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ACTA 

Aos três dias do mês de Junho 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) – Saudou a realização de obras no 

Mercado Municipal, realçando o interesse que o mercado local suscita a 

qualquer turista ou grupo de turistas que nos visita. Continuou, referindo 

que os Mercados Municipais, além da história que encerram, continuam a 

ser locais privilegiados dentro de qualquer cidade europeia com prestígio, e 

o abandono a que tem sido votado o Mercado Municipal pelo poder 

socialista na Câmara Municipal de Guimarães, considerando um erro 

gratuito, incompreensível e socialmente irracional. Salientou a importância 

da preservação funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da 

Silva, bem como da existência de um Mercado Municipal remodelado, 

eventualmente com um grande parque de estacionamento, de cargas e 

descargas, que garantisse à cidade a circulação de pessoas no seu centro, 

que o tornasse o coração da cidade e não o apêndice. Disse considerar 

importante que o trânsito na Avenida Conde de Margaride não padecesse 

de inexistência de um local apropriado para cargas e descargas que servisse 

o actual Mercado, pelo que fez a entrega de uma proposta, solicitando o 
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seu agendamento para a próxima reunião de Câmara, para que seja 

considerada zona de estacionamento para cargas e descargas, nas manhãs 

das sextas e dos sábados, todo o local de estacionamento da Avenida 

Conde Margaride, do lado direito junto ao Mercado, desde a perpendicular 

com a Praça Heróis da Fundação até ao cimo da referida Avenida, b) – 

Manifestou o seu descontentamento pelo facto de não terem sido 

formalizados convites para algumas das últimas inaugurações de obras da 

Cidade, designadamente para a do Nó do Castanheiro; 2 – Vereador 

Carlos Vasconcelos – a) – Disse que as conclusões do Relatório Final do 

Tribunal de Contas decorrente da Auditoria ao Estádio D. Afonso 

Henriques (Euro 2004) / Câmara Municipal confirmavam e reforçavam as 

posições públicas do Partido Social Democrata sobre o processo global de 

candidatura das obras do Estádio D. Afonso Henriques a fundos 

comunitários. Continuou, referindo que o Partido Social Democrata de 

Guimarães esteve e está ao lado do Euro 2004 tendo votado 

favoravelmente esta opção política. Disse que, na altura, condicionaram o 

seu voto favorável a duas condições fundamentais: a existência de 

contrapartidas ao nível de investimentos do poder central, designadamente 

ao nível das acessibilidades e a inexistência de derrapagens orçamentais. 

Por último, disse estar disponível para colaborar na resolução do problema 

que se colocou à Câmara Municipal, designadamente na obrigatoriedade de 

devolver os 3,3 milhões de euros que recebeu dos fundos comunitários; 3 

– Vereador António Salgado Almeida – a) – Questionou a inexistência 

de passeios na 4.ª Fase da Variante das Taipas; 4 – Presidente da Câmara 

– Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Sobre o Relatório Final do 

Tribunal de Contas decorrente da Auditoria ao Estádio D. Afonso 

Henriques (Euro 2004) / Câmara Municipal explicou o que entendia sobre 

este assunto, referindo que a Câmara Municipal só cumpriu o que estava 
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estabelecido na candidatura inicial; b) – Sobre a inauguração do 

Desnivelamento do Nó do Castanheiro recordou que só excepcionalmente 

se fazem convites formais, pelo que, neste caso, a inauguração era aberta à 

população interessada; c) – Sobre a falta de passeios na 4.ª Fase da 

Variante das Taipas, disse que iria verificar o assunto; d) – Quanto ao 

trânsito na Avenida Conde Margaride, disse que a solução encontrada 

tinha sido a mais acertada e que o reforço de policiamento naquela artéria 

já estava previsto, sendo que a resolução definitiva passará pela construção 

do novo Mercado Municipal. -------------------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GUARDIZELA – 

OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA BIBLIOTECA E SALA DE 

AULA NA ESCOLA EB1 DO MONTE – Presente um ofício da Junta 

de Freguesia de Guardizela dando conhecimento da sua disponibilidade 

para assumir a execução da obra de adaptação para biblioteca e sala de aula 

na Escola EB1 do Monte, pelo valor de € 5.603,11 (cinco mil seiscentos e 

três euros e onze cêntimos), de acordo com orçamento elaborado pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais, sendo o prazo de 

execução da obra de trinta dias. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

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

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

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

inauguração, na próxima semana, da escultura relativa ao Euro 2004, no 

espaço envolvente ao Estádio D. Afonso Henriques; 2 – Da seguinte 
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informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “No 

