS, tem reclamado a necessidade de uma Casa da Cultura 

em Guimarães. O PS apesar de ter merecido ao longo dos últimos 14 anos 

a confiança dos vimaranenses não tem, também a este nível, cumprido os 

programas eleitorais que apresentou aos vimaranenses (nomeadamente a 

recuperação do Teatro Jordão), o PS não foi capaz de ter conseguido, sob 

a forma de contrato, os apoios necessários anunciados publicamente com 

alguma “pompa e circunstância” no tempo do ministro Manuel Maria 

Carrilho. Por isso, sabendo da necessidade de uma Casa de Cultura que 

responda à qualidade e quantidade da actividade associativa de Guimarães, 

reafirmamos as questões que, contrabalançadas com a aludida necessidade, 

fundamentam a nossa abstenção: 1. Um Centro Cultural em Guimarães 

deve, do nosso ponto de vista, passar pela recuperação do Teatro Jordão 

que é, não temos dúvida, a Casa Cultural que mais deu aos vimaranenses e 

a Guimarães e que a todos nós está ligada emocionalmente e por via da sua 

importância patrimonial. O projecto que nos é apresentado deveria, do 

nosso ponto de vista, ser revisto no sentido integrar o Teatro Jordão, 

eliminando naturalmente tudo aquilo a que o renovado Teatro Jordão 

desse resposta. 2. Todas as grandes intervenções públicas da iniciativa da 

Câmara Municipal de Guimarães que se localizam na cidade deveriam, 

necessariamente, ser acompanhadas por intervenções estruturantes das 

vilas e freguesias – prosseguindo a justiça, equilíbrio e coesão concelhias – 

como o PSD tem defendido e proposto, nomeadamente no que diz 

respeito à requalificação urbana das vilas do concelho e à superação das 

carências  infra-estruturais  das  vilas  e  freguesias  ao  nível  do  ambiente, 
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qualidade de vida e educação.” ------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – OBRAS A COMETER ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “Nos termos da 

autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua sessão de 12 de 

Dezembro de 2003, proponho que a Câmara autorize as Juntas de 

Freguesia a executar as obras constantes da informação anexa, com a 

rubrica do Plano de Actividades 11.01.12 para o corrente ano, até ao limite 

das verbas a seguir definidas, e sob acompanhamento técnico e fiscalização 

dos serviços do Departamento de Obras Municipais, a pagar mediante 

autos de medição.” -------------------------------------------------------------------- 

FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Airão Santa Maria 
Pavimentação e arranjo de muros na Rua 
dos Penedos e na Travessa das Boucinhas 

€ 20.000,00 

Airão S. João 
Pavimentação das Ruas da Feiteira, do 
Paço, de Regueiros e 25 de Abril 

€ 20.000,00 

Aldão 
Alargamento e pavimentação da Rua da 
Vitória 

€ 15.000,00 

Arosa 
Arranjo Urbanístico da Praça de Santo 
Amaro – 2.ª Fase 

€ 40.000,00 

Atães 
Pavimentação das Ruas da Cruz e 24 de 
Junho; Pavimentação e alargamento da 
Rua da Eirinha 

€ 17.500,00 

Azurém 

Construção do Ossário no Cemitério da 
Freguesia, Arranjo e repavimentação da 
Rua do Pombal; Arranjo, reparação e 
vedação de alguns muros; Construção de 
passeios nas Ruas dos Mártires, da Fé e de 
S. Torcato. 

€ 37.500,00 

Balazar Construção da Capela Mortuária € 25.000,00 

Barco 
Construção de uma Ponte sobre o Rio 
Agrela, na Rua do Muro 

€ 25.000,00 

Briteiros St.º Estêvão 
Pavimentação da R. 1.º de Maio até à R. 
de Barreiros e da Trav. da Bouça da Lage. 

