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ACTA 

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatro, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice - Presidente da Câmara – António de 

Azevedo e Castro - e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo 

José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Alberto 

Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, Carlos Manuel 

Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão e António José Salgado Almeida. ---- 

Não compareceram o Presidente da Câmara e a Vereadora Ana Vidal, 

cujas faltas foram consideradas justificadas. -------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Disse considerar a educação um 

factor central no desenvolvimento de um país e de um concelho, pelo que 

a aposta nesta área não podia ser meramente retórica e, por isso, são feitas 

opções ao nível do governo do país e do governo das autarquias que, em 

termos de investimento público, traduzem a maior ou menor importância 

dedicada a esta área, o maior ou menor empenhamento em claras opções 

políticas de investimento. Continuou, referindo que o PSD tem sido crítico 

quanto à falta de investimento no pré-escolar em Guimarães por parte da 

Autarquia, nomeadamente a substancial diminuição de investimento nos 

anos 2002/2003, bem como as taxas de execução que, ao nível do pré-

escolar, estiveram sempre abaixo dos 50%. Evidenciou as dificuldades que 

milhares de cidadãos deste concelho têm em colocar os seus filhos no 

ensino pré-escolar uma vez que as listas de espera são, praticamente, a 

duplicação das vagas existentes. Disse, finalmente, que no contexto da 

Grande Área Metropolitana do Minho, só Braga se situava na média 
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nacional de pré-escolarização, enquanto que Famalicão e Barcelos são as 

únicas localidades que se comparam a Guimarães em termos de vagas 

disponíveis mas com menor número de crianças; 2 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Alertou para mais um caso de remoção ilegal de terras 

no Castro de Sabroso, considerado monumento nacional desde 1910; 3 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Manifestou preocupação 

pelas consequências das obras da A7/IC5, na freguesia de Candoso S. 

Martinho, e pelo atraso na resolução do realojamento dos moradores do 

Bairro de Sernande; b) – Relativamente à ideia descentralizadora adiantada 

pelo novo Primeiro-Ministro, disse entender que Guimarães também tinha 

uma palavra a dizer sugerindo o “Ministério do Património”. Acrescentou, 

a propósito, que não deixava de ser paradoxal que o Governo anunciasse a 

intenção de descentralizar ministérios e ao mesmo tempo encerrasse 

delegações regionais, como é o caso do ICEP em Guimarães; 4 – Vice – 

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

Relativamente às obras da A7/IC5 disse que, tal como a situação estava, 

não havia outra forma de actuar, acrescentando que o processo de 

realojamento dos moradores do Bairro de Sernande deverá estar concluído 

dentro de um mês; b) – Sobre a deslocalização dos Ministérios, disse 

concordar que Guimarães poderia ser uma escolha para o actual Governo; 

c) – No que diz respeito à situação que se regista no Castro de Sabroso 

disse que os serviços de fiscalização estavam atentos, remetendo mais 

esclarecimentos para o Vereador Domingos Bragança, na qualidade de 

responsável pela área; d) – Salientou que as opções consagradas no Plano 

de Investimentos do Município não abrangiam apenas o ensino pré-

escolar, referindo que estavam a ser criadas soluções integradas, de modo a 

satisfazer as exigências da comunidade educativa. 5 – Vereadora 

Francisca Abreu – a) – Ainda sobre o ensino, disse registar, com agrado, 
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as preocupações do PSD local, acrescentando, todavia, que tal posição não 

estava em consonância com a política do Governo para o investimento no 

pré-escolar. Finalmente, disse que, embora não sendo o ideal, a Autarquia 

estava a fazer um grande esforço financeiro, inserindo estes equipamentos 

nas Escolas do 1.º Ciclo; 6 – Vereador Domingos Bragança - a) – Disse 

que na área do Castro de Sabroso, juntamente com a Citânia de Briteiros, 

existiam várias edificações de legalidade duvidosa, esclarecendo que os 

Serviços de Fiscalização estavam atentos, como sempre, mas tinham que 

cumprir os prazos exigidos por lei nestes processos. ---------------------------- 