âmbito da Defesa da Floresta contra incêndios para o ano 2004 a Divisão 

de Salubridade e Ambiente desenvolveu as seguintes acções: - Candidatura 

ao Programa Agris para a Vigilância Móvel Motorizada para os meses de 

Junho a Setembro, da qual ainda não obtivemos resposta; - Levantamento 

das necessidades de beneficiação dos caminhos florestais e pontos de água 

conjuntamente com os Corpos de Bombeiros de Guimarães e das Taipas; - 

Beneficiação de caminhos florestais através dos meios do Departamento 

de Obras Municipais na encosta da Penha e da Falperra; - Elaboração do 

Plano Orientador de Prevenção – POP, para candidatura às infraestruturas 

florestais – Programa Agris Acção 3, Subacção 3.4; - Identificação das 

infraestruturas florestais a beneficiar nos ortofotomapas do concelho de 

Guimarães; - Criação da Comissão Municipal de defesa da floresta contra 

incêndios; - Desenvolvimento de programa de informação/sensibilização à 

população; 3 – Do ofício do Presidente de Gyor (Hungria) lamentando a 

impossibilidade de não ser possível uma cooperação formal entre as 

cidades de Guimarães e Gyor atendendo ao orçamento restrito daquela 

cidade para os anos vindouros não permitirá incrementar o número 

existente das suas cidades parceiras; 4 – Da publicação, na revista italiana 

“ANCI” do passado mês de Abril, de um artigo referente à realização de 

dois jogos do Euro 2004 na cidade de Guimarães; 5 - Do Guia editado 

pela Associação Eixo Atlântico em versão português/inglês e 

português/espanhol, sendo, a partir da próxima semana, distribuído por 

todos os Postos de Turismo das Cidades do Eixo; 6 – Da realização, no 

próximo dia 6 de Junho, da viagem inaugural de comboio entre Guimarães 

e Lisboa; 7 – Da inauguração, no próximo dia 4 de Junho, pelas 15:00 

horas, da ligação da circular urbana de Guimarães à Variante de Fafe; 8 – 

Da inauguração, no próximo dia 5 de Junho, pelas 15:00 horas, da Pousada 
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da Juventude. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

I – Da informação do Presidente da Câmara, datada de 25 de Maio de 

2004, sobre o Relatório Final do Tribunal de Contas decorrente da 

Auditoria ao Estádio D. Afonso Henriques (Euro 2004) / Câmara 

Municipal, do seguinte teor: “Tenho a informar a Câmara Municipal que 

foi recebido, no dia 21 de Maio de 2004, o Relatório Final do Tribunal de 

Contas decorrente da Auditoria em referência. A sua leitura e análise 

suscitam-me os seguintes comentários: 1. O Euro 2004 constituiu 

expressamente um desígnio nacional no qual as Autarquias portuguesas 

envolvidas se assumiram, desde o início, como parceiras decisivas, ao 

ponto de hoje se poder afirmar, sem reservas, que elas foram e são 

imprescindíveis à sua realização e sucesso; 2. No caso de Guimarães, sabe-

se que o envolvimento da Câmara Municipal se deu já após a existência e 

aprovação da candidatura do Estádio D. Afonso Henriques; à época, foi 

reconhecido por todos que a intervenção da Autarquia era “do superior 

interesse nacional” já que seria determinante, como efectivamente foi, para 

a realização do Euro em Guimarães; 3. Sempre fizemos questão de vincar 

que a presença do Euro 2004 em Guimarães era uma oportunidade única 

que envolvia contrapartidas da mais variada ordem, entre as quais 

avultavam as infra estruturas a criar, as acessibilidades, a promoção do 

Concelho e a sua dinamização económica; 4. Mas numa cidade que tem na 

recuperação do seu Centro Histórico a sua imagem de marca mais 

reconhecida, o Euro 2004 redundou, como hoje resulta evidente, na maior 

operação de requalificação urbanística alguma vez realizada na Cidade em 

tão pouco tempo e com a qualidade que se lhe reconhece: são mais de 12 

hectares de Cidade que mudaram a sua face de forma profunda, global, 
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coerente e integrada; 5. Não me cabe enumerar os investimentos que 

outras instituições públicas e privadas realizaram no Concelho, motivados 

ou acelerados pelo Euro 2004, mas não se pode é esquecer que, também 

esses, constituem contrapartidas directas da realização do Euro na Cidade, 

com repercussão imediata e duradoura na qualidade de vida dos Cidadãos, 

antes, durante e, sobretudo, depois do Euro 2004; 6. Daí que, em nosso 

entender, a avaliação das contrapartidas do Campeonato Europeu, para a 

Câmara e para o Concelho, deve necessariamente aquilatar todos esses 

ganhos, já que foram estes que determinaram a intervenção da Autarquia; 

7. Os investimentos realizados pela Autarquia foram sendo sucessivamente 

aprovados nos órgãos competentes por amplas maiorias, e foram previstos 

em sede de um Plano Plurianual de Investimentos que está em plena 

execução, com intervenções de vulto que, entretanto, já foram lançadas; 8. 

Por estes motivos, não nos parece apropriado referir-se, sem pelo menos o 

tentar demonstrar, que tais investimentos, particularmente os encargos 

resultantes do endividamento exigido a todas as Autarquias envolvidas, 

colocarão “(…) dificuldades ao investimento em áreas prioritárias do serviço público 

do Município”: porque não são levadas em conta todas as contrapartidas já 

concretizadas, porque não se podem ainda avaliar as futuras e, finalmente, 

porque a realidade financeira concreta do Município de Guimarães se 

revela capaz de amortecer e integrar o impacto destes investimentos, sem 

que o anunciado prejuízo se concretize; 9. Nunca negámos o extremo rigor 

e contenção que este desafio impôs às finanças municipais. Contudo, 

quem, como nós, conhece profundamente a capacidade financeira da 

Autarquia, avançou na convicção, que mantemos e reforçamos, de que 

Guimarães era capaz e de que o esforço seria compensador para os 

Munícipes e para o Concelho. Estranho seria se este importantíssimo 

conjunto de investimentos, benfeitorias e vantagens se concretizasse sem 
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um profundo empenhamento, também financeiro, por parte da Câmara 

