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ACTA 

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

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

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

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

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, cuja 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Congratulou-se com a decisão do 

Conselho Disciplinar da Liga de Futebol em autorizar que o jogo de 

futebol entre o Vitória de Guimarães e o Sporting Clube de Portugal fosse 

aberto ao público; b) – Perguntou porque não tinha sido agendada na 

presente reunião a proposta apresentada em 22 de Abril último sobre os 

processos de elaboração de planos de urbanização ou de planos de 

pormenor para as Vilas do Concelho de Guimarães, para posterior 

aprovação desses planos nos termos da lei; c) – Defendeu que as opções 

tomadas na requalificação urbana da envolvente do Estádio D. Afonso 

Henriques deveriam ter sido objecto de discussão e partilha com a 

população; 2 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Congratulou-se, igualmente, com a decisão tomada pelo 

Conselho de Justiça, permitindo que fosse aberto ao público o jogo de 

futebol entre o Vitória de Guimarães e o Sporting Clube de Portugal; b) - 
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Relativamente à proposta apresentada em reunião de 22 de Abril último 

disse que a mesma tinha sido remetida à apreciação da equipa do Plano 

Director Municipal para, posteriormente, ser submetida à apreciação e 

votação da Câmara Municipal; c) – Sobre as intervenções nas artérias 

envolventes do Estádio D. Afonso Henriques esclareceu que havia prazos 

a cumprir, o que não permitia um debate alargado. Recordou, todavia, a 

apresentação pública dos respectivos projectos em reunião de Câmara, 

acrescentando que tinha sido entregue a todos os moradores um 

documento onde constava o tipo de intervenção que iria ser feito. ---------- 

Pelas 10:15 horas o Presidente da Câmara informou que tinha acedido a 

um pedido do Senhor Eng.º Monteiro de Castro, para vir esclarecer à 

Câmara, nesta reunião, o processo de avaliação da Quinta do Outeiro. Foi, 

então, feita uma intervenção pública pelo Senhor Eng.º Monteiro de 

Castro, na qualidade de perito avaliador daqueles terrenos, que explicou 

devidamente os critérios que presidiram à avaliação efectuada. --------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 - De um ofício da 

Comissão de Utentes dos Comboios de Moreira de Cónegos e Vilarinho 

dando conhecimento de que irão continuar a reivindicar por maior número 

de paragens, tendo convocado, para o efeito, a população para uma 

concentração no Largo da Igreja de Moreira de Cónegos, para o próximo 

dia 9 de Maio, pelas 09h30. A este propósito, o Presidente da Câmara disse 

que, no passado dia 4 de Maio, esteve reunido com o Senhor Secretário de 

Estado dos Transportes para análise de vários assuntos, tendo-lhe sido 

transmitido pelo Senhor Secretário de Estado que, caso se justifique, os 

comboios poderão parar mais vezes nos apeadeiros de Cuca e Pereirinhas, 

manifestando, assim, abertura às pretensões da população; 2 – De um 

ofício do Consulado de Itália no Porto solicitando a colaboração da 
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Câmara Municipal para a conclusão dos contactos estabelecidos com os 

representantes do grupo “Fans Embassies”, patrocinado pela UEFA por 

ocasião da realização do Campeonato Europeu EURO 2004; 3 – Do ofício 

da Bulgarian Football Union confirmando o programa da visita do 

Presidente da Câmara de Guimarães a Sófia, na Bulgária; 4 – Do ofício da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses realçando a necessidade 

da tomada de uma posição da Câmara Municipal, quando consultada pela 

ANACOM, sobre o encerramento das estações de correios e a sua 

substituição por postos de correios; 5 - Do convite da Comissão de Poder 

Local, Ordenamento do Território e Ambiente a todos os membros que 

compõem o executivo municipal para o Colóquio sobre 

“Descentralização”, a realizar no Governo Civil do Porto, no dia 10 de 

Maio de 2004, às 09h30; 6 – Do ofício da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses remetendo a Resolução Final do XIV Congresso 

daquela Associação, que teve lugar no Funchal nos dias 2 e 3 de Abril de 

2004; 7 – Da organização, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, do 