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

O Vice – Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Disse 

que a Câmara Municipal de Guimarães tinha encontrado um terreno 

alternativo para a construção da EB 2,3 de Abação, estando a decorrer as 

negociações com o proprietário, faltando, ainda, a respectiva aprovação 

por parte da Direcção Regional de Educação do Norte. ----------------------- 

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

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

I – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 25 de Junho de 

2004, que aprovou a conta final da obra de “Ampliação da Escola EB 1 

de Rendufe”, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “1 – Por despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 25 de Novembro de 2003, com poderes subdelegados de 17 de 

Janeiro de 2002, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma Sociedade 

de Construções GUIMAR, S.A., pelo valor de €139.242,43 (cento e trinta e 

nove mil duzentos e quarenta e dois euros e quarenta e três cêntimos) + 

IVA. 2 – Em 22 de Março de 2004 foram aprovados Trabalhos a Mais no 

montante de €13.751,06 (treze mil setecentos e cinquenta e um euros e seis 

cêntimos) + IVA, respeitante a pinturas na Escola existente, representando 
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9,88% do valor da obra inicial. 3 – O valor final dos trabalhos foi de 

€152.993,49 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e três 

euros e quarenta e nove cêntimos) + IVA. 4 – Assim, fica à consideração 

superior a aprovação desta conta final no valor de €152.993,49 (cento e 

cinquenta e dois mil novecentos e noventa e três euros e quarenta e nove 

cêntimos) + IVA e do Auto Final anexo no valor de €13.751,06 (treze mil 

setecentos e cinquenta e um euros e seis cêntimos) + IVA. 5 – Se for caso 

disso, poderão estes montantes ser objecto de revisão, nos termos do 

Decreto-Lei 6/2004, logo que se encontrem publicados no Diário da 

República os respectivos índices definitivos de revisão de preços.”; II – 

Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 2 de Julho de 2004, 

que aprovou a conta final da obra de “Rotunda da Avenida D. João IV”, 

de acordo com a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “1 – Por despacho do Senhor Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 19 de Novembro de 2003, foi a empreitada em epígrafe 

adjudicada à firma M. Couto Alves, S.A., pelo valor de €232.808,44 

(duzentos e trinta e dois mil oitocentos e oito euros e quarenta e quatro 

cêntimos) + IVA; 2 – O valor final dos trabalhos foi de €287.902,84 

(duzentos e oitenta e sete mil novecentos e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos) + IVA, correspondendo €232.808,44 (duzentos e trinta e dois 

mil oitocentos e oito euros e quarenta e quatro cêntimos) + IVA a 

trabalhos da proposta inicial, €55.094,40 (cinquenta e cinco mil noventa e 

quatro euros e quarenta cêntimos) + IVA a Trabalhos a Mais, aprovados 

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

 
Despacho do 

Vereador 
Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a 
Mais 

19/04/04 02/06/04 € 55.094,40 23,67% 
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3 – Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no 

valor de €287.902,84 (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e dois 

euros e oitenta e quatro cêntimos) + IVA e do auto final anexo no valor 

de €84.557,56 (oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete euros e 

cinquenta e seis cêntimos). 4 – Se for caso disso, poderão estes montantes 

ser objecto de revisão, nos termos do n.º 3 do art.º 1.º do Decreto-Lei 348-

A/86, de 16 de Outubro, logo que se encontrem publicados no Diário da 

República os respectivos índices definitivos de revisão de preços.” III – 

Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 5 de Julho de 2004, 

que concordou com a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: EB 1 e Jardim-de-

infância de Briteiros Santa Leocádia; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de €531.412,75 (quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e 

doze euros e setenta e cinco cêntimos), que não inclui o Imposto sobre o 

Valor Acrescentado; 3 – Prazo de execução: 240 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 01.02.16; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do art.º 48.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 Senhor Vereador Alberto Oliveira; 9 – 

Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela 

Comissão de Análise de Propostas.”; IV – Do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 30 de Junho de 2004, que aprovou a alteração número 

doze 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; V – Do 
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ofício da Cooperativa Tempo Livre, que se anexa, remetendo, para 

conhecimento, o Relatório Final relativo ao Euro 2004, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; VI – Dos 

ofícios da Assembleia Municipal números 228 a 232, que comunicam a 

aprovação, em sessão realizada no passado dia 2 de Julho, das seguintes 

propostas: a) - “Fornecimentos – Proposta para abertura de Concurso 

Público Internacional n.º4/04 – Fornecimento de 1.300.000 litros de 

gasóleo”; b) – Fornecimentos – Concurso Público Internacional n.º 5/04 

– Fornecimento de Refeições a vários Estabelecimentos de Ensino do 1.º 

Ciclo e Jardins-de-infância de Guimarães – Ano de 2005”; c) – Taxa 

Municipal a cobrar pelo depósito da Ficha Técnica da Habitação”; d) – 

Desafectação do domínio público – Alvará de Loteamento n.º 64/92 no 

Lugar de Talhóz, freguesia de Souto S. Salvador; e) – “Afectação à 

circulação da via adjacente à recepção do futuro Hotel situado na Avenida 

D. João IV, Urgezes, transpondo o sentido de trânsito automóvel Poente-

Nascente para a via paralela; VII – Do ofício da Assembleia Municipal 

número 233 informando que o Senhor Deputado João Ferreira Pinto 

Melro, Presidente da Junta de Freguesia de S. Paio, foi eleito para integrar 

a Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. -------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 1 DE JULHO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Carlos 

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

OBRAS PÚBLICAS – FEIRA DAS TAIPAS – CONTA FINAL – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1 

– Por despacho do Senhor Vereador Alberto Oliveira, datado de 13 de 

Junho de 2003, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma M. Couto 
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Alves, S.A., pelo valor de €630.056,16 (seiscentos e trinta mil cinquenta e 

seis euros e dezasseis cêntimos) + IVA; 2 – O valor final dos trabalhos foi 

de €780.758,08 (setecentos e oitenta mil setecentos e cinquenta e oito 

euros e oito cêntimos) + IVA, correspondendo €630.056,16 (seiscentos e 

trinta mil cinquenta e seis euros e dezasseis cêntimos) + IVA a trabalhos 

da proposta inicial, €117.803,06 (cento e dezassete mil oitocentos e três 

euros e seis cêntimos) + IVA a Trabalhos a Mais e €32.898,86 (trinta e 

dois mil oitocentos e noventa e oito euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA 

a Erros e Omissões, aprovados da seguinte forma: ----------------------------- 

 
Despacho 

do Vereador 
Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a Mais 30/01/2004 15/03/2004 € 117.803,06 18,70% 

Erros e Omissões 19/02/2004 18/03/2004 € 32.898,86 5,22% 

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

valor de €780.758,08 (setecentos e oitenta mil setecentos e cinquenta e oito 

euros e oito cêntimos) + IVA e do auto final em anexo, no valor de 

€89.892,09 (oitenta e nove mil oitocentos e noventa e dois euros e nove 

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

objecto de revisão, nos termos do n.º 3 do art.º 1.º do Decreto-Lei 348-

A/86, de 16 de Outubro, logo que se encontrem publicados no Diário da 

República os respectivos índices definitivos de revisão de preços.” 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António Salgado Almeida. ----------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ARRANJO URBANÍSTICO DA 

ENVOLVENTE SUL DO ESTÁDIO – CONTA FINAL – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “1 – Por 

deliberação de Câmara datada de 25 de Setembro de 2003, foi a empreitada 

em epígrafe adjudicada à firma M. Couto Alves, S.A., pelo valor de 

€1.439.792,05 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil setecentos e 
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noventa e dois euros e cinco cêntimos) + IVA; 2 – Por deliberação da 