Municipal de Guimarães; 10. Em tudo o resto, o Relatório do Tribunal de 

Contas revela-se, como habitualmente, minucioso, exigente e preciso, pelo 

que me apraz registar, embora não me surpreenda, a avaliação globalmente 

muito positiva do desempenho dos Serviços e, duma maneira geral, da 

forma como as obras auditadas decorreram, nos planos técnico e legal. São 

igualmente apontadas “ligeiras inobservâncias de requisitos e execução de 

procedimentos ineficientes” que, contudo, não configuram irregularidades, 

muito menos ilegalidades; 11. Passando em revista os aspectos mais 

importantes, destacaria os seguintes: i) a previsão inicial de 16 milhões de 

euros fora realizada anteriormente à intervenção da Câmara, e respeitava 

somente à construção do Estádio, com 24.400 lugares, em vez dos 30.000 

posteriormente exigidos, e excluíam, assim, todos os investimentos 

realizados na envolvente imediata, em aparcamentos e na requalificação 

ambiental e urbanística; ii) só se pode concluir da ocorrência e dimensão 

de desvios ao orçamento de forma fiável após ser conhecido o valor por 

que foi adjudicada a construção de um projecto concreto; relativamente ao 

valor da adjudicação do Estádio e do Parque Central, registaram-se 9,78% 

de acréscimos resultantes de erros e omissões, devidamente aprovados 

pelos projectistas e pela fiscalização, e caucionados por entidade externa à 

Autarquia. Referimos nas alegações que produzimos em sede de 

contraditório que, para além de normais para obras desta dimensão, os 

valores em causa são, no caso de uma remodelação e ampliação tão 

profundas de um edifício preexistente, absolutamente expectáveis; iii) os 

trabalhos a mais, descontados os trabalhos a menos, saldaram-se por um 

valor sem expressão; iv) são apontadas correcções a introduzir em certos 

aspectos relacionados com a metodologia de coordenação e fiscalização da 

obra, que merecerão o devido acolhimento, mas que não impediram a 
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menção de que a equipa responsável efectuou “um bom trabalho de fiscalização 

e coordenação da obra”; 12. Finalmente, o relatório aborda o processo de 

candidatura ao III Quadro Comunitário de Apoio à luz do parecer emitido 

pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. A este 

respeito, e concluindo, repetimos o que sempre afirmámos: a qualidade em 

que o Vitória Sport Clube e a Câmara Municipal de Guimarães intervieram 

nos contratos que assinaram com as restantes partes envolvidas, 

respectivamente “proprietário” do Estádio e “promotor” da sua ampliação 

e remodelação, não são escamoteáveis, o que exclui liminarmente qualquer 

intenção dolosa por parte da Autarquia. Continuaremos, como sempre 

estivemos, disponíveis para qualquer solução que confira total 

conformidade legal ao processo, na defesa intransigente dos direitos e 

interesses do Município de Guimarães que, é importante recorda-lo, 

cumpriu de forma escrupulosa todos os compromissos que assumiu.”; II – 

Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Maio de 2004, 

que aprovou a repartição de encargos respeitante à empreitada de 

“Ampliação da Escola EB1 de Lordelo – Samar 1”, de acordo com a 

seguinte informação do Director do Departamento de Obras Municipais: 

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

em título onde foi inscrita a verba de € 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 

mil euros) para o ano de 2004 e a verba de € 265.000,00 (duzentos e 

sessenta e cinco mil euros) para o ano de 2005 destinada a suportar a 

despesa com a rubrica 01.02.11. Com vista a ser adjudicada a empreitada à 

empresa “Cari – Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda”, conforme proposto pela 

Comissão de Análise de Propostas em 21 de Maio de 2004 pelo preço de € 

380.666,34 (trezentos e oitenta mil seiscentos e sessenta e seis euros e 

trinta e quatro cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos da 

respectiva proposta sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2004 
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- € 249.105,41 (duzentos e quarenta e nove mil cento e cinco euros e 

quarenta e um cêntimos) + IVA = € 261.560,68 (duzentos e sessenta e um 

mil quinhentos e sessenta euros e sessenta e oito cêntimos); Ano de 2005 - 

€ 131.560,93 (cento e trinta e um mil quinhentos e sessenta euros e 

noventa e três cêntimos) + IVA = € 138.138,98 (cento e trinta e oito mil 

cento e trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos).” III - Do despacho 

do Vereador Alberto Oliveira, datado de 28 de Maio de 2004, que 

adjudicou, mediante concurso público, e de acordo com o Relatório Final 

respectivo, a empreitada de “Ampliação da Escola EB1 de Lordelo – 

Samar 1” ao concorrente “Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda”, pelo valor de 

€ 380.666,34 (trezentos e oitenta mil seiscentos e sessenta e seis euros e 

trinta e quatro cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias. 

O Relatório Final dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas; IV – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 20 de Maio de 2004, que concordou com a seguinte informação 

do Director do Departamento de Obras Municipais: “Por despacho de 

Vereador Alberto Oliveira de 18 de Fevereiro de 2004 foi aprovada a 

abertura do procedimento referente ao concurso para a empreitada 

“Ampliação do Cemitério de Selho S. Lourenço”, sendo o valor para 

efeitos de concurso de € 225.872,76 (duzentos e vinte e cinco mil 

oitocentos e setenta e dois euros e setenta e seis cêntimos) + IVA. 