€ 17.500,00 

Briteiros St.ª Leocádia 
Arranjo e Pavimentação do acesso à 
Capela de Santa Ana 

€ 17.500,00 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Briteiros S. Salvador 

Pavimentação das Rua da Escola e do 
Tarrujo bem como colocação de grade de 
protecção; Alargamento e construção de 
muro na Travessa das Eiras; Alargamento, 
pavimentação e construção de muro na 
Rua do Picoto; Alargamento e construção 
de muro na Rua da Mata; Construção de 
passeio e encaminhamento das águas 
pluviais e de caixas de visita na Rua do 
Solar; Restauro da Fonte Pública da 
Agrela 

€ 20.000,00 

Brito 
Construção do Parque da Vila na Zona 
das Ribeirinhas; Pavimentação das Ruas 
do Valdante e de Camões. 

€ 42.500,00 

Caldelas 

Rectificação da Rua da Casa Nova e da 
Rua da Charneca; Pavimentação da Zona 
Envolvente das Termas; Execução de 
infra-estruturas dos Covais e de passeios 
no Cemitério; Execução de passeios na 
Rua de Santo António; Recolocação da 
pavimentação da Rua dos Cutileiros e da 
Travessa do Rabelo; Arranjo da Zona 
Envolvente do Edifício em frente à 
Escola Secundária. 

€ 42.500,00 

Calvos 

Pavimentação das Travessas de Cizalde, 
Cancela, Pedreira e da Calçada da Ufe 
com execução de aquedutos, caixas de 
águas pluviais e valetas. 

€ 17.500,00 

Candoso S. Martinho 

Construção de instalações sanitárias e de 
pequenos arrumos no Cemitério; 
Construção de um passeio na Rua de S. 
Martinho; Pavimentação da Rua do 
Carramão Novo; Reparação do piso, 
muros e rede do Parque Infantil da Rua 
da Boavista 

€ 22.500,00 

Candoso S. Tiago 
Pavimentação das Ruas Eng.º Orlando 
Rodrigues e Vista Alegre; Conclusão de 
infraestruturas no Parque Desportivo 

€ 25.000,00 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Castelões 
Pavimentação entre o Caminho do Paço, 
Torio e Espinha 

€ 17.500,00 

Conde 
Pavimentação da Rua da Linda e das 
Travessas do Outeiro e Paço do Conde 

€ 21.000,00 

Costa 
Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente 
da Capela de S. Roque, 2.ª Fase e da Rua 
do Pinheiro. 

€ 50.000,00 

Donim 

Pavimentação das Ruas da Carreira e do 
Moinho da Pereira; Alargamento da Rua 
da Pedreira e pavimentação da Viela que 
inicia a mesma; Alargamento da entrada 
da Rua da Ribeira e canalização das águas 
pluviais. 

€ 25.000,00 

Fermentões 
Rectificação do Largo da Casa do Povo; 
Reperfilamento de parte da Avenida 
Padre João Fernandes Machado. 

€ 37.500,00 

Figueiredo 

Electrificação do Novo Caminho que vai 
da Rua do Cruzeiro Velho à Capela de S. 
Roque, do Lugar do Serrado à Capela de 
S. Roque e Travessa do Souto da Rama; 
Pavimentação do Caminho de Serrado à 
Capela de S. Roque; Construção de 
Valetas na Rua do Cruzeiro Velho. 

€ 15.000,00 

Gandarela Pavimentação da Rua da Aldeia Nova € 26.000,00 

Gémeos 
Alargamento e alcatroamento da Rua José 
Pereira da Silva – 2.ª Fase 

€ 17.500,00 

Guardizela Pavimentação da Rua de Vales € 30.000,00 

Gonça 
Pavimentação da 2ª fase da R. de Figueirase 
da R. Manuel Barbosa Ferreira. 

€ 25.000,00 

Gondomar Arranjo do Largo do Barroco € 25.000,00 

Gondar 

Pavimentação da Rua da Prainha de 
Cima; Recuperação do Parque de 
Diversão da Urbanização da 
Emboladoura. 

€ 20.000,00 

Infantas 
Pavimentação das Ruas Águas Novas e 
Morteiras. 