Exercício “GUIMAREX 2004” no qual intervirão, não só o Centro 

Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil, mas também 

Grupos e Agentes constantes do Plano de Emergência Externo do Estádio 

D. Afonso Henriques para o Euro 2004; 8 – Da seguinte informação do 

Director do Departamento de Obras Municipais: “Conforme é do 

conhecimento superior estão em curso todas as obras correspondentes à 

execução de acessibilidades prioritárias para o Euro 2004 conforme 

contrato-programa celebrado com o Instituto de Estradas de Portugal. O 

prazo legalmente estabelecido para a sua conclusão era, na sua 

generalidade, no final da 1.ª semana de Junho, com excepção do 

Desnivelamento do Nó do Castanheiro – 1.ª fase, cuja conclusão já se 

verificou. Apesar disso, foi possível junto dos adjudicatários estabelecer 



 

 
 
 

ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE MAIO DE 2004 
 

 

 

 

 

um novo plano de trabalhos que permitisse antecipar o prazo de conclusão 

de todas as obras para o dia 15 de Maio de 2004. Dado que todas as obras 

estão em fase de conclusão, estando a decorrer trabalhos de pavimentação, 

tal intenção só poderá vir a ser prejudicada caso haja alterações 

climatéricas (chuva continuada) que impeçam a prossecução dos trabalhos 

no ritmo imprimido. Em qualquer dos casos, calcula-se que, a verificar-se 

essa situação, o atraso possível em relação à antecipação assumida será no 

máximo de 3 dias; 9 – De uma notícia publicada na edição de 5 de Maio de 

2004 do “Jornal Público” relativa à recusa do Ministro da Agricultura, 

Sevinate Pinto, no alargamento da lista de espécies a abater pelos 

caçadores, proposto pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais e que 

incluía o melro, a gralha-preta, o gaio e a pega rabuda. ------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de Março de 

2004, que aprovou a alteração número sete ao Plano de Investimentos, 

Plano de Actividades e Orçamento 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. -------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2004. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – CONTA FINAL – DESNIVELAMENTO 

DO NÓ DO CASTANHEIRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “1 – Por deliberação de Câmara 

datada de 22 de Maio de 2003 foi a empreitada em epígrafe adjudicada a 

Empreiteiros CASAIS de António Fernandes da Silva S.A., pelo valor de 
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€1.029.780,14 (um milhão vinte e nove mil setecentos e oitenta euros e 

catorze cêntimos) + IVA. 2 – O valor final dos trabalhos foi de 

€1.133.289,63 (um milhão cento e trinta e três mil duzentos e oitenta e 

nove euros e sessenta e três cêntimos) + IVA, correspondendo € 

1.029.780,14 (um milhão vinte e nove mil setecentos e oitenta euros e 

catorze cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta inicial, €67.747,33 

(sessenta e sete mil setecentos e quarenta e sete euros e trinta e três 

cêntimos) a Erros e Omissões e € 35.762,16 (trinta e cinco mil setecentos e 

sessenta e dois euros e dezasseis cêntimos) referentes a Trabalhos a Mais, 

aprovados da seguinte forma: ------------------------------------------------------- 

 
Deliberação 
de Câmara 

Contrato Valor Percentagem 

Erros e Omissões 05/02/04 08/03/04 € 67.747,33 6,58% 
Trabalhos a Mais 05/02/04 08/03/04 € 35.762,16 3,47% 

3 – Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no 

valor de € 1.133.289,63 (um milhão cento e trinta e três mil duzentos e 

oitenta e nove euros e sessenta e três cêntimos) + IVA e dos Autos Finais 

anexos, no valor de € 69.710,17 (sessenta e nove mil setecentos e dez 

euros e dezassete cêntimos) + IVA, € 67.747,33 (sessenta e sete mil 

setecentos e quarenta e sete euros e trinta e três cêntimos) + IVA e € 

35.762,16 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e dois euros e dezasseis 

cêntimos) + IVA. 4 – Se for caso disso, poderão estes montantes ser 

objecto de revisão, nos termos do n.º 3 do art. 1.º do DL 348-A/86, de 16 

de Outubro, logo que se encontrem publicados no Diário da República os 

respectivos índices definitivos de revisão de preços.” DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO NA RUA 