Verificou-se, posteriormente que, por lapso, não se incluiu no orçamento 

que serviu de base à abertura do concurso, o valor de € 7.608,00 (sete mil 

seiscentos e oito euros) referente à iluminação pública. Assim, submete-se 

à aprovação superior a rectificação do valor base para efeitos de concurso, 

que passa a ser € 231.235,76 (duzentos e trinta e um mil duzentos e trinta e 

cinco euros e setenta e seis cêntimos) + IVA, bem como o Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos, que também foram rectificados nas 
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partes correspondentes; V – Do despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 18 de Maio de 2004, que aprovou a alteração número nove ao 

Plano de Actividades, Plano de Investimentos 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; VI - Do 

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

conhecimento, o Relatório de Actividades e Conta de Gerência do ano 

financeiro de 2003, que se encontra disponível para consulta na Secretaria 

Geral da Câmara Municipal; VII – Do ofício da Cooperativa “A Oficina” 

remetendo, para conhecimento, o Relatório de Actividades e Contas 

relativas ao ano de 2003, que se encontra disponível para consulta na 

Secretaria Geral da Câmara Municipal. -------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2004. DELIBERADO 

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

PLANOS DE URBANIZAÇÃO OU PLANOS DE PORMENOR 

PARA AS VILAS DO CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta apresentada pelos Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal: “Tendo em conta que o 

urbanismo municipal se reflecte na qualidade de vida das populações; 

Tendo em conta que Guimarães tem sido vanguardista ao nível do 

planeamento urbano no que diz respeito à protecção do centro histórico 

citadino; Tendo em conta que, ainda recentemente, foi aprovado o Plano 

de Urbanização de Guimarães que alargou a área de responsabilidade do 

Gabinete Técnico Local para uma intervenção integrada e coerente ao 

nível da cidade; Tendo em conta que as Vilas do concelho têm uma forte 

densidade populacional e têm sido focos de crescimento desordenado; 
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Tendo em conta que sobre as Vilas que se vem exercendo uma forte 

pressão urbanística e de interesses imobiliários que importa regular de 

forma clara e inequívoca; Tendo em conta as óbvias necessidades de 

requalificação urbana das Vilas de Guimarães que não têm tido o 

desenvolvimento urbano compatível com o equilíbrio concelhio; Tendo 

em conta que os planos de urbanização com eficácia jurídica definem “a 

organização espacial de parte determinada do território municipal, incluída 

em perímetros urbanos, podendo englobar solo rural complementar que 

exija uma intervenção integrada de planeamento”; Tendo em conta que os 

planos de pormenor “desenvolvem e concretizam propostas de 

organização espacial de qualquer área específica do território municipal, 

definindo com detalhe a concepção da forma de ocupação e servindo de 

base aos projectos de execução das infra-estruturas, da arquitectura dos 

edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as prioridades 

estabelecidas nos programas de execução constantes do plano director 

municipal e do plano de urbanização”; os Vereadores eleitos nas listas do 

Partido Social Democrata vêm, por este meio, apresentar a seguinte 

proposta: PROPOSTA – Que a Câmara Municipal de Guimarães 

delibere, conforme o enquadramento previsto no Decreto-Lei 380/99, de 

22 de Setembro revisto pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro, 

dar início aos 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.” DELIBERADO 

REPROVAR POR MAIORIA. Votaram contra o Presidente da Câmara 

e os Vereadores António Castro, Domingos Bragança, Armindo Costa e 

Silva, Francisca Abreu e Alberto Oliveira que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os membros da Câmara Municipal eleitos pelo 

Partido Socialista votaram contra a proposta apresentada pelos Vereadores 
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eleitos pelo Partido Social Democrata que visa a elaboração de Planos de 

Urbanização ou Planos de Pormenor para as Vilas do Concelho de 

Guimarães, ao acolherem os argumentos invocados pela equipa do Plano 

Director Municipal, constantes da informação de 2 de Junho de 2004, que 

se transcreve: “Em relação à proposta apresentada pelos Senhores 

Vereadores do PSD referente à elaboração de Planos de Urbanização ou 

Planos de Pormenor para as Vilas do Concelho de Guimarães, somos a 

informar que, conforme foi já assumido publicamente aquando das sessões 

públicas efectuadas no âmbito da Audição Pública da revisão do PDM em 

curso, os mesmos serão promovidos logo após a aprovação desta revisão, 

tendo em conta que a revisão do PDM irá dar orientações precisas sobre a 

elaboração dos mesmos. Nestes termos, entendemos ser prematura 

qualquer decisão sobre a execução dos planos em apreço.” O Vereador 

Rui Vítor Costa solicitou que ficasse em acta a seguinte declaração: 

“No domínio do ordenamento do território importa sobretudo promover 

a correcta e racional ocupação do solo, tendo em vista a coesão social e 

territorial e a qualidade de vida das pessoas, na salvaguarda dos valores 

ambientais e dos recursos naturais. No quadro actual, em que existe (como 

desde sempre) no nosso território a dispersão populacional que se 

conhece, é sobretudo nas vilas do concelho em que a pressão urbana tem 

descaracterizado os núcleos urbanos e impedido que se atinjam os índices 

de qualidade de vida desejáveis e justos. Guimarães, ao nível do seu Centro 

Histórico, tem sido o exemplo que vastamente se conhece e reconhece. 