€ 25.000,00 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Longos 
Construção de um passeio na Estrada 585 
desde o Lugar de Bouças até ao Lugar do 
Cilindro 

€ 17.500,00 

Lordelo 

Pavimentação do Largo Egas Moniz, da 
Rua de Lanhoso, da Travessa da Igreja e 
do Parque de Estacionamento da Igreja; 
Conclusão do Coreto, bancadas e 
sanitários; Repavimentação da Rua 1.º de 
Maio e da Rua Nova. 

€ 42.500,00 

Leitões Construção da Capela Mortuária. € 20.000,00 

Mascotelos 

Construção de passeios e alargamento de 
parte da Rua da Boucinha; Reforço do 
pavimento das Ruas General Humberto 
Delgado, Abade de Tagilde e Bogalhós. 

€ 32.500,00 

Mesão Frio 

Pavimentação da Rua do Cávado, do 
acesso ao prédio n.º 115 da Rua da Cruz 
D’Argola através da Rua Alberto 
Fernandes e da Travessa da Quintã, 2.ª 
fase; Repavimentação da Rua Padre João 
Oliveira e da Rua do Souto até ao 
Loteamento da Herdade. 

€ 25.000,00 

Moreira de Cónegos 

Pavimentação e alargamento da Rua do 
Alto de Caneiro e da Travessa da Ponte; 
Pavimentação da Travessa D. Laurinda 
Ferreira de Magalhães. 

€ 42.500,00 

Nespereira 

Pavimentação, execução de valetas e 
drenagem de águas pluviais nas seguintes 
Ruas: Portelas; Martim e Travessa de 
Tarrio; Pavimentação das Travessas de 
Belacosa e Raposeira e da Rua do Rio. 

€ 20.000,00  

Oleiros Pavimentação da Rua dos Carvalhinhos. € 22.500,00 

Penselo Pavimentação da Rua Padre Firmino € 17.500,00 

Pinheiro 
Pavimentação da Rua dos Laranjais e da 
Rua do Soutelo 

€ 20.000,00 

Ponte 
Pavimentação das Ruas da Boucinha, da 
Subdevesa, do Monte da Insúa e do Largo 
da Igreja. 

€ 42.500,00 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Polvoreira 
Construção do Parque Cultural e 
Desportivo Pedro Miguel Fernandes da 
Silva – 2.ª fase. 

€ 35.000,00 

Prazins Santa Eufémia 
Construção de passeio na Rua Padre João 
Moreira de Leite; Execução do projecto 
para o Centro Cívico da Freguesia. 

€ 22.500,00 

Prazins Santo Tirso 
Pavimentação do acesso ao Cemitério e 
arranjo urbanístico da Zona Envolvente 
da Igreja. 

€ 22.500,00 

Rendufe 
Pavimentação e alargamento do Caminho 
do Alto. 

€ 17.500,00 

Ronfe 

Pavimentação da Travessa da Gandra e da 
Rua das Cartas; Construção de um 
passeio pedonal na Rua da Cadeia; 
Alargamento da Rua da Gandra; 
Construção de um Parque Infantil no 
Lugar do Correlo. 

€ 42.500,00 

Sande S. Clemente 
Pavimentação da Estrada da Senhora da 
Saúde, 2.ª fase. 

€ 40.000,00 

Sande Vila Nova 
Pavimentação do Cemitério e da Rua das 
cruzes; Parque Infantil de Lantide. 

€ 22.500,00 

S. Torcato 
Pavimentação do Caminho do Tojal, da 
Rua das Pias e de um troço do Caminho 
de Mogege. 

€ 42.500,00 

S. Faustino 
Pavimentação da Rua da Pedreira e da 
Travessa de S. Tiago; Construção de 
muro na Rua da Leira. 

€ 19.000,00 

Selho S. Cristóvão 
Colocação de uma Ponte Pedonal no 
antigo Caminho da Ponte do Pau; 
Construção de passeios na Rua da Muda. 