DE SANTA MARTA – FREGUESIA DE CALDELAS – Presente a 

seguinte  informação  da  Secção  de  Património:  “A  Sociedade  António 
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Amâncio Unipessoal, Lda.”, com sede na Rua António Barros, n.º 219, da 

freguesia de Caldelas, solicita a esta Câmara Municipal o pagamento de 

uma indemnização no valor de € 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco 

euros) por danos causados na sua viatura de matrícula 96-49-SZ. Segundo 

exposição apresentada no dia 4 de Janeiro de 2003, ao circular na Rua de 

Santa Marta, da referida freguesia de Caldelas, cruzou-se com um camião 

não tendo sido possível desviar-se de um buraco existente na faixa de 

rodagem, à data sem sinalização, pelo facto de se tratar de uma rua 

bastante estreita, tendo então danificado a viatura de matrícula 96-49-SZ. 

Em informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, é 

confirmada a deficiência do piso da referida via. A Companhia de Seguros 

com a qual a Câmara Municipal tem contrato de seguro de 

responsabilidade civil declinou qualquer responsabilidade na ocorrência 

por se tratar de uma situação que não se enquadra nas coberturas da 

respectiva apólice. A lesada aceita a responsabilidade de 20% no referido 

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

parte desta Câmara Municipal, da quantia de € 340,00 (trezentos e quarenta 

euros) correspondente a 80% do valor inicialmente solicitado pela 

Sociedade António Amâncio Unipessoal, Lda.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02. e na unidade económica 04.08.02. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, a Autarquia está a conceder 

transporte escolar a jovens que estão integrados num PIEF na Escola 

Secundária da Veiga com o objectivo de os habilitar com o 6.º ano de 

escolaridade. Assim, solicita-nos o PETI a atribuição de mais um passe 

escolar para o jovem Joel Henriques Freitas Marques, residente nas Caldas 
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das Taipas, que vai agora integrar aquele projecto, pelo que se propõe a sua 

concessão. Mais se informa que o custo mensal previsível do transporte 

será de € 39,50 (trinta e nove euros e cinquenta cêntimos). 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – 

ITINERÂNCIAS CULTURAIS DO INSTITUTO PORTUGUÊS 

DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Abril de 2004, que 

concordou com a seguinte informação da Chefe da Divisão de Biblioteca e 

Documentação: “No âmbito do Programa de Itinerâncias Culturais do 

Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, a Biblioteca Municipal Raul 

Brandão vai realizar as Acções de formação “Dez Reis de Gente…e de 

Livros: a Literatura para a Infância” e “Não se Nasce Leitor: a Literatura 

para a Infância e Juventude” nos próximos dias 6 e 7 e 10 e 11 de Maio, 

respectivamente. Os custos a suportar para a realização destas acções 

prendem-se com o alojamento, alimentação e viagens dos dois formadores, 

pelo que solicito que este assunto seja deliberado na próxima reunião de 

Câmara.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

CULTURA – ENCONTROS DA PRIMAVERA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO PARA O DIA 21 DE MAIO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um autocarro no 

dia 21 de Maio para transporte de alguns grupos participantes no programa 

dos Encontros da Primavera 2004 a decorrer em Guimarães. 

Considerando o protocolo de colaboração celebrado entre “A Oficina” e a 

Câmara Municipal. 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 
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trabalho extraordinário.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DE 

GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA OS DIAS 2 

E 9 DE MAIO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 23 de Abril 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 

para o transporte de colaboradores e participantes no período de 2 a 9 de 

Maio durante a realização da Feira Nacional de Artesanato de Guimarães, a 

realizar no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Considerando o protocolo 

de colaboração celebrado entre a “A Oficina” e a Câmara Municipal. 

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

CULTURA – HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA - UNIDADE 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DE NEONATOLOGIA – II 

ENCONTRO DE GÉMEOS NA CIDADE DE GUIMARÃES – 

Presente um ofício da Unidade de Cuidados Intensivos de Neonatologia 

do Hospital Senhora da Oliveira dando conhecimento que, pelo segundo 

ano, o grupo pluridisciplinar de Apoio às Famílias de Gémeos vai realizar 

o II Encontro de Gémeos na Cidade de Guimarães com objectivos 

lúdicos, pretendendo ser um momento de troca de experiências entre pais 

de gémeos, dado serem um grupo em franco crescimento, particularmente 

no nosso concelho. Dado o impacto comunitário previsível (no ano 

passado estiveram presentes cerca de 500 pessoas) e a escassez de recursos 

económicos da organização, solicitam o seguinte apoio: o espaço das 
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Piscinas da Tempo Livre no dia 10 de Junho, exclusivo ao “Encontro de 