Votámos recentemente, e com entusiasmo, o início do Plano de 

Urbanização de Guimarães. É para nós mais do que justo e mais do que 

necessário que, caso a caso, se definam e se iniciem para as nossas vilas os 

Planos de Urbanização e/ou Planos de Pormenor absolutamente 

fundamentais para que a reabilitação cuidada vença a expansão 
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descontrolada, para que a qualidade ambiental e social das nossas vilas seja 

uma realidade e que favoreça a fixação no nosso concelho dos jovens 

casais. Só poderíamos compreender, racionalmente, o chumbo de uma 

proposta deste tipo pela linha política que tem caracterizado ao longo dos 

anos o poder socialista e que faz com que as vilas e freguesias do nosso 

concelho sejam os parentes pobres, os primos afastados e incómodos, de 

um concelho que se enfraquece por via da injustiça de tratamento entre a 

cidade e o resto do concelho promovida pelo PS há anos.” ------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE – 

ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS NA ESCOLA EB1 DA TULHA 

VELHA PARA CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Ponte dando conhecimento da sua 

disponibilidade para assumir a execução da obra de Adaptação de Espaços 

na Escola EB1 da Tulha Velha para criação de Biblioteca Escolar, pelo 

valor de € 3.140,83 (três mil cento e quarenta euros e oitenta e três 

cêntimos), de acordo com orçamento elaborado pelos Serviços do 

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

de 30 dias. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRAS NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA – ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS NA ESCOLA EB1 DA 

CERCA DE PAÇO – CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Prazins Santa Eufémia dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução da obra de 

Adaptação de Espaços na Escola EB1 de Cerca do Paço para Criação de 

Biblioteca Escola, pelo valor de € 3.140,83 (três mil cento e quarenta euros 

e oitenta e três cêntimos), de acordo com o orçamento elaborado pelos 
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Serviços do Departamento de Obras Municipais, sendo o prazo de 

execução da obra de 30 dias. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03. e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. PAIO - 

PINTURA INTERIOR E EXTERIOR DO MERCADO 

MUNICIPAL – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 7 de Maio de 2004, que delegou na Junta de Freguesia 

de S. Paio a execução da obra de pintura interior e exterior do Mercado 

Municipal, pelo valor de € 31.827,05 (trinta e um mil oitocentos e vinte e 

sete euros e cinco cêntimos), de acordo com o orçamento elaborado pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03. e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS JUNTAS DE 

FREGUESIA - Presente um ofício da Junta de Freguesia de S. Sebastião 

solicitando que a verba transferida para aquela Junta de Freguesia, em 

reunião de 19 de Fevereiro de 2004, para a realização de obras na área 

geográfica da referida freguesia, possa ser destinada ao pagamento de 

condomínios     da     Junta    de     Freguesia.    DELIBERADO,    POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO NA E.M. 

512, FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “A empresa “Amadeu & 

Sampaio – Sociedade de Alimentos, Ld.ª”, com sede na Travessa do 
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Ribeiro, n.º 3, da freguesia de Lordelo, solicita a esta Câmara Municipal o 

pagamento de uma indemnização no valor de € 1.576,71 (mil quinhentos e 

setenta e seis euros e setenta e um cêntimos) por danos causados na sua 

viatura de matrícula 70-97-RT. Segundo exposição apresentada, no dia 31 

de Julho de 2003, ao circular na E.M. 512, no lugar da Baixinha, da 

freguesia de Moreira de Cónegos, não conseguiu evitar um acidente devido 

à existência de um buraco na faixa de rodagem, à data sem sinalização, 

tendo então danificado o referido veículo. Em informação prestada pelo 

Departamento de Obras Municipais, é confirmada a deficiência do piso 

provocada pelo deslocamento de paralelos. 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 € 1.261,37 (mil duzentos e sessenta e um euros e 

trinta e sete cêntimos) correspondente a 80% do valor inicialmente 

solicitado pela referida empresa.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

PROTOCOLOS – PARCERIA “GESTOR DO CENTRO 

URBANO” – Presente para ratificação o Protocolo celebrado entre a 

Associação Comercial e Industrial de Guimarães e esta Autarquia tendo 

por objecto dar forma a uma entidade responsável pela gestão do centro 

urbano designada por Unidade de Gestão do Centro Urbano Vimaranense, 

bem como escolher o seu modelo institucional e definir as suas atribuições 

e competências, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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CONTRATO DE CIDADE SEDE ESTABELECIDO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL E A EURO 2004 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Maio de 2004, que 

concordou com a seguinte informação dos Serviços de Desporto: “No 

âmbito do Contrato de Cidade estabelecido entre a Câmara Municipal e a 

EURO 2004, torna-se necessário proceder a pequenas obras de 

beneficiação em dois espaços associativos, nomeadamente o Pavilhão do 

Desportivo Francisco de Holanda e o Clube de Ténis. O Pavilhão do 

Desportivo Francisco de Holanda está destinado para servir de apoio à 

imprensa antes e durante os jogos do EURO, pelo que será necessário 

proceder a pinturas gerais e pequenas reparações na zona do apoio 

administrativo do Clube. O Clube de Ténis irá receber as equipas que 

jogarão na nossa Cidade e servirá ainda de apoio aos convidados VIP 

durante os jogos, pelo que terão de ser feitas pequenas beneficiações ao 

nível das caixilharias e pinturas interiores nas salas previstas para serem 

utilizadas. Desta forma, sugere-se que o Departamento de Obras 

Municipais proceda ao levantamento das obras necessárias a serem 

realizadas, devendo as mesmas serem assumidas pela Câmara, pelas razões 

acima expostas.” Os Serviços do Departamento de Obras Municipais 

mediram e quantificaram os trabalhos a realizar, cujo montante importa 

em € 32.997,46 (trinta e dois mil novecentos e noventa e sete euros e 

quarenta e seis cêntimos). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

COOPERATIVA TEMPO LIVRE - MODA GUIMARÃES 2004 – 

Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: “A 

Zona de Turismo de Guimarães irá organizar a 6.ª edição da Moda 

Guimarães. Este ano o evento decorrerá em dois tempos distintos sendo 

um desfile no mês de Junho no Pavilhão Multiusos, e outro no mês de 
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Julho a decorrer no Centro Histórico de Guimarães. O evento deste ano 

