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ACTA 

Aos vinte 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, 

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) – Disse que a presença do Sr. Eng.º 

Monteiro de Castro, na última reunião de Câmara, tinha sido positiva e 

esclarecedora. Continuou, referindo que o acordo de permuta, de 5 de 

Junho de 2001, celebrado entre a Câmara Municipal e o Sr. Domingos 

Machado Mendes, era um acordo ruinoso para a Autarquia. Por último, 

disse não compreender a hesitação em trazer a questão à reunião de 

Câmara e em criar uma Comissão de Inquérito no âmbito deste processo; 

b) - Perguntou porque não foi 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. 2 – Vereador António Salgado Almeida – a) – 

Considerou inadmissível que fossem pavimentadas apenas duas das quatro 

faixas da Circular de ligação a Fafe, alertando, também, para a perigosidade 

desta via. 3 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Relativamente à Circular de ligação a Fafe disse que, tanto 
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a Autarquia de Guimarães como a de Fafe vão diligenciar, oportunamente, 

para que as faixas em causa sejam pavimentadas, esclarecendo, contudo, 

que esta situação resultava das condições impostas pela AENOR que exige 

que estas vias não tenham características semelhantes às das auto-estradas, 

nas áreas que lhe possam fazer concorrência, o que implica a existência de 

apenas duas faixas pavimentadas; b) - Relativamente à proposta 

apresentada pelos Vereadores do Partido Social Democrata 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, disse que a 

mesma estava a ser objecto de estudo pela equipa do Plano Director 

Municipal, pelo que deveria ser agendada para a próxima reunião de 

Câmara; c) - Sobre o Acordo de Permuta esclareceu que o correspondente 

processo não estava ainda ultimado para ser submetido à apreciação e 

votação dos órgãos municipais, acrescentando que só nessa fase é que 

estariam reunidas as condições para ser criada uma Comissão da 

Assembleia Municipal para estudo do assunto. ---------------------------------- 

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

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

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

CASFIG, EM – SOLICITAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO E 

HUMANO PARA ACTIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA 

MUNDIAL DA CRIANÇA – Presente um ofício da CASFIG, EM 

dando conhecimento que, no âmbito da semana comemorativa do Dia 

Mundial da Criança - Semana das Crianças - de 25 de Maio a 1 de Junho, 

cujas actividades foram pensadas e planificadas por diversas Instituições 

deste concelho - a Câmara Municipal de Guimarães, a CASFIG, EM, a 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (ACDL), o 

Gabinete do Euro 2004, o Infantário Nuno Simões, a Associação de 
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Apoio à Criança, o Instituto de Estudos da Criança (IEC), a Segurança 

Social e a Cooperativa Tempo Livre - a equipa técnica da CASFIG, EM 

ficou responsável pela organização e dinamização das actividades a realizar 

no dia 30 de Maio, no Pavilhão Multiusos. Assim, serão realizadas no 

Pavilhão Multiusos um conjunto de actividades, abertas a toda a 

comunidade, como por exemplo, ateliers de pintura e bijutaria, jogos 

desportivos, jogos tradicionais, teatro, demonstrações de Capoeira e de 

Karaté, animação circense, entre outros. Com esta actividade, que surge no 

seio de um conjunto de actividades pensadas propositadamente para as 

crianças e jovens, e que serão realizadas ao longo do corrente ano, 

pretende a CASFIG, EM que, através de momentos de convívio e alegria, 

as crianças experimentem novos divertimentos. Para o efeito, a CASFIG, 

EM solicita a cedência do seguinte equipamento: 2 Televisores de écran 

grande para visualização do Karaoke; 1 Máquina de filmar (para registar as 

actividades realizadas); 1 Projector multimédia com tela (para projectar 

imagens da cidade de Guimarães, bem como das actividades realizadas pela 

CASFIG, EM); Computador portátil; 1 Aparelhagem de som (colunas 

amplificadas, mesas de mistura, cabos, 4 microfones, dois leitores de 

DVD, cabos de imagem longos e extensão para alimentação); 1 Palco. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – TRANSPORTE DOS ADEPTOS DO VITÓRIA 

SPORT CLUBE – Presente a seguinte proposta: “O Vitória Sport Clube, 

associação desportiva representativa da Cidade e Município, com 

participação há 46 épocas consecutivas no 1.º escalão do Futebol 

Português, disputou nas últimas semanas jogos decisivos para a sua 

manutenção na Superliga, que mobilizaram milhares dos seus sócios e 

adeptos, que procuraram apoiar directamente a sua equipa de Futebol, 

agora, na sua deslocação ao Estrela da Amadora em 2 de Maio de 2004. 
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Foi meu entendimento que a Câmara Municipal devia mais uma vez 

participar nessa mobilização de Cidade e Município, pelo que 

correspondendo a apelos dirigidos por vários desses adeptos, assumi por 

despacho o pagamento do aluguer de 6 autocarros de transporte de 

passageiros para a deslocação a Amadora através de contrato com duas 

empresas no valor de € 2.100,00 (dois mil e cem euros) respectivamente. 