Câmara Municipal tomada em sua reunião de 1 de Abril de 2004, foram 

aprovados os trabalhos a mais de harmonia com a informação técnica 

prestada em 24 de Março de 2004, no montante de €253.449,07 (duzentos 

e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove euros e sete 

cêntimos) + IVA, a que correspondeu o contrato celebrado em 6 de Maio 

de 2004, o qual obteve visto do Tribunal de Contas em 16 de Junho de 

2004. Ao analisar toda a documentação do processo, verifiquei um lapso 

cometido naquela informação de 24 de Março de 2004, no que respeita à 

indicação do valor dos trabalhos a mais, já que o valor correcto é 

efectivamente de €235.449,07 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e 

quarenta e nove euros e sete cêntimos) + IVA e não €253.449,07 07 

(duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e nove euros e 

sete cêntimos) + IVA como ali constou indicado. Verifica-se que aquele 

lapso se deveu a uma mera troca da ordem de dois algarismos. Assim, deve 

ser corrigida aquela deliberação de 1 de Abril de 2004, na parte que 

respeita ao valor dos trabalhos a mais, nos aludidos termos. 3 – O valor 

final dos trabalhos foi então de €1.298.074,00 (um milhão duzentos e 

noventa e oito mil e setenta e quatro euros) + IVA, correspondendo 

€1.062.624,93 (um milhão sessenta e dois mil seiscentos e vinte e quatro 

euros e noventa e três cêntimos) + IVA a trabalhos da proposta inicial, 

€235.449,07 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove 

euros e sete cêntimos) + IVA a Trabalhos a Mais, aprovados da seguinte 

forma: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Deliberação 
de Câmara 

Contrato Valor Percentagem 

Trabalhos a Mais 01/04/2004 26/05/2004 € 235.449,07 16,35% 

3 – Verificou-se a existência de €377.167,12 (trezentos e setenta a sete mil 

cento e sessenta e sete euros e doze cêntimos) + IVA de Trabalhos a 
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Menos, correspondendo €353.527,78 (trezentos e cinquenta e três mil 

quinhentos e vinte e sete euros e setenta e oito cêntimos) + IVA a 

trabalhos retirados da proposta inicial conforme lista aprovada em reunião 

de Câmara de 1 de Abril de 2004 e €23.639,34 (vinte e três mil seiscentos e 

trinta e nove euros e trinta e quatro cêntimos) + IVA a trabalhos que não 

foram executados. Estes trabalhos a menos correspondem a uma 

percentagem de 26,20%. 4 – Verifica-se, assim, na contabilização global da 

empreitada a existência de trabalhos a menos no valor global de 

€141.718,05 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezoito euros e cinco 

cêntimos) + IVA, a que corresponde uma percentagem de 9,84%. 5 – 

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

de €1.298.074,00 (um milhão duzentos e noventa e oito mil e setenta e 

quatro euros) + IVA e dos autos finais em anexo, respectivamente nos 

valores de €5.033,22 (cinco mil trinta e três euros e vinte e dois cêntimos)) 

+ IVA e €53.004,03 (cinquenta e três mil e quatro euros e três cêntimos) + 

IVA. 6 - Se for caso disso, poderão estes montantes ser objecto de revisão, 

nos termos do n.º 3 do art.º 1.º do Decreto-Lei 348-A/86, de 16 de 

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

respectivos índices definitivos de revisão de preços.” DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE 

OCORRIDO NO LUGAR DE CRUZ DE ROMEU – FREGUESIA 

DE RONFE – Presente a seguinte informação da Secção de Património: 

“O Sr. Rui Alberto Cardoso Marques, residente na Rua Cidade de 

Guimarães, freguesia de Ronfe, deste concelho, solicita à Câmara 

Municipal o pagamento de uma indemnização no valor de € 250,36 

(duzentos e cinquenta euros e trinta e seis cêntimos), por danos causados 

na sua viatura de matrícula 77-83-RE. Segundo exposição apresentada pelo 
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munícipe, no dia 30 de Abril de 2001, ao circular no Lugar de Cruz de 