Gémeos”; a elaboração de um outdoor e cartazes (120x90 cm) com 

publicidade ao referido Encontro; o apoio a famílias carenciadas através do 

Banco Alimentar Contra a Fome; mobilização de pessoal da Tempo Livre 

para apoio ao encontro; animação infantil. DELIBERADO APROVAR 

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

TURISMO – GRUPO DE FERROVIÁRIOS – VISITA A 

GUIMARÃES – Presente um ofício do Presidente da Junta de Freguesia 

de Vila Frescaínha, S. Martinho, representante de um Grupo de 

Ferroviários que se juntam há 24 anos com o intuito de descobrir novas 

terras e culturas. Assim, no dia 12 de Junho de 2004 pretendem visitar a 

cidade de Guimarães e solicitam ao Presidente da Câmara um programa de 

visita. Assim, propõe-se o seguinte programa: 10h30 – subida de teleférico; 

11h30 – recepção na Câmara Municipal; 12h00 – visita ao Centro 

Histórico, seguida de plantação de uma árvore próximo da CP. 

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DA TERRA 

2004 – Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: 

“A Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais vai 

promover a 10.ª Edição da “Feira da Terra”, com o apoio da Zona de 

Turismo de Guimarães. Este ano, o evento irá ter lugar de 8 a 11 de Julho, 

em S. Torcato. Para esta iniciativa a Organização necessita da colaboração 

da Câmara Municipal, nomeadamente: 1 – Apoio do Departamento de 

Obras Municipais: execução de um cercado para animais; apoio no que se 

refere a baixadas eléctricas; transporte das cozinhas para o recinto; apoio 

logístico que inclui recursos humanos, designadamente trabalho 

extraordinário para electricistas na montagem e apoio técnico no decorrer 

do evento, carpinteiros e pessoal para apoio na montagem, desmontagem e 
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transporte das cozinhas; 2 – Apoio do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente com a limpeza do recinto, recolha de lixo, colocação de baldes 

e contentores, assim como de grades para vedação e vasos; 3 – Apoio 

logístico da Divisão de Cultura e Desporto, designadamente a produção e 

colocação de lonas publicitárias (20), de “outdoors” (2) e autocolantes de 

autocarro (16), colocação de cartazes, bem como trabalho extraordinário 

para a reportagem fotográfica do evento; 4 – Apoio da Polícia Municipal 

para a vigilância do recinto, de 5 a 14 de Julho; 5 – Apoio da Zona de 

Turismo de Guimarães com a cedência de seis cozinhas; 6 – colaboração 

de funcionários dos Serviços de Turismo da Câmara Municipal para apoio 

na organização, na montagem e assistência técnica no decorrer do evento.” 

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

TRÂNSITO – SUSPENSÃO DA ZONA DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NA ALAMEDA NASCENTE AO 

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando os objectivos da criação da zona de estacionamento de 

duração limitada na Alameda nascente ao Estádio D. Afonso Henriques, 

nomeadamente, o incremento da oferta de aparcamento na via pública 

através da rotatividade da sua utilização e a redução do estacionamento em 

contravenção. Considerando a reduzida procura desta zona de 

estacionamento e o propósito de potenciar a sua plena ocupação. Propõe-

se à Câmara Municipal a suspensão da zona de estacionamento de duração 

limitada na Alameda nascente ao Estádio D. Afonso Henriques.” 

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

TRÂNSITO - AFECTAÇÃO À CIRCULAÇÃO PEDONAL DA VIA 

ADJACENTE À RECEPÇÃO DO FUTURO HOTEL, 

TRANSPONDO O SENTIDO DE TRÂNSITO AUTOMÓVEL 
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POENTE – NASCENTE PARA A VIA PARALELA - Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando a importância para Guimarães e para o Turismo em 

particular da criação de uma nova unidade Hoteleira. Considerando a 

melhoria da segurança da circulação pedonal entre a Avenida D. João IV e 

os serviços, armazéns e garagens sedeados nas traseiras do Centro 

Comercial Villa. Considerando a requalificação prevista para a Rua do 

Centro. Propõe-se à Câmara a afectação à circulação pedonal da via 

adjacente à recepção do futuro Hotel, transpondo o sentido de trânsito 

automóvel poente – nascente para a via paralela.” A planta com a alteração 

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

livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.  