Pelas razões expostas, proponho à Câmara Municipal a ratificação dos 

despachos proferidos.” DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Agradeceu o 

apoio de várias entidades no que diz respeito à situação, entretanto 

ultrapassada, do jogo entre o Vitória Sport Clube e o Sporting Clube de 

Portugal, nomeadamente das Câmaras Municipais de Braga, Vila Nova de 

Famalicão e Marco de Canavezes; 2 – Da calendarização relativa às 

seguintes obras: Nó do Castanheiro, 2.ª Fase; Rua Teixeira de Pascoaes; 

Rotunda D. João IV e Rua da Estação; Acessos ao Estádio D. Afonso 

Henriques, Rua de S. Gonçalo, Rotunda da Avenida de Londres e Rotunda 

Chafariz, Zona envolvente ao Complexo do Vitória Sport Clube; 3 - Sobre 

a recente visita à Bulgária, informou que se esperam em Guimarães, no 

âmbito do Euro 2004, cerca de oito mil Búlgaros; 4 – Da seguinte 

informação do Vereador Armindo Costa e Silva: “Na sequência da 

requalificação dos arruamentos da envolvente sul do estádio e no sentido 

de conferir uma melhor funcionalidade e apresentação estética ao Mercado 

Municipal, vamos proceder a um conjunto de trabalhos de beneficiação, 

nomeadamente, pintura das fachadas exterior e interior, bem como a 

substituição dos toldos das bancas; 5 – Da seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das 
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reuniões com os Transportes Urbanos de Guimarães (TUG), bem como 

com o operador interurbano “Mondinense”, estão criadas condições de 

transporte para os utentes do futuro Centro de Saúde de Urgezes. Assim, 

os TUG propõem o alargamento das carreiras urbanas 01 e 02 ao Centro 

de Saúde, garantindo a “Mondinense” a passagem junto ao mesmo pelas 

carreiras que servem as freguesias por eles servidos. Considerando a falta 

de elementos que permitam avaliar o impacto da abertura ao 

funcionamento do novo Centro de Saúde, as alterações referidas serão 

implementadas a título provisório a partir da abertura daqueles serviços. 

Nesta conformidade, aguardamos a indicação da data de entrada em 

serviço daquela unidade.” 6 – Informou que a CP entregou o seu plano de 

oferta regular e especial durante o Euro 2004, bem como a proposta do 

novo horário regular da USGP entre Guimarães e Porto, a vigorar a partir 

de 6 de Junho. No entanto, disse considerar que deverá ser proposto à CP 

o alargamento do período de funcionamento diário dos comboios e uma 

maior adequação dos respectivos horários ao funcionamento das 

actividades económicas e serviços, bem como o alargamento do número 

de horários com paragem nos apeadeiros de Nespereira, Pereirinhas e 

Cuca; 7 – Da realização, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, do 

Exercício “GUIMAREX 2004” no qual intervieram, 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. ------------------------------------------ 

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

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

I - Dos ofícios da Assembleia Municipal números 134 a 136, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 30 de Abril, 

das seguintes propostas: a) - “Relatório e Contas da Câmara Municipal de 
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Guimarães respeitante ao ano de 2003”; b) – “Relatório e Contas da Zona 

de Turismo de Guimarães respeitante ao ano de 2003”; c) – “Relatório e 

Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães 

em Liquidação respeitante ao ano de 2003”. II - Dos ofícios da 

Assembleia Municipal números 137 a 149, que comunicam a aprovação, 

em sessão realizada no passado dia 10 de Maio, das seguintes propostas: a) 

– “1.ª Fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior – Universidade do 

Minho”; b) – “Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a 

Retalho (Feira Retalhista) de Guimarães”; c) – “Regulamento Municipal de 

Protecção de Direitos Comerciais relativos ao UEFA EURO 2004”; d) – 

“Regulamento Geral de Utilização da Cidade Desportiva de Guimarães”; 

e) – “Alteração ao Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas de 

Transporte Colectivo da Câmara Municipal”; f) – “Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem”; g) -  “Alteração Parcial do Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Guimarães”; h) – “Trânsito – Condicionamento de 

Trânsito no Centro Histórico: “Guimarães sem o seu carro” e EURO 

2004”; i) – “Alteração de Trânsito – Freguesia de Guardizela”; j) – 

“Alteração de Trânsito – Freguesia de Briteiros S. Salvador”; l) – 

“Alteração de Trânsito – Freguesia de Airão Santa Maria”; m) – 

“Alteração de Trânsito – Freguesia de Ronfe”; n) – “Trânsito – Plano de 

Transportes e Acessibilidades para o EURO 2004”; III - Do ofício do 

Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) remetendo, para conhecimento, 

informação relativa ao mês de Abril, que se encontra para consulta na 

Secretaria Geral da Câmara Municipal; IV - Do ofício do Cybercentro de 

Guimarães remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas do ano de 

2003, que se encontra para consulta na Secretaria Geral da Câmara 

Municipal; V – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 9 de 

Março de 2004, que concordou com a seguinte informação do 
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Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação 