€ 20.000,00 

Selho S. Jorge 

Pavimentação da Rua de S. Jorge; 
Construção de passeios na Rua Padre José 
Gonçalves; Arranjo Urbanístico da Praça 
Francisco Inácio e passeio envolvente. 

€ 42.500,00 

Selho S. Lourenço 

Pavimentação da Rua do Rio Selho, de 
parte da Rua Beatriz Carneiro de Oliveira 
e reparação de parte do piso na Rua de S. 
João (até à entrada da Rua do Boiro). 

€ 18.500,00 

Serzedelo 
Arranjo do Espaço Envolvente à Igreja 
de Serzedelo, 3.ª fase 

€ 100.000,00 

Serzedo Construção da Capela Mortuária. € 27.500,00 
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FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Silvares 
Pavimentação da Rua do Alto, parte da 
Rua de Correlos, da Rua de Portilhão e da 
Travessa da Rua 1.º de Maio. 

€ 20.000,00 

Souto Santa Maria 
Pavimentação da Rua do Pombal; 
Construção de balneários no Parque 
Desportivo da freguesia. 

€ 32.500,00 

Souto S. Salvador Pavimentação da Rua da Costa. € 27.500,00 

Tabuadelo 
Pavimentação e drenagem de águas 
pluviais na Rua da Liberdade. 

€ 30.000,00 

Urgezes 
Pavimentação e alargamento das Ruas da 
Presa e do Barroco. 

€ 21.348,00 

Vermil 
Pavimentação do Caminho da Ermida 
que liga Vermil a Ronfe. 

€ 20.000,00 

TOTAL  € 1.665.848,00
 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: 

“Proponho que a Câmara autorize as transferências para as Juntas de 

Freguesia constantes na informação anexa, com rubrica do Plano de 

Actividades 11.01.12 para o corrente ano, sob acompanhamento técnico e 

fiscalização dos serviços do Departamento de Obras Municipais, a pagar 

mediante autos de medição: --------------------------------------------------------- 

FREGUESIA DESIGNAÇÃO DA OBRA VALOR 

Abação S. Tomé Construção da Sede da Junta de Freguesia € 20.000,00 

Gominhães Construção da Sede da Junta de Freguesia € 22.500,00 

Sande S. Martinho Ampliação da Sede da Junta de Freguesia € 22.500,00 

Urgezes 
Obras de Conservação do Edifício Sede 
da Junta de Freguesia 

€ 13.652,00 

TOTAL  € 78.652,00 
 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA “H”, 

DO NOVO MERCADO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Por despacho do Sr. Secretário de 
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Estado da Administração Local publicado no Diário da República – II 

Série, Nº 82, de 8 de Abril de 2002, foi declarada a utilidade pública da 

expropriação da parcela de terreno “H”, com a área de 1.020m2, 

propriedade de Josefa da Paixão Rocha e outros, necessária à construção 

do novo mercado municipal. Tal parcela de terreno abrange parte dos 

prédios urbanos descritos na 2ª Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob os nºs 01540/Creixomil e 01541/Creixomil, sendo 620m2 

a desanexar do prédio descrito sob o nº 01540/Creixomil, omisso à 

respectiva matriz urbana e 400m2 a desanexar do descrito sob o nº 

01541/Creixomil, inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 100. 

No âmbito das negociações com os proprietários da referida parcela de 

terreno, com vista à expropriação amigável, foi comunicado pelo seu 

advogado a intenção de aceitar o valor de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros) como indemnização pela referida expropriação. Atendendo a que o 

perito da lista oficial considera que o valor da indemnização poderia atingir 

os € 77.713,80, (setenta e sete mil setecentos e treze euros e oitenta 

cêntimos) entende-se que o valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros) será 