vai apostar no sector da Indústria Têxtil do Concelho, em conjunto com 

alguns dos principais Estilistas Nacionais e de Guimarães. A Moda 

Guimarães é já um evento com projecção nacional, e conta anualmente 

com uma crescente afluência de público e de potenciais clientes. O evento 

tem merecido ainda uma crescente notoriedade nos meios de comunicação 

social e participação de empresas do concelho. Sendo 2004 o ano de 

realização do Campeonato Europeu de Futebol, com dois jogos a 

decorrerem em Guimarães (Itália/Dinamarca no dia 14 de Junho e 

Itália/Bulgária no dia 22 de Junho) o primeiro desfile a realizar em Junho, 

da edição deste ano da Moda Guimarães, será parte integrante da animação 

prevista na cidade para acolher os visitantes que se deslocam por motivo 

do EURO 2004. Considerando que a Moda Guimarães será organizada 

pela Zona de Turismo de Guimarães e pela Cooperativa Tempo Livre e 

tendo em conta a necessidade de organizar o evento com a devida 

antecedência, solicita-se a transferência de uma verba de € 5.000,00 (cinco 

mil euros) para a Cooperativa Tempo Livre, prevista no orçamento da 

Zona de Turismo de Guimarães na rubrica 04.07.01, para este evento.” 

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 10 da agenda da reunião 

de Câmara de 3 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 
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próprios, com o objectivo de fugir ao controlo político da Assembleia 

Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------- 

COOPERATIVA TEMPO LIVRE - FEIRA DO COMER – Presente 

a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: “A Feira do 

Comer de Guimarães é uma iniciativa da Zona de Turismo de Guimarães 

que se iniciou em 1999 com a participação de restaurantes, petisqueiras, 

bares, venda de produtos da terra e doçaria da área do concelho de 

Guimarães. Este evento tem como principal objectivo promover a 

gastronomia, os restaurantes, os patrocinadores e todos os participantes. 

Na primeira edição a Feira do Comer teve cerca de 20.000 visitantes em 

apenas cinco dias. Nos anos seguintes a duração do certame foi alargada 

para nove dias e aberto a participantes de fora do concelho. A partir da 

segunda edição foram introduzidas alterações ao nível dos participantes e 

das condições de instalação e funcionamento dos espaços dedicados à 

confecção de alimentos. No que se refere aos participantes, com diferentes 

produtos e propostas nomeadamente a introdução de um espaço dedicado 

à doçaria tradicional portuguesa e a produtores de vinhos. No referente às 

instalações adequando-as à legislação sanitária em vigor. Estes 

melhoramentos associados a um maior investimento em animação tiveram 

reflexos no número de visitantes que na última edição foram de cerca de 

30.000. Sendo 2004 ano de realização do Campeonato Europeu de Futebol 

com dois jogos a decorrerem em Guimarães (Itália/Dinamarca no dia 14 

de Junho e Itália/Bulgária no dia 22 de Junho) a edição deste ano da Feira 

do Comer, entre 12 e 27 de Junho, será parte integrante da animação 

prevista na cidade para acolher os visitantes que se deslocam por motivo 

do EURO 2004. Considerando que a Feira do Comer será organizada pela 

Zona de Turismo de Guimarães e pela Cooperativa Tempo Livre e tendo 

em conta a necessidade de organizar o evento com a devida antecedência 
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solicita-se a transferência de uma verba de € 55.500,00 (cinquenta e cinco 

mil e quinhentos euros) para a Cooperativa Tempo Livre, prevista no 

orçamento da Zona de Turismo de Guimarães na rubrica 04.07.01. para 

este evento.” 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 11 

da agenda da reunião de Câmara de 3 de Maio de 2004 pelas seguintes 

razões: Os Vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 11 

da agenda da reunião de Câmara de 3 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 – Reconhece-se, no entanto, a importância deste 

evento.” --------------------------------------------------------------------------------- 

TAXAS - TAXA MUNICIPAL A COBRAR PELO DEPÓSITO DA 

FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de Março, 

diploma que estabelece um conjunto de mecanismos que visam reforçar os 

direitos dos consumidores à informação e à protecção dos seus interesses 

económicos no âmbito da aquisição de prédio urbano para habitação, bem 

como promover a transparência do mercado (art.º 1.º), foi criada uma ficha 

técnica para as habitações, documento descritivo das características 

técnicas e funcionais do prédio urbano para fim habitacional. De acordo 

com o disposto no art.º 5.º deste normativo legal, o promotor imobiliário 



 

 

 
 

ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE JUNHO DE 2004 
 

 

 

 

 

está obrigado a depositar um exemplar da ficha técnica da habitação de 

cada prédio ou fracção na câmara municipal onde correr os seus termos o 

processo de licenciamento respectivo. E no n.º 2 deste art.º 5.ºestá prevista 

a cobrança, por parte dos municípios, de uma taxa municipal por este 

depósito. Por circular enviada às autarquias a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses informou que o Conselho Directivo da 

Associação deliberou sugerir aos municípios um valor de referência de € 

15 para esta taxa. Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal fixe a 

taxa municipal de depósito da ficha técnica da habitação em € 15,00.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

HORÁRIOS - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS E DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS DA CIDADE 

– Presente a seguinte proposta: “A realização do EURO 2004 constitui 

uma oportunidade de promoção da Cidade de Guimarães e do seu Centro 

Histórico em termos turísticos. As características da zona do Centro 

Histórico atraem um grande número de turistas, que a procuram também 

durante o período nocturno como espaço de diversão e lazer. Por 

deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 26 de Março 

de 1998, complementada por deliberação de 16 de Julho do mesmo ano, 

foi definido que o horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais pudesse ser atribuído até às 24h00, e foi permitido que o 

horário dos bares e esplanadas do Centro Histórico se alargasse até às 

02.00h horas nas noites de quarta, quinta e sexta-feira, bem como de 

sábados e vésperas de feriados. O Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, 

prevê a possibilidade de os cafés e cervejarias, casas de chá, restaurantes, 

snack-bares e self-services possam estar abertos até às 02.00 horas todos 
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os dias da semana, sendo ainda permitido às câmaras municipais, nos 

termos do art. 3.º do mesmo diploma, restringir ou alargar aqueles limites, 

atentos nomeadamente os interesses ligados ao turismo, ponderando 

naturalmente também o direito ao descanso e repouso dos moradores. 