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

Empreitada: Nova Avenida Envolvente ao Parque do Moinho do 

Buraco de ligação a Serzedelo; 2 – O valor para efeitos de concurso é 

de € 496.625,23 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e vinte 

e cinco euros e vinte e três cêntimos), que não inclui o Imposto sobre o 

Valor Acrescentado; 3 – Prazo de execução: 180 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 09.01.31; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

do art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo. 7 – Entidade 

competente para adjudicar: Vereador do Departamento de Obras 

Municipais. 8 – Júri: Comissão designada por despacho de 9 de Maio de 

2002 do Vereador do Departamento de Obras Municipais, Alberto 

Oliveira. 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja 

realizada pela Comissão de Análise de Propostas.” VI – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 23 de Abril de 2004, que aprovou a 

alteração número oito ao Orçamento, Plano de Actividades e Plano de 

Investimentos da Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, 

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

actas; VII - Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Abril 

de 2004, do seguinte teor: “Processo de Negociação – Terrenos da Cidade 

Desportiva - O jornal “Notícias de Guimarães”, na sua última edição, tenta 

envolver várias pessoas, entre as quais dois Vereadores desta Autarquia, 

num assunto em que, alegadamente, estarão em causa interesses privados, 

com os quais nada tenho a ver, e interesses públicos que pretensamente 

passarão pela Autarquia a que presido. Na senda do que venho dizendo 

publicamente, sempre que a transparência da actuação deste órgão 

autárquico estiver em causa, deveremos compilar os elementos respectivos 
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e remetê-los para o Ministério Público a fim de, se esta entidade assim o 

entender, verificar o que achar por conveniente. É nesse sentido que 

determino a referida compilação dos documentos que dizem respeito ao 

que é insinuado e que tão cedo quanto possível sejam remetidos ao 

Ministério Público. Ao Departamento de Administração Geral para dar 

sequência ao presente despacho.” VIII – Do ofício da VIMÁGUA, EIM 

remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas do ano de 2003, 

aprovado em sessão da Assembleia Geral realizada em 31 de Março de 

2004. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Carlos 

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

OBRAS PÚBLICAS – VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 4.ª 

FASE – TRABALHOS A MAIS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Estando em execução a empreitada 

em epígrafe, recebemos um ofício da Taipas Turitermas no qual é dado um 

parecer do Prof. Joaquim Ferreira Guedes, director técnico do aquífero 

mineral das Caldas das Taipas, segundo o qual se poderiam fazer 

demolições dos penedos de granito, desde que se utilizassem “métodos 

tecnológicos PCF” (Doc.1). Perante este parecer, é proposta a demolição 

do penedo existente no perfil 0+325, em 1m. Lembro que no projecto 

inicial estava prevista a demolição deste penedo em cerca de três metros. 

Ao rebaixar o penedo em 1m, para além de melhorar as concordâncias do 

perfil longitudinal da via, deixa de ser necessário a execução de um muro 

de betão armado para suporte da variante em frente de um pavilhão 

existente, paralelo aos perfis 0+412 e 0+458. Para além deste penedo que 
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se deverá demolir, foi encontrada rocha noutros locais da variante. 

Embora esteja prevista a demolição da maior parte dessa rocha com 

recurso a explosivos, deverá o seu desmonte ser efectuado com recuso a 

tecnologia PCF devido aos aquíferos subterrâneos (Doc.2). Dado que o 

trabalho a executar (demolição) é do mesmo tipo que o previsto 

inicialmente, embora com métodos diferentes, propõe-se a aprovação de 

uma mais valia para a sua realização. O valor destes trabalhos será de € 

51.272,55 (cinquenta e um mil duzentos e setenta e dois euros e cinquenta 

e cinco cêntimos) + IVA. 1 - A alteração do perfil longitudinal da variante, 

implica o reperfilamento de um caminho transversal (Doc.3). O resultado 

desta alteração implica e execução de trabalhos no valor de € 9.575,92 

(nove mil quinhentos e setenta e cinco euros e noventa e dois cêntimos) + 

IVA. 2 - No projecto original não estava prevista a drenagem da 1ª rotunda 

(Doc.4). O orçamento para a execução destes trabalhos é de € 2.902,05 

(dois mil novecentos e dois euros e cinco cêntimos) + IVA. 3 - Com a 

construção da variante, houve terrenos que ficaram divididos, e para os 

quais não estavam previstos muros de vedação (Doc.5). O valor destes 

trabalhos é € 18.973,31 (dezoito mil novecentos e setenta e três euros e 

trinta e um cêntimos) + IVA. Assim, propõe-se a aprovação dos presentes 

Trabalhos a Mais, no valor de € 82.723,83 (oitenta e dois mil setecentos e 

vinte e três euros e oitenta e três cêntimos) + IVA, conforme orçamento 

que se anexa.” Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. 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 2 da agenda da reunião de Câmara do dia 20 de 

Maio de 2002 pelas seguintes razões: 1 – As preocupações relativas à 
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aplicação rigorosa dos dinheiros públicos têm constituído preocupações 

centrais da intervenção política dos vereadores eleitos nas listas do PSD. 