Romeu, não conseguiu evitar um acidente pelo facto de existir um buraco 

na faixa de rodagem, à data sem sinalização, tendo então danificado o 

referido veículo. Em informação prestada pelo Departamento de Obras 

Municipais foi confirmada a existência do buraco que surgiu devido a um 

abatimento do piso que não foi possível solucionar de imediato. 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. Assim, submete-se à consideração 

superior o pagamento, por parte da Câmara Municipal, da quantia de 

€250,36 (duzentos e cinquenta euros e trinta e seis cêntimos), conforme 

factura apresentada pelo requerente.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA MARCHA GUALTERIANA – 

REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES NA ASSEMBLEIA GERAL – Presente a seguinte 

proposta: “Tendo sido solicitado pela Associação Recreativa da Marcha 

Gualteriana a indicação do representante da Câmara Municipal que 

ocupará o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos termos 

do § 1º, do art.º XVI dos respectivos Estatutos. Proponho, assim, a 

designação da Vereadora Francisca Maria da Costa Abreu como 

representante da Câmara Municipal na mesa da Assembleia Geral, para o 

cargo de Presidente.” DELIBERADO, POR MAIORIA E 

ESCRUTÍNIO SECRETO, APROVAR, com seis votos a favor e três 

em branco. ------------------------------------------------------------------------------ 

CULTURA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA MARCHA 

GUALTERIANA – CEDÊNCIA DE DUAS VIATURAS PARA 
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PARTICIPAÇÃO NA “MARCHA GUALTERIANA” – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de duas viaturas nos 

dias 31 de Julho e 1 e 2 de Agosto, para participação na “Marcha 

Gualteriana”; Considerando a importância da mesma e a competência dos 

órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes culturais não 

profissionais; Propomos a cedência das viaturas 60 – 42 – GZ e 44 – 33 – 

AO, conduzidas por funcionários habilitados, para efectuar o respectivo 

desfile. Assim, submete-se à aprovação do Executivo camarário o 

transporte solicitado e a prestação de trabalho extraordinário.” 

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

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL – 

LABORATÓRIO DE FÍSICA E TECNOLOGIA DAS 

CONSTRUÇÕES – ACÚSTICA 2004 – Presente um ofício da 

Universidade do Minho dando conhecimento da realização, no período de 

14 a 17 de Setembro, na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 

do Congresso ACÚSTICA 2004, sendo organizado pela Universidade do 

Minho e pela Sociedade Portuguesa de Acústica, com a colaboração da 

Sociedade Espanhola de Acústica. Trata-se de um evento técnico-científico 

de significativa importância a nível nacional e internacional dado integrar 

as Jornadas Espanholas TécniAcústica 2004 e o Congresso Ibérico de 

Acústica, para além do Congresso Ibero-americano de Acústica e do 

Simpósio Europeu de Acústica, subordinado aos temas Acústica 

Ambiental e Arquitectural. Pelo facto, solicitam o apoio institucional e 

logístico da Câmara Municipal, nomeadamente no que se refere a: 

recepção oficial dos Congressistas no Paço dos Duques de Bragança onde 

seria feita uma breve visita e onde seria servido um “Verde de Honra” 
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oferecido pela Câmara, prevendo-se que o número de congressistas seja de 

200; um autocarro para transportar os congressistas dos Hotéis para a 

Universidade e vice-versa e na visita ao Centro Histórico, monumentos e 

outros locais de interesse que a Câmara entenda que devem ser mostrados; 

stand da Câmara Municipal de Guimarães no local do Congresso, 

mostrando as actividades desenvolvidas e o empenho da Câmara no 

domínio do Ambiente. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Presente 

uma proposta de toponímia para a freguesia de Sande Vila Nova, que 

mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de freguesia. A 

designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Creixomil, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – 