Dado que, no decurso da realização do EURO 2004, se prevê uma 

afluência de visitantes cuja presença irá certamente contribuir para 

dinamizar a Cidade, no período nocturno, o que poderá ser potenciado 

pela criação de algumas condições para que esta se torne atractiva, propõe-

se: 1 - O alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais do Concelho até às 24.00h nos períodos de realização de jogos 

nesta cidade, concretamente nas noites de 12 a 15 de Junho e nas noites de 

19 a 24 de Junho do corrente ano. 2 - O alargamento do horário de 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas do 

Concelho até às 02.00h nos mesmos dias, sem prejuízo dos horários já 

atribuídos para além das 02.00h.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Selho S. 

Lourenço, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

BANDEIRAS   –   ESCOLA   EB1    DE    GUIMARÃES    N.º    2 – 

AGRUPAMENTO PROFESSOR JOÃO DE MEIRA – Presente um 

ofício da Escola EB1 Guimarães n.º 2 dando conhecimento que o 3.º ano 

da referida Escola vai realizar o Dia Mundial da Criança com desfile de 

bandeiras, danças, cantares, declamações, teatro, pelo que solicitam a 

cedência de uma Bandeira da Cidade. Propõe-se a atribuição, ao 
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Agrupamento Professor João de Meira, de uma Bandeira da Cidade. 

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

BANDEIRAS – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO 

– Presente um ofício da Escola Secundária Martins Sarmento solicitando a 

cedência de três bandeiras (Nacional, Cidade e União Europeia). Propõe-se 

a cedência de uma bandeira Nacional e de uma bandeira da Cidade. 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – 

COLOCAÇÃO DE 2 PORTÕES NO EDIFÍCIO ESCOLAR – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Barco referindo a urgente 

necessidade que tiveram em colocar 2 portões na Escola EB1 de Barco, 

bem como em executar uma cobertura de ligação às salas do Jardim-de-

infância, cujo valor importa em € 2.094,40 (dois mil e noventa e quatro 

euros e quarenta cêntimos), de acordo com orçamento elaborado pelos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – Presente um ofício 

da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos solicitando apoio para a 

comemoração do Dia Mundial da Criança, no próximo dia 1 de Junho, que 

conta com a participação de mais de 800 crianças. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER €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 18, 20 a 28 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 
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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 – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – 

EXECUÇÃO DE UM RAMAL E LIGAÇÃO AO SANEAMENTO – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Serzedelo solicitando apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a execução de um 

ramal e ligação ao saneamento dos sanitários construídos no Largo do 

Calvário, no valor total de € 2.782,90 (dois mil setecentos e oitenta e dois 

euros e noventa cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de 50% da referida verba. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE GONDAR – 

Presente a seguinte proposta: “O Centro Social Paroquial de Gondar, 

IPSS, procedeu à total remodelação da antiga residência paroquial para 

instalar um Centro de Dia e serviços de assistência domiciliária. As obras 

realizadas orçaram em cerca de € 300.000,00 (trezentos mil euros), tendo 
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sido comparticipadas pelo Ministério da Segurança Social com € 45.000,00 

(quarenta e cinco mil euros) e o restante suportado pela comunidade. 

Pretendem agora adquirir o equipamento necessário à instalação das 

valências referidas, orçado em € 75.500,00 (setenta e cinco mil e 

quinhentos euros). Pela importância social do serviço a instalar, por se 

inserir na política global descrita no plano municipal plurianual de 

investimentos, de equipar as freguesias com esses apoios, proponho: - Que 

a Câmara Municipal conceda uma comparticipação de € 25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros) a pagar mediante autos de medição do equipamento 

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

unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18, 20 a 28 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 
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apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter 

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

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA - 

ÉPOCA DESPORTIVA 2004/2005 – Presente um ofício do Vitória 

Sport Clube solicitando, a exemplo dos anos anteriores, um apoio 

destinado ao desenvolvimento de formação desportiva para a presente 

época desportiva, designadamente: combustível para os diversos veículos 

do clube; relva para ressemear os campos, areia fina para a sua correcção, 

fertilizantes e correctivos e tratamentos fitossanitários. Os Serviços de 

Desporto informam o seguinte: “Nos últimos anos, a Câmara Municipal 

tem atribuído um subsídio destinado ao Complexo Desportivo do Vitória 

e referente à aquisição de combustíveis, fertilizantes e correctivos e 

tratamentos fito-sanitários. Assim, a exemplo dos anos anteriores, propõe-

se a atribuição de um subsídio de € 15.000,00 (quinze mil euros) para a 

época desportiva 2004/2005. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 05.e na unidade económica 02.01.15. 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 18, 20 a 28 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 
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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 – VITÓRIA SPORT CLUBE - EQUIPA DE JUVENIS 

MASCULINA DE VOLEIBOL – Presente um ofício da Equipa de 

Juvenis Masculina de Voleibol do Vitória Sport Clube dando 

conhecimento do convite para participar na 10.ª edição do Torneio 

Comemorativo do Centenário da Prática da Modalidade, que se realiza em 

Ponta Delgada, Açores, de 23 a 28 de Junho. Assim, solicitam o apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a deslocação, que 

se estimam em € 2.156,00 (dois mil cento e cinquenta e seis euros). 