Por isso mesmo, temos votado contra todas as contas finais e revisões que 

ultrapassem os 20% de trabalhos a mais. 2 – No caso concreto, para uma 

obra adjudicada, por deliberação de 25 de Setembro de 2003, pelo valor de 

721997,84€, foram presentes a este órgão, no dia 22 de Abril de 2004, 

trabalhos a mais no valor de 71865,54€ (os quais mereceram o nosso voto 

favorável). Hoje propõem-se um novo conjunto de trabalhos a mais que 

totalizam 82723,83€. Daí que, face ao total da empreitada, os trabalhos a 

mais totalizam, até ao momento, 21,4% do valor inicial da obra. 3 – Em 

coerência com o que sempre temos defendido, e sem colocar em causa a 

importância da obra, votamos contra.” -------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – OBRAS A COMETER ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA - FREGUESIA DE MASCOTELOS – 

RECTIFICAÇÃO DO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Alberto Oliveira: “Submete-se, para aprovação da Câmara 

Municipal, uma alteração ao protocolo celebrado no passado dia 18 de 

Março entre a Câmara de Guimarães e a Junta de Freguesia de Mascotelos, 

de acordo com a deliberação de Câmara da mesma data, uma vez que, por 

lapso dos serviços, não se mencionou a parte respeitante à drenagem de 

águas pluviais na Rua da Boucinha. Assim, a cláusula primeira do primeiro 

aditamento ao protocolo de Delegação de Competências celebrado em 18 

de Março de 2004, passará a ter a seguinte redacção: “o presente protocolo 

tem por objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de 

Mascotelos para a execução das seguintes obras: Construção de passeios, 

drenagem de águas pluviais e  alargamento  de  parte  da  Rua  da 

Boucinha;  reforço  do  pavimento  das  Ruas  General Humberto 

Delgado,  Abade de Tagilde e  Bogalhós.”  DELIBERADO  APROVAR 
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POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A FRATERNA – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CIPRL, PARA 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE 

JUVENTUDE E DO CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 

NO COMPLEXO MULTIFUNCIONAL DE COUROS – Presente a 

seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães iniciou em 1996 a 

implementação do projecto de recuperação da Zona de Couros, no âmbito 

do Programa de Reabilitação Urbana, projecto esse que permitiu, de entre 

outras acções, a reconversão física de edifícios degradados que viabilizam, 

actualmente, a instalação e funcionamento de equipamentos de índole 

social, designadamente, o Centro de Juventude e o Centro de Solidariedade 

Social. Enquadrado nos objectivos do referido Programa, a Câmara 

Municipal desenvolveu o processo inerente à constituição de uma 

Entidade que, para além da própria Câmara Municipal envolveu um 

conjunto diversificado de Instituições que, ao nível do concelho, 

promovem a sua intervenção no domínio do desenvolvimento social. 

Pretendeu-se, desta forma, corresponder e dar cumprimento aos 

objectivos de uma das medidas do referido Programa – dinamização social 

da Zona de Intervenção - e criar uma Entidade que, de entre outros 

objectivos, reunisse as condições necessárias, designadamente no que 

respeita à constituição de uma parceria activa para o desenvolvimento e 

que estivesse dotada das competências e requisitos necessários para 

assumir a gestão dos equipamentos sociais que aí viessem a ser criados. È, 

pois neste contexto que no dia treze do mês de Janeiro do ano mil 

novecentos e noventa e nove é constituída a Fraterna – Centro 

Comunitário de Solidariedade Social, CIPRL, entidade equiparada a 
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Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja intervenção é 

orientada, de entre outros, pelos seguintes objectivos gerais: Eliminar 

situações de exclusão social; Desenvolver actividades que contribuam para 

o processo de Coesão Social, a nível local, regional, nacional e 

transnacional; Criar e dinamizar um Serviço Alimentar contra a Fome; 

Criar e administrar serviços de apoio a idoso, designadamente, Centros de 

Dia, Centros de Ocupação de Tempos Livres e Serviços de Apoio 

Domiciliário; Criar e administrar equipamentos sociais de apoio à primeira 

infância; Criar e administrar serviços de apoio a jovens em vias e/ou em 

situação de exclusão social; Criar e administrar serviços de apoio a 

desempregados de longa duração; Promover formação profissional: Prestar 

apoio técnico e logístico aos membros da cooperativa que desenvolvam 

actividades nas áreas de solidariedade social; Assim, considerando: a) Os 

objectivos que orientaram a intervenção da Câmara Municipal no âmbito 

do programa de reabilitação urbana; b) Actividade regular da Fraterna, 

bem como as responsabilidades que, no actual quadro, lhe são cometidas; 

Ao abrigo do disposto nas alíneas b)e c), do nº4, do art.64º, do referido 

diploma, em conjugação com o disposto no art.67º, proponho a aprovação 

em minuta e posterior celebração do protocolo de colaboração em anexo”. 

A minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada 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 a seguinte 

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

abstiveram-se no ponto 4 da agenda da reunião de Câmara de 20 de Maio 

de 2004 pelas seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a posição 

política do PSD de Guimarães e dos seus autarcas relativamente às Régie-

Cooperativas que têm vindo a ser criadas pela Câmara Municipal de 
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Guimarães. Do nosso ponto de vista trata-se de estruturas que, no 

essencial, são criadas com vista a tornear regras de rigor e de transparência 

que o Estado e a Administração Pública fixam para si próprios, com o 

objectivo de fugir ao controlo político da Assembleia Municipal. 2 – 

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

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

REGULAMENTOS – COMPLEXO MULTIFUNCIONAL DE 

COUROS – REGULAMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO – 

Presente, para aprovação da Câmara Municipal e ulterior aprovação pela 

Assembleia Municipal, o Regulamento Geral de Utilização do Complexo 

Multifuncional de Couros. O Regulamento Geral de Utilização do 

Complexo Multifuncional de Couros dá-se aqui por reproduzido e fica 

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

MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Abstiveram-se 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 

abstiveram-se no ponto 5 da agenda da reunião de Câmara de 20 de Maio 

de 2004 pelas seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a posição 

política do PSD de Guimarães e dos seus autarcas relativamente às Régie-

Cooperativas que têm vindo a ser criadas pela Câmara Municipal de 

Guimarães. Do nosso ponto de vista trata-se de estruturas que, no 

essencial, são criadas com vista a tornear regras de rigor e de transparência 

que o Estado e a Administração Pública fixam para si próprios, com o 

objectivo de fugir ao controlo político da Assembleia Municipal. 2- O 

Regulamento Geral de Utilização estabelece, no seu Artigo 7.º, a gestão e 

administração do Centro de Solidariedade Social e do Centro de Juventude 

pela FRATERNA, CIPRL. 3 – Reconhecemos, no entanto,  a  importância 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MAIO DE 2004 
 

 

 

 

 

destas estruturas.” --------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CYBERCENTRO DE GUIMARÃES – PROPOSTA 

DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO QUE DESIGNOU O 

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – Presente um 

ofício da Associação Cybercentro de Guimarães solicitando a revogação da 

deliberação 5 de Junho de 2003 que designou o novo Presidente da 

Direcção daquela Associação, reiterando a continuidade do Presidente da 

Câmara como representante da Autarquia nos órgãos sociais daquela 

Associação, em virtude de o mandato respectivo terminar apenas em 2005 

pelo que uma alteração implicaria a deslocação de várias pessoas de 

diversos pontos do País para a realização de uma reunião extraordinária da 

Assembleia Geral. Sobre o assunto foi emitido parecer jurídico, que se 

anexa, concluindo que deverá ser apresentada uma nova proposta em 

reunião de Câmara no sentido de se deliberar a revogação da decisão 

tomada em 5 de Junho de 2003, na parte que diz respeito à designação do 

novo Presidente da Associação Cybercentro de Guimarães, atendendo à 

inconveniência do acto praticado, mantendo como Presidente daquela 

Direcção o Presidente da Câmara, uma vez que o seu mandato só 

terminará em 2005. Assim, propõe-se: 1 – a revogação da deliberação de 5 

de Junho de 2003, na parte que respeita à Associação Cybercentro; 2 – a 

manutenção da deliberação de 23 de Maio de 2002 que designou o 

Presidente da Câmara como Presidente da Direcção da Associação 

Cybercentro. O parecer jurídico dá-se aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexo ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR O PONTO 1. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE E ESCRUTÍNIO SECRETO, APROVAR O 

PONTO 2. ----------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO  –  ESCOLAS  –  ATRIBUIÇÃO  DE  TRANSPORTE 
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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 0 6.º ano de 

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

escolar para o jovem Renato Miguel Esteves Dinis, residente na 

Urbanização da Atouguia, 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 € 21,60 (vinte e um euros e sessenta cêntimos).” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 02.02.10. 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 0 6.º ano de 

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

escolar para a jovem Elisabete Marisa Oliveira Vieira residente na Rua 

General Humberto Delgado, n.º 120 – 2.º Dto, freguesia de Brito, 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 € 33,40 (trinta 

e três euros e quarenta cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente a acta da 

reunião da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, realizada em 6 

de Maio de 2004, para análise dos relatórios referentes ao terceiro e quarto 

trimestre da bolseira Ana Tereza Braga Tavares e apreciação das seguintes 
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candidaturas: Ana Alice de Castro Mendes, projecto de investigação da 