aceitável para indemnização total pela expropriação da identificada parcela 

de terreno. Dado que a Câmara Municipal depositou em 23 de Maio de 

2002, à ordem dos expropriados, a quantia de € 35.453,02, (trinta e cinco 

mil quatrocentos e cinquenta e três euros e dois cêntimos) para efectivação 

da posse administrativa, em cumprimento do disposto no artigo 20º, nº 1, 

alínea b) do Código das Expropriações, resta proceder ao pagamento do 

valor de € 14.546,98 (catorze mil quinhentos e quarenta e seis euros e 

noventa e oito cêntimos). Assim, fica à consideração superior a aceitação 

do valor indemnizatório aqui referido, sendo que em caso de aquiescência, 

deverá o assunto ser submetido a deliberação de Câmara.” 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 
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António Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal, que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD 

votaram contra o ponto 7 da agenda da reunião de Câmara de 18 de Março 

de 2004, pelas seguintes razões: É pública e conhecida a posição dos 

autarcas do PSD sobre a construção do novo mercado de Guimarães. No 

nosso programa eleitoral, que submetemos à apreciação dos vimaranenses, 

assumimos o compromisso de defender a requalificação do actual 

mercado. Em coerência, votamos contra.” --------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DO PRÉDIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA, N.º 1 – FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Por deliberação de Câmara tomada 

em reunião realizada em 5 de Junho de 2003, foi aprovado alienar ao Sr. 

Manuel José Ribeiro de Oliveira o direito de superfície do prédio situado 

na Rua Nossa Senhora de Fátima, N.º 1, Bairro Leão XIII, freguesia de 

Oliveira, de que aquele é inquilino. Tendo sido notificado para outorgar a 

respectiva escritura, o interessado compareceu no Notariado Privativo 

desta Câmara Municipal e solicitou que lhe fossem facultados os 

documentos necessários ao registo provisório da transmissão uma vez que 

a Instituição Bancária à qual tinha solicitado empréstimo para a referida 

aquisição lhe exigia esse registo para formalização do contrato da operação 

de crédito. Para o efeito, em 25 de Setembro de 2003, foi outorgado 

contrato promessa de alienação do direito de superfície do identificado 

prédio, mas a Conservatória do Registo Predial de Guimarães informou-

nos de não é possível registar provisoriamente aquela transmissão porque 

o direito de superfície não está ainda constituído, o que só ocorreria após a 

celebração da correspondente escritura de direito de superfície. Face à 
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impossibilidade de efectuar tal registo, a Instituição Bancária também não 

formalizou o respectivo contrato de crédito pelo que o Sr. Manuel José 

Ribeiro de Oliveira pretende desistir da aquisição do identificado prédio, 

mantendo, no entanto a qualidade de inquilino. Assim, deverá a Câmara 

Municipal revogar a deliberação de 5 de Junho de 2003 mantendo-se o 

fogo sob gestão da CASFIG, EM” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TAXAS - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – 

Presente a seguinte proposta: “Com a entrada em vigor da Lei n.º 5/2004, 

de 10 de Fevereiro, diploma que estabelece o regime jurídico aplicável às 

redes e serviços de comunicações electrónicas e aos recursos e serviços 

conexos, foi prevista a possibilidade dos municípios cobrarem uma taxa 

municipal pelos direitos de passagem (TMDP) relativa à implantação, 

passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos 

das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado 

municipal. A criação desta taxa obedece aos princípios estabelecidos nas 

alíneas a) e b) do n.º 2 do art.º 106.º deste normativo legal: Assim, a 

TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada 

factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos 

os clientes finais do correspondente município, sendo aquele percentual 

será aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de 

Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode 

ultrapassar os 0,25%. De acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 123.º 

deste diploma legal, os municípios devem, no presente ano, e no prazo de 

90 dias a contar da data da publicação da mencionada lei, aprovar o 

percentual a aplicar no ano de 2004, conforme o estipulado na al. b) do n.º 
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2 do art.º 106.º. Refira-se que esta lei entrou em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e a TMDP entra em vigor nos 90 dias seguintes (art.º 

128.º). Deste modo, propõe-se que se fixe a taxa municipal de direitos de 

passagem (TMDP) em domínio público e privado municipal, para vigorar 

durante o presente ano de 2004, no percentual de 0,20%.” 