Propõe-se a concessão de um apoio no valor 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, 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 18, 20 a 28 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 
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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 DE PEVIDÉM – Presente 

um ofício do Grupo Desportivo de Pevidém dando conhecimento que por 

razões de ordem financeira não puderam adquirir um mini autocarro 

conforme previam, pelo que solicitam que a verba que lhes foi atribuída 

para aquele efeito, em reunião de 13 de Abril de 2000, no valor de 

€4.988,00, possa ser destinada para comparticipação de uma carrinha que 

entretanto adquiriram para transporte do equipamento nas deslocações de 

todas as equipas (seniores, iniciados, infantis e escolas). 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 18, 

20 a 28 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 
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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 GUIMARÃES – CONJUNTO 

DE MÚSICA PORTUGUESA – Presente um ofício da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães dando 

conhecimento que o seu Conjunto de Música Portuguesa irá viajar até ao 

Mónaco para actuar junto da comunidade vimaranense entre os dias 27 e 

31 de Maio. Assim, solicitam o apoio possível da Câmara Municipal 

destinado a custear as despesas com a referida viagem. A Divisão de 

Trânsito e Transportes informa que o valor do combustível para a viagem 

em causa é de € 1.078,00 (mil e setenta e oito euros). DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA DE €1.078,00 

(MIL E SETENTA E OITO 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 
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Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 18, 20 a 28 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 – BANDA MUSICAL DE CALDAS DAS TAIPAS – 

DESLOCAÇÃO A OURENSE, ESPANHA – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido pela cedência de um autocarro para o dia 18 de 

Julho para deslocação da Banda Musical de Caldas das Taipas a Ourense 

(Espanha). Considerando que em virtude de compromissos já assumidos 

pela Câmara, não é possível atender a pretensão com os veículos 

municipais. Considerando os encargos que a mesma envolve e a 

competência dos órgãos autárquicos no apoio a projectos de agentes 

culturais não profissionais. Submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário a atribuição de um subsídio no valor de € 125,00 (cento e vinte 
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e cinco 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 18, 20 a 28 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 – BANDA MUSICAL DE CALDAS DAS TAIPAS – 

AQUISIÇÃO DE CARRINHA – Presente um ofício da Banda Musical 

de Caldas das Taipas dando conhecimento da sua necessidade em adquirir 

uma carrinha para transporte dos elementos da sua Escola de Música, bem 

como da Orquestra Juvenil. Assim, solicitam o apoio possível da Câmara 

Municipal. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 2.500,00 

(dois mil e quinhentos euros). DELIBERADO APROVAR POR 
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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 18, 20 a 28 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 – CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

DA INSIGNE E REAL COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – Presente um ofício da Confraria do Santíssimo Sacramento 

da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira solicitando 

apoio da Câmara Municipal para a realização da Procissão do Corpo de 

Deus, no próximo dia 10 de Junho, uma vez que o orçamento para 

actuação da Banda de Música é de € 1.450,00 (mil quatrocentos e 

cinquenta euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €250,00 
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(duzentos e cinquenta euros). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 18, 20 a 28 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 – RANCHO FOLCLÓRICO DO CENTRO 

CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES – Presente a seguinte 

proposta: “O Rancho Folclórico do Centro Cultural e Desportivo de 

Silvares solicita a atribuição de um apoio financeiro para a sua actividade 

agrícola “Uma Segada e uma Malha de Centeio” pelo que, a exemplo de 

anos anteriores, se propõe a atribuição de um subsídio de € 175,00 (cento e 

setenta e cinco euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 
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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 18, 20 a 28 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 – CAIXA SOCIAL E CULTURAL DO PESSOAL DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA – 19.º CONVÍVIO DE PESCA 

DESPORTIVA INTER-AUTARQUIAS – Presente um ofício da Caixa 

Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja dando 

conhecimento da realização, no próximo dia 11 de Setembro, do 19.º 

Convívio de Pesca Desportiva Inter-Autarquias, na Barragem do Roxo. 
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Assim, solicitam a oferta de um troféu. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – Presente um pedido da Comissão de Festas de S. João, 

freguesia de Selho S. Cristóvão, solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar 

entre os próximos dias 21 e 24 de Junho, com a colocação de 2 contadores 

de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SENHOR DOS 

AFLITOS – CAMPELOS – FREGUESIA DE PONTE – Presente um 

ofício da Comissão de Festas em Honra do Senhor dos Aflitos, Campelos, 

freguesia de Ponte, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 16 

e 19 de Setembro, com a colocação de 4 contadores de 60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE BRITO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Brito solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa da Senhora do Rosário, a realizar entre os 

próximos dias 13 e 15 de Agosto, com a colocação de 3 quadros de 3x60 

A. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA E S. PEDRO – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Caldelas 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas da Vila e S. Pedro, a realizar entre os próximos 

dias 5 de Junho e 6 de Julho, com a colocação de 5 contadores de 3x60 
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amperes. DELIBERADO POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE TABUADELO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 13 de 

Maio de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, a 

realizar na freguesia de Tabuadelo nos próximos dias 15 e 16 de Maio, com 

a potência de 2 contadores de 60 amperes cada um. DELIBERADO 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:50 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