Paróquia de Aldão (S. Mamede) e Maria de Fátima Carvalho Dias, projecto 

de investigação de Santa Maria de Gémeos A Comissão de Selecção de 

Bolsas de Investigação analisou os relatórios e os projectos apresentados 

de acordo com o Regulamento em vigor, tendo decidido por unanimidade 

considerar de muito bom os relatórios da bolseira Ana Tereza Braga 

Tavares, dando por terminado o seu trabalho. Quanto à apreciação dos 

pedidos de bolsa de Ana Alice de Castro Mendes e Maria de Fátima 

Carvalho Dias, foi decidido atribuir Bolsa de Investigação às duas 

candidaturas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

CULTURA – ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DE GUIMARÃES – XX CONFRATERNIZAÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Os Antigos Alunos da Escola Industrial e 

Comercial de Guimarães (actual Secundária Francisco de Holanda) 

promoveram a sua XX Confraternização Anual, tendo a sua Comissão 

Organizadora solicitado à Câmara Municipal, de acordo com anos 

anteriores, apoios logísticos nomeadamente cedência de palco, de material 

de transmissão sonora e de vasos com plantas para ornamentação. A 

referida Confraternização tem elevada participação e representa um 

momento importante de reencontro com a memória de várias gerações 

que passaram por aquela Escola, pelo que se justifica a colaboração 

pretendida. Nesses termos, emiti despacho no sentido do deferimento das 

pretensões solicitadas que submeto a ratificação da Câmara Municipal.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER € 500,00 

(QUINHENTOS EUROS) A PAGAR À ESCOLA SECUNDÁRIA 

FRANCISCO DE HOLANDA. 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 
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Democrata votaram favoravelmente os pontos 10 a 12 e 15 a 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.”--------------------------------- 

CULTURA – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

POLÍMEROS – UNIVERSIDADE DO MINHO – CEDÊNCIA DE 

UMA CARRINHA PARA PARTICIPAR NO DESFILE 

ACADÉMICO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Maio de 2004, que concordou com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de uma carrinha no 

dia 12 de Maio para participação no desfile académico. Considerando a 

competência dos órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes 

culturais não profissionais. Propomos a cedência da viatura matrícula QQ-

08-55, conduzida pelo Senhor Joaquim Gonçalves Ribeiro, jardineiro, para 
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efectuar o percurso entre Guimarães e Braga e o respectivo desfile na 

mesma cidade. Assim, submete-se à aprovação do Executivo Camarário a 

ratificação do transporte solicitado e prestação de trabalho extraordinário.” 

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

CULTURA – XXV SALÃO NACIONAL DE PINTURA “NAIF” – 

GALERIA DE ARTE DO CASINO ESTORIL – Presente um ofício 

da Galeria de Arte do Casino Estoril dando conhecimento da realização, 

como habitual, do XXV Salão Internacional de Pintura “Naif”. Assim, 

solicitam, tal como em anos anteriores, que esta autarquia aprove o 

habitual apoio, designado por “Prémio Câmara Municipal de Guimarães”, 

com um montante de €1.750,00 (mil setecentos e cinquenta euros). 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. 

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 10 a 12 e 15 a 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.” ------------------------------------------------------------- 

DESPORTO – CAMPEONATO DA EUROPA DE VOLEIBOL - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO E DE UMA VIATURA ENTRE 

OS DIAS 13 E 17 DE MAIO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 4 de Maio 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 e 

uma viatura entre os dias 13 e 17 de Maio durante a realização do 

Campeonato da Europa de Voleibol, a realizar no Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando o apoio logístico concedido em anteriores 

actividades e não haver inconveniência para os serviços a disponibilidade 

das viaturas. Submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário.” 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CONCESSÃO DE 

TRANSPORTE – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

câmara, datado de 6 de Maio 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 Abril o 

transporte em viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a famílias 

carenciadas – 270 Km. Assim, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário a ratificação dos transportes concedidos.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – Presente um 
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ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães solicitando apoio da Câmara Municipal destinado ao 

pagamento da quantia de €12.059,63 (doze mil cinquenta e nove euros e 

sessenta e três cêntimos) relativa a oito facturas/recibo de água do prédio 

sito na Rua Nossa Senhora da Conceição, freguesia de Azurém. Propõe-se 

a concessão, a título excepcional, de um apoio de 50% da referida verba. 

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 10 a 

12 e 15 a 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.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS  –  MOTOR  CLUBE  DE   GUIMARÃES  –  Presente a 
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seguinte informação do departamento de Acção Social e Cultural: “No ano 

de 1998, o Motor Clube de Guimarães fez uma proposta à Câmara no 

sentido da sua prova “rainha” ficar sediada em Guimarães, o que na altura 

foi aceite, ficando definido o apoio a conceder a esta realização desportiva. 