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE LONGOS – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Longos, 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 GONDAR - Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Gondar, 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 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte informação do Serviço Municipal de Protecção Civil: 

“Considerando a realização do EURO 2004 em Guimarães; Considerando 

a realização no passado dia 26 de Abril de exercícios de “CPX” e “Laivex” 
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para preparação do EURO 2004; Considerando o envolvimento de um 

elevado número de Bombeiros e equipamentos do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Guimarães e de outros corpos do Distrito. Proponho a 

atribuição de um subsídio no valor de € 922,00 (novecentos e vinte e dois 

euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães para pagamento das despesas com a realização dos referidos 

exercícios.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

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

Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 15 a 21 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 HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 
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Presente a seguinte informação do Serviço Municipal de Protecção Civil: 

“Considerando a realização do EURO 2004 em Guimarães; Considerando 

o teor do ofício enviado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas; Considerando a importância de dotar as 

Viaturas de Socorro e Atendimento Médico e a Unidade Móvel de 

Cuidados Intensivos de dois aparelhos respiratórios. Proponho a 

atribuição de um subsídio no valor de € 2.656,91 (dois mil seiscentos e 

cinquenta e seis euros e noventa e um cêntimos) à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas para aquisição dos 

referidos equipamentos.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 15 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do Partido 

Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando a colaboração prestada pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas nas buscas 

aquando do desaparecimento de Vítor Manuel Araújo Machado nos 

passados dias 14 e 15 de Janeiro do corrente ano. Considerando o 

reconhecido interesse público da mesma, propõe-se a atribuição de um 

subsídio no valor de € 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis euros).” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 15 a 21 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 
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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 – NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “O Núcleo de Árbitros de 

Futebol de Guimarães é uma associação sem fins lucrativos constituída há 

já alguns anos e que, pelos mais diversos factores, carece dos apoios 

materiais normalmente dispensados a outros actores do fenómeno 

desportivo. Efectivamente, a Associação está a passar por momentos 

difíceis pois a sua parca quotização não lhe permite uma situação 

financeira estável, sendo esta a única fonte de receita. Como tal, tem 

muitas dificuldades no pagamento da renda do seu espaço social. Nesta 

conformidade, entendo que a Autarquia não pode ficar indiferente às 

dificuldades manifestadas pela Associação, pelo que entendo que a Câmara 

Municipal de Guimarães delibere prestar um apoio financeiro.” Propõe-se, 

a título excepcional, a concessão de um apoio no valor de € 750,00 

(setecentos e cinquenta euros). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 15 a 21 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 
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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 – NÚCLEO DE XADREZ DO CÍRCULO DE ARTE 

E RECREIO – Presente a seguinte proposta: “O Núcleo de Xadrez do 

Círculo de Arte e Recreio é uma das mais antigas secções desta associação 

vimaranense e ao longo destas décadas tem promovido o xadrez das mais 

variadas formas, com um enfoque especial na formação. Foram muitos os 

torneios promovidos pelo Núcleo de Xadrez do CAR, em que os jovens 

tiveram uma grande participação, sendo ainda uma das poucas associações 

que promovem esta modalidade de forma continuada. Desta forma, 

considero ajustado que a Autarquia apoie o CAR na aquisição de material 

técnico, necessário para uma maior divulgação do Xadrez junto das 

camadas jovens, pelo que proponho a atribuição de um subsídio de € 

750,00 (setecentos e cinquenta 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, 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 a 21 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 
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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 – CLUBE DESPORTIVO DE PONTE – Presente um 

ofício do Clube Desportivo de Ponte dando conhecimento que durante o 

ano de 2003 e até à presente data têm levado a cabo melhoramentos no 

seu parque de jogos. Informam, ainda, da aquisição de outros bens 

essenciais para o bom funcionamento da colectividade, que a seguir se 

descrevem: um autocarro de 25 lugares e um tractor. Assim, solicitam o 

apoio possível da Autarquia. Face à compra do autocarro e do tractor, 

propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 15 a 21 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 
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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 DE CICLISMO DO MINHO – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação de Ciclismo do Minho é uma 