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

EURO 2004 – ALUGUER DE PAINEL ELECTRÓNICO – Presente 

a seguinte proposta: “Por decisão assumida em 9 de Novembro de 2000, a 

Câmara Municipal de Guimarães deliberou associar-se às obrigações 

entretanto assumidas pelo Vitória Sport Clube, no tocante às obras de 

remodelação e ampliação do Estádio D. Afonso Henriques. No âmbito do 

contrato-programa (1º aditamento) ao qual a Autarquia se associou, em 

resultado de tal deliberação, celebrado com o Instituto Nacional do 

Desporto e a Sociedade EURO 2004, SA e o Vitória Sport Clube, existia 

um caderno de encargos que definia as características da construção e do 

equipamento que havia que respeitar, de forma a que o Estádio cumprisse 

todos os requisitos necessários a que fosse validado como estádio UEFA. 

Para além dos prazos e orçamentos, também neste capítulo a Câmara 

Municipal concretizou aquilo a que se comprometera com absoluto rigor, 

pelo que o Estádio obteve o competente alvará de licença de 

funcionamento emitido pelo Instituto Nacional do Desporto. Contudo, o 

referido caderno de encargos não resulta claro no que concerne aos 

equipamentos electrónicos de informação ao público: sendo certo que a 

instalação de um marcador em substituição do que existia antes das obras 

constitui, inequivocamente, uma responsabilidade do promotor da obra, a 

disponibilização, por parte do mesmo promotor da obra, do painel 

electrónico exigido pela UEFA não resulta como uma obrigação tão 

evidente. Porém, tendo em vista a firme responsabilidade que assumimos 
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de dotar o Estádio D. Afonso Henriques das condições construtivas e de 

grandes equipamentos que assegurassem a sua selecção para acolher jogos 

do EURO 2004, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães assuma 

a despesa relacionada com o aluguer do painel electrónico, cujo montante 

se estima na ordem dos €100.000 + IVA, conforme resulta das propostas 

apresentadas no âmbito do concurso público entretanto promovido para o 

efeito. Com a aprovação desta despesa, dá-se por concluída a intervenção 

da Autarquia na reformulação e adaptação do Estádio D. Afonso 

Henriques no âmbito do EURO 2004.” DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE DE ALUNOS DA EB1 DE 

BRITEIROS SANTO ESTEVÃO/REAL PARA ALMOÇO – 

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

20 de Fevereiro de 2004, que concordou com a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Solicita-nos o Agrupamento de Briteiros a 

possibilidade de pagamento de transporte a um grupo de alunos da EB1 de 

Briteiros Santo Estêvão/Real que, para além de serem carenciados não têm 

familiares que os acompanhem na hora de almoço dando-lhes a 

possibilidade de almoçar no Refeitório de Briteiros Santo Estêvão – 

Fafião. Atendendo à distância entre aqueles dois estabelecimentos de 

ensino, o problema destes alunos só poderá ser resolvido com um 

transporte que permita a deslocação dos alunos na hora de almoço, 

disponibilizando-se para o efeito o Fórum de Briteiros Santo Estêvão a 

assegurar pelo preço de € 6,00 (seis euros). Assim, propomos, para o ano 

lectivo 2003/2004, a concessão de transporte para aqueles alunos, e que o 

mesmo seja assegurado por aquela entidade, mediante apresentação de 

factura mensal, devendo o mesmo manter-se enquanto não houver 

condições para que o serviço de refeições possa ser prestado no próprio 
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estabelecimento de ensino. Mais informamos, com base na proposta 

apresentada pelo Fórum de Briteiros, que o transporte destes alunos 

implica à Autarquia um custo mensal de € 132,00 (cento e trinta e dois 

euros), perfazendo um custo anual previsível de € 1.452,00 (mil 

quatrocentos e cinquenta e dois euros).” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PONTE – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Ponte, 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. -------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MESÃO FRIO - Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Mesão Frio, 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. -- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 4 de 