Até 2001, a Câmara Municipal atribuiu um subsídio de € 10.000,00 (dez 

mil euros) para a sua realização. Em 2002, o apoio baixou para os € 

7.000,00 (sete mil euros), enquanto que no ano passado foi atribuído um 

subsídio de € 2.000,00 (dois mil euros). Considera-se que esta é uma das 

etapas mais importantes do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, 

nesta altura única no Norte do nosso país, pelo que caso me seja 

permitido, deverá ter um apoio condizente com a sua grandeza, para que a 

mesma não deixe estar ligada á nossa cidade.” Propõe-se a concessão do 

apoio logístico necessário, bem como a verba 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 

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 10 a 12 e 15 a 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, 
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nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DAS TAIPAS - 

Presente um ofício do Clube de Pesca Desportiva das Taipas dando 

conhecimento que dois dos seus atletas do escalão de juvenis vão disputar 

o Campeonato do Mundo de Selecções, na Croácia, nos próximos dias 24 

e 25 de Julho, pelo que solicitam apoio da Câmara Municipal. O 

Departamento de Acção Social e Cultural informou que este clube 

desportivo nunca solicitou qualquer apoio para este tipo de deslocações, 

havendo somente um caso similar em 2000, quando a Câmara deliberou 

conceder um subsídio de € 400,00 (quatrocentos euros), destinados à 

aquisição de equipamento desportivo para a participação de dois atletas no 

Campeonato do Mundo de pesca desportiva que decorreu em Itália. No 

ano passado, a Câmara Municipal atribuiu um apoio de € 500,00 

(quinhentos euros), destinado à obtenção do Título de Vice Campeão 

Mundial de um dos seus atletas, que esteve presente numa prova do 

Campeonato do Mundo. 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 10 a 12 e 15 a 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 
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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 – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 

APOIO AO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DO 

DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – Presente um ofício 

do Desportivo Francisco de Holanda dando conhecimento de duas 

importantes deslocações com os seus escalões de formação, no próximo 

mês de Junho. Assim, está prevista a participação de duas equipas de 

infantis masculinos no Torneio Internacional “Os Leõezinhos 2004”, 

promovido pelo Sport Club Marítimo na cidade do Funchal, entre os dias 

10 e 13 de Junho e que conta com o forte apoio do Governo Regional da 

Madeira. De seguida, o Desportivo Francisco de Holanda irá fazer 

deslocar a Barcelona duas equipas no escalão de minis e uma de iniciados, 

para participar no Torneio Internacional “Granollers Cup 2004”, a realizar 

na cidade de Granollers entre os dias 22 e 26 de Junho, que conta com 

uma forte participação de equipas nórdicas e da Europa de Leste. Referem, 
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ainda que, por razões óbvias, torna-se impossível ao Desportivo Francisco 

de Holanda, por si só, proporcionar convívios desta importância aos seus 

atletas mais jovens devido aos elevados custos que este tipo de deslocações 

envolve. No entanto, e porque pensam que este pode ser mais um 

importante contributo para o desenvolvimento integral dos seus jovens, o 

Departamento de formação do Desportivo Francisco de Holanda tem 

vindo a estabelecer contactos com todo o tipo de entidades no sentido de 

obter os apoios necessários à concretização deste projecto. Assim, 

solicitam o seguinte apoio à Câmara Municipal: Disponibilização do 

autocarro da Câmara Municipal de Guimarães para efectuar as ligações 

Guimarães/Porto (aeroporto) e Porto (aeroporto) Guimarães dos atletas 

que se deslocam à Madeira em dia e hora a confirmar posteriormente; 

atribuição de um apoio financeiro correspondente a uma parte das 

elevadas despesas de deslocação para Barcelona; estabelecimento de 

contactos com a edilidade de Igualada no sentido de proporcionar aos seus 

atletas uma visita àquela cidade; oferta de material promocional da cidade 

de Guimarães para ser distribuído durante a participação do Torneio 

Internacional; estampagem do logótipo da cidade de Guimarães 

juntamente com a designação “Património Mundial” nos equipamentos a 

utilizar pelo Desportivo Francisco de Holanda nos referidos torneios. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER O APOIO 

LOGÍSTICO SOLICITADO, BEM COMO UM SUBSÍDIO NO 

VALOR DE € 500,00 (QUINHENTOS EUROS). 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 10 a 

12 e 15 a 22 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 – CLUBE OPERÁRIO DE CAMPELOS – 

AQUISIÇÃO DE CARRINHA – Presente um ofício do Clube Operário 

de Campelos solicitando apoio da Câmara Municipal para o arranjo de 

uma carrinha que lhes foi oferecida, cujo valor se estima em € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros). Propõe-se a concessão de um apoio no 

valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos 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 10 a 12 e 15 a 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MAIO DE 2004 
 

 

 

 