entidade de representação regional, com a sua sede social em Guimarães, e 

a sua finalidade é promover a modalidade, apoiando os seus associados, 

nomeadamente as escolas de formação, bem como a realização de provas 

de estrada para estas mesmas camadas jovens. É justamente pelo número e 

qualidade das provas destinadas aos jovens ciclistas em formação que 

integram o calendário das jornadas a organizar pela ACM, provas estas que 

dificilmente conseguem angariar os apoios normalmente dispensados às 

profissionais, que considero ajustado que a Autarquia apoie a actividade da 

associação, mediante a atribuição do montante de € 3.000,00 (três mil 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Belmiro Jordão e 

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

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 15 a 21 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 – UNIÃO DESPORTIVA DE POLVOREIRA – 31.º 

ANIVERSÁRIO – Presente um ofício da União Desportiva de Polvoreira 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do seu 31.º aniversário, a realizar nos próximos dias 10 e 

11 de Julho, com a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE SANTA ANA – FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA -  Presente um ofício da Comissão 



 

 
 
 

ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE MAIO DE 2004 
 

 

 

 

 

de Festas de Santa Ana, freguesia de Briteiros Santa Leocádia, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar nos próximos dias 24 e 25 de Julho, com a 

potência de 20,7 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO - ARCOV – ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – 

FREGUESIA DE POLVOREIRA – Presente um ofício da ARCOV – 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas, freguesia de 

Polvoreira, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de S. João, a realizar entre os 

próximos dias 18 e 24 de Junho, com a colocação de 2 contadores de 33,0 

Kva e de um contador de 39,6 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Nespereira solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas da Senhora do Rosário, a 

realizar entre os próximos dias 4 e 6 de Junho, com a colocação de uma 

baixada com a potência de 60 amperes e de outra com 30 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

– FREGUESIA DE AROSA – Presente um ofício da Comissão de 

Festas de Nossa Senhora da boa Morte, freguesia de Arosa, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 13 e 15 de Agosto, 

com a colocação de 2 contadores de 60 amperes. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. --------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR – FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – Presente um ofício da Comissão de 

Festas do Senhor, freguesia de Briteiros Santo, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

Festas, a realizar entre os próximos dias 7 e 10 de Junho, com a colocação 

de 2 contadores de 3x60A. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO DE 

SANDE S. CLEMENTE – Presente para ratificação o despacho do 

Vice-Presidente da Câmara, datado de 1 de Abril de 2004, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública do acampamento 

realizado no âmbito do aniversário da fundação do Agrupamento de 

Escuteiros de Sande S. Clemente entre os passados dias 23 e 25 de Abril. 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO 936 

– FREGUESIA DE CALVOS - XV ANIVERSÁRIO – Presente um 

ofício do Agrupamento 936 do Corpo Nacional de Escutas de Calvos 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública do 

acampamento a realizar no âmbito do seu XV aniversário nos próximos 

dias 15 e 16 de Maio, com a colocação de 2 contadores com a potência de 

30 amperes trifásico. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. SEBASTIÃO – FREGUESIA DE 

GUARDIZELA – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. 

Sebastião, freguesia de Guardizela, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 
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realizar entre os próximos dias 8 e 12 de Julho, com a colocação de 2 

contadores de 41,4 Kva cada. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. LOURENÇO – 

FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO – Presente um pedido da 

Comissão de Festas em Honra de S. Lourenço solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

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

de um contador de 60 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFREIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO – FREGUESIA 

DE SELHO S. LOURENÇO – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de S. João, freguesia de Selho S. Lourenço, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 21 e 27 de Junho, 

com a colocação de 2 contadores de 60 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA MARIA DE 

ATÃES – FREGUESIA DE ATÃES – Presente um ofício da Comissão 

de Festas em Honra de Santa Maria de Atães, freguesia de Atães, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 16 e 

18 de Julho, com a colocação de 2 contadores com a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO – FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente um 

ofício da Confraria do Santíssimo Sacramento, freguesia de S. Torcato, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 
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ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 7 e 13 

de Junho com a colocação de 1 contador de 41,4 Kva. DELIBERADO, 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:20 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