Março de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da 

Cooperativa Fraterna foi cedido, durante o mês de Fevereiro, o transporte 

em viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a famílias 

carenciadas – 275 Km. Assim, submete-se à aprovação do Executivo 

camarário a ratificação dos transportes concedidos.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS 
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MUNICIPALIZADOS DE GUIMARÃES - MUDANÇA DAS 

INSTALAÇÕES DA CANTINA PARA A CASA DA CÂMARA NA 

RUA DR. ROBERTO CARVALHO N.º 48 – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Estando prestes a 

iniciar os trabalhos de construção do Centro Cultural Vila Flor torna-se 

necessário transferir a cantina do CCD para o local em título. Para o efeito, 

será necessário transferir os equipamentos para as novas instalações, bem 

como executar trabalhos de adaptação no referido edifício, o que se 

propõe que seja assumido pela Câmara Municipal de Guimarães. Em 

anexo estimativa dos trabalhos, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 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 15, 18, 20, 21 e 22 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 
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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 – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

VOLEIBOL – TAÇA DE PORTUGAL – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de Fevereiro 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 dias 27 e 28 de Fevereiro para transporte da 

equipa de Voleibol do Vitória Sport Clube a Lisboa para disputar a Taça 

de Portugal da modalidade. Considerando não haver inconveniência para 

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

do Executivo Camarário a ratificação do transporte solicitado, bem como a 

prestação de trabalho extraordinário.” DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – ESCOLA DE ENGENHARIA – UNIVERSIDADE 

DO MINHO – VI CONGRESSO NACIONAL DE SISMOLOGIA 

E ENGENHARIA SÍSMICA - Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 16 de Abril durante a 

realização do VI Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica, 

a realizar no Pólo de Azurém em Guimarães. Considerando não haver 

inconveniência para os serviços a disponibilidade da viatura. Submete-se à 

aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado, bem como a 

prestação de trabalho extraordinário.” DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – CINECLUBE DE GUIMARÃES – DESPESA  COM 
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CONSERTO DE MÁQUINA DE PROJECÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “Em 1999, o Cineclube de Guimarães, com o apoio da 

Câmara Municipal, adquiriu uma máquina de projectar, com a qual foram 

realizadas todas as sessões do “Cinema em Noites de Verão” a partir 

daquele ano, bem como várias sessões promovidas pelo Cineclube em 

distintos locais do Concelho. No decurso do Cinema em Noites de Verão 

de 2002, após a realização da sessão, a equipa da Autarquia que efectuava a 

desmontagem do equipamento deixou, acidentalmente, que o projector, 

com um peso superior a 100 Kg, caísse ao chão, o que lhe provocou danos 

que, sem impedir a continuação da sua utilização, lhe retiraram qualidade 

técnica que importava repor. Assim, foi solicitado orçamento à empresa 

que o havia fornecido, tendo-se verificado que o montante do conserto 

justificava que o mesmo fosse efectuado de imediato, quer para recuperar a 

qualidade original do projector, quer para evitar que aqueles danos se 

agravassem. Nesta conformidade, e tendo em vista que o Cineclube de 

Guimarães já pagou o conserto, propõe-se a atribuição ao Cineclube de 

Guimarães de um subsídio de € 766,28 (setecentos e sessenta e seis euros e 

vinte e oito cêntimos) destinado a cobrir, na íntegra, a despesa efectuada 

com a reparação.” 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 15, 18, 20, 21 e 22 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 
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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 – CERCIGUI – COOPERATIVA PARA A 

EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS 

INADAPTADOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES, CRL – 

RAMPA DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES – Presente um ofício da 