 

a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

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

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

Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DA FONTE SANTA – 

DESLOCAÇÃO A CAHORS (FRANÇA) – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de apoio financeiro para deslocação do Grupo 

Desportivo da Fonte Santa a Cahors (França). Considerando os encargos 

que a mesma envolve, e a competência dos órgãos autárquicos, no apoio a 

projectos de agentes culturais e desportivos não profissionais. Submete-se 

à aprovação do Executiva Camarário a atribuição de um subsídio no valor 

de € 600,00 (seiscentos euros).” DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA DE € 600,00 

(SEISCENTOS EUROS), BEM COMO LEMBRANÇAS DA 

CIDADE. 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 10 a 12 e 15 a 22 da agenda desta reunião, na 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 11   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE MAIO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 DOS ANTIGOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS DE SANTA LUZIA – 27.º ENCONTRO ANUAL – 

Presente um ofício da Associação dos Antigos Alunos das Escolas de 

Santa Luzia solicitando apoio da Câmara Municipal para a realização do 

27.º Encontro Anual dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA 

DE € 300,00 (TREZENTOS EUROS). 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 10 a 12 e 15 a 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 
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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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO 663 

– MOREIRA DE CÓNEGOS - Presente  um ofício do Agrupamento 

663 do Corpo Nacional de Escutas de Moreira de Cónegos solicitando 

apoio da Câmara Municipal para a realização da VII feira de Vinhos 

Verdes e Gastronomia, entre os próximos dias 4 e 6 de Junho. Propõe-se, 

a título excepcional, a concessão de um apoio no valor de € 500,00 

(quinhentos 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 10 a 12 e 15 a 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 
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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 – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

RENDUFE – PROVA DE MOTO – RALLYCROSS – FREGUESIA 

DE RENDUFE – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 29 de Abril de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública de uma baixada eléctrica trifásica, destinada à 

realização, pelo Centro Cultural e Recreativo de Rendufe, de uma Prova de 

Moto – Rallycross na freguesia de Rendufe, entre os passados dias 7 e 9 de 

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

SUBSÍDIOS - ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DE GUIMARÃES – XX CONFRATERNIZAÇÃO – 

Presente para ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, 

datado de 13 de Maio de 2004, que concedeu autorização à Comissão dos 

Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Guimarães para a 

colocação de dois placares luminosos, bem como para a sua ligação à IP, 
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entre os dias 21 e 29 de Maio, nos locais a seguir indicados: Alameda da 

Resistência ao Fascismo (ao lado do já existente da Câmara) ou Largo 

Navarros de Andrade (rotunda virada para a Rua de Santo António); junto 

ao portal da Escola Secundária Francisco de Holanda. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO BAPTISTA 2004 – 

FREGUESIA DE CASTELÕES – Presente um ofício da Comissão de 

Festas de S. João Baptista 2004 solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar 

entre os próximos dias 24 e 27 de Junho, com a colocação de 2 contadores 

de 60 amperes cada. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. JOÃO BAPTISTA – FREGUESIA DE 

AIRÃO S. JOÃO – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. João 

Baptista, freguesia de Airão S. João, solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. João 

Baptista, a realizar nos dias 26 e 27 de Junho, com a colocação de um 

quadro eléctrico. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Souto 

Santa Maria, 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 3 contadores de 60 

amperes por fase. Solicitam, ainda, a cedência de um palco com cobertura 

e de um autocarro para transporte da fanfarra, das 13h30 às 19h00, no 

próximo dia 15 de Agosto.  DELIBERADO,  POR  UNANIMIDADE, 
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DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 21 e 24 de 

Maio, com a colocação de duas baixadas com a potência de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCLÓRICO E RECREATIVO DE 

CANDOSO S. MARTINHO – 4.º FESTIVAL NACIONAL DE 

FOLCLORE – Presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de 

Candoso S. Martinho solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do 4.º Festival Nacional de 

Folclore, a realizar no próximo dia 5 de Junho, com a potência de 3x60 A. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VERMIL 

– 8.º FESTIVAL DE FOLCLORE – Presente um ofício do Grupo de 

Danças e Cantares de Vermil solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do 8.º Festival de Folclore, a 

realizar no próximo dia 17 de Julho, com a potência de 41,4. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE 

SILVARES – 18.º FESTIVAL DE FOLCLORE E FESTAS DE S. 

JOÃO – Presente um ofício do Centro Cultural e Desportivo de Silvares 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do 18.º Festival de Folclore e festas de S. João, a realizar 

entre os próximos dias 19 e 26 de Junho, com a colocação de um contador 

de 39,6 Kva.  DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 
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PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – 

FREGUESIA DE LEITÕES – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 30 de Abril de 2004, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas do 

Santíssimo Sacramento, realizadas entre os passados dias 14 e 16 de Maio, 

com a colocação de 2 quadros de 30x60. DELIBERADO RATIFICAR 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:40 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