CERCIGUI – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados do Concelho de Guimarães, CRL dando conhecimento da 

necessidade de efectuar uma rampa de acesso às instalações (quebrar 

barreiras arquitectónicas), para os seus utentes com problemas motores 

(cadeiras de rodas) e veículos prioritários (ambulâncias). Assim, solicitam 

um apoio destinado ao pagamento da taxa anual de ocupação a aplicar a 

este tipo de rampas. Os Serviços do Gabinete Jurídico informam que o 

valor da taxa anual em causa é no valor de € 10,00 (dez euros). Propõe-se a 

concessão de um apoio correspondente ao valor da referida taxa. 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL –  SECÇÃO  DE 
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PESCA DESPORTIVA - XV PROVA NACIONAL DE PESCA 

DESPORTIVA – Presente um ofício da Casa do Povo de Creixomil 

dando conhecimento da realização, no dia 7 de Março de 2004, da XV 

Prova Nacional de Pesca Desportiva. Assim, solicitam o apoio possível 

destinado a custear as despesas com a referida prova. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de € 500,00 (quinhentos 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 15, 18, 20, 21 e 22 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 – JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA – SEMANA 

DE FORMAÇÃO – Presente um ofício da Juventude Operária Católica 

dando conhecimento que a sua actuação tem por objectivo alertar os 

jovens para os problemas da sociedade, levá-los a agir e participara na vida 

social e a evangelizar o mundo em geral. Para corresponder a estes 

objectivos vão realizando algumas actividades preparadas e desenvolvidas 

pelos jovens. Nessa perspectiva, vão levar a cabo uma Semana de 

Formação cujo tema é “Senhor, para quem devemos nós ir?”, entre os 

próximos dias 5 e 8 de Abril, na freguesia de Sande Vila Nova, com a 

presença de cerca de 80 jovens. Assim, solicitam, para o efeito, um apoio 

destinado a custear as despesas. Propõe-se a concessão de um apoio no 

valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta 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 15, 18, 20, 21 e 22 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 – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 

EMBOLADOURA – GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE 

GONDAR/PEVIDÉM – Presente um ofício da Associação de 

Moradores da Emboladoura, freguesia de Gondar, dando conhecimento 

da realização, no próximo dia 27 de Março, do Grande Prémio de 

Atletismo de Gondar/Pevidém, solicitando, para o efeito, um apoio 

destinado a custear as despesas com o referido evento. 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 15, 18, 20, 21 e 22 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 – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

GUIMARÃES – “CARNAVAL HISTÓRICO 2004” – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 20 de 

Fevereiro de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações para a Festa de Carnaval na Praça de S. Tiago, entre os 

passados dias 23 e 25 de Fevereiro, com a colocação de 1 contador de 60 

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

SUBSÍDIOS – FESTA CONVÍVIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

RECREATIVA DONIENSE – FREGUESIA DE DONIM – 

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

23 de Fevereiro de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações para a Festa Convívio da Associação Doniense, 

realizada na freguesia de Donim entre os passados dias 5 e 6 de Março, 

com a colocação de 1 contador de 1x60 A. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. COSME – FREGUESIA DE ATÃES 

– Presente um pedido da Comissão de Festas de S. Cosme solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar na freguesia de Atães entre os próximos dias 

23 e 2 de Julho, com a colocação de 1 contador de 41, 4 Kva., bem como a 

cedência de um palco. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS  –  FESTAS EM HONRA DE SANTA  APOLÓNIA  –  
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FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santa Apolónia solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas Festas, a 

realizar na freguesia de Silvares nos próximos dias 11 e 12 de Abril, com a 

colocação de 1 contador de 3x80. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

MADRE-DE-DEUS – ROMARIA DA SENHORA – FREGUESIA 

DE AZURÉM - Presente um ofício da Irmandade de Nossa Senhora de 

Madre-de-Deus, freguesia de Azurém, solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Romaria da Senhora, a 

realizar entre os próximos dias 23 e 25 de Abril, com a colocação de 2 

contadores com a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente um pedido da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de S. Torcato, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 1 e 15 de Maio, com a 

colocação de 1 contador de 21,4 Kva e outro de 40,4 kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:50 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 