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

Salvador, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

BANDEIRAS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES – Presente um 

ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
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Guimarães solicitando a cedência de uma bandeira nacional, bem como de 

uma bandeira da Cidade, uma vez que as que tinham foram furtadas dos 

mastros no dia que antecedeu o jogo de futebol entre a Dinamarca e a 

Itália. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GOMINHÃES – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA EQUIPAMENTO DA SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 9 de Junho de 2004, que atribuiu à Junta 

de Freguesia de Gominhães a verba de € 3.289,73 (três mil duzentos e 

oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos), destinada à aquisição de 

equipamento para a sede de Junta de Freguesia. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE 

CASTRO – Presente a seguinte proposta: “Mau grado o importante papel 

social que está talhado para prestar, o facto é que a construção do Centro 

Social D. Manuel Monteiro de Castro enfrentou, desde o seu início, 

dificuldades financeiras que ditaram a suspensão dos trabalhos, numa fase 

já adiantada, e com cerca de €400.000 de obra realizados. Presentemente, a 

possibilidade de obtenção de um empréstimo bancário permite esperar que 

a obra se conclua, passando a estar, finalmente, ao serviço das populações. 

Contudo, fomos informados pela Sra. Presidente de Junta de Prazins Santa 

Eufémia da imperiosa necessidade, para que se atinja tal objectivo, de aliar 

à obtenção de tal empréstimo o aumento da comparticipação deliberado 

pela Autarquia em 8 de Fevereiro de 2001, de 10 para 20% do custo total 

do empreendimento, ou seja, a taxa de comparticipação que habitualmente 

a Câmara Municipal de Guimarães presta a obra de raiz. Assim, e 

considerando a função social que o investimento se destina a preencher e 
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que a não conclusão das obras impede que se concretize, as dificuldades 

financeiras que o mesmo vem enfrentando e que ditaram a suspensão das 

obras, o facto de as comparticipações da Autarquia para obras de raiz 

cobrirem normalmente 20% do investimento e, sobretudo, o facto de este 

aumento ser decisivo para a conclusão da obra em curso, proponho que a 

Câmara Municipal de Guimarães aceda a esta pretensão, aumentando de 

10 para 20% a sua comparticipação na construção do Centro Social D. 

Manuel Monteiro de Castro.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 13, 14, 15 e 17 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência 

de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e 

de apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães, tal como foi 

por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

de apoio a iniciativas das associações e instituições e a criação de uma 

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

atribuição de subsídios.”-------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS - CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO 

MARTINS JÚNIOR – Presente a seguinte proposta: “Foi-nos remetida 

recentemente uma missiva dando conhecimento que o Conselho 

Económico / Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Oliveira 

decidira, em Maio de 2003, dar início à construção da 1ª fase da 

remodelação e ampliação do Centro Pastoral D. António Bento Martins 

Júnior, contemplando as valências sociais de pré-escolar (jardim de 

infância) e Actividades de Tempos Livres (ATL). De acordo com dados 

mais recentes, fornecidos em nova comunicação subscrita pelo Monsenhor 

José Maria Lima de Carvalho, os custos da referida ampliação, 

considerados a empreitada e o equipamento, ascende já a €318.978,96 

(trezentos e dezoito mil novecentos e setenta e oito euros e noventa e seis 

cêntimos), aos quais haverá que acrescentar cerca de €60.000,00 (sessenta 

mil euros) necessários à reformulação do ginásio e auditório. O projecto e 

a obra foram executados em conformidade com as exigências legais 

aplicáveis, e sob orientação do Centro Distrital de Solidariedade e 

Segurança Social de Braga. Face ao pedido de apoio financeiro formulado 

nos citados ofícios, solicitei parecer aos Serviços de Educação da 

Autarquia, que passo a transcrever: “Este Centro Pastoral, sedeado no 

Largo da Oliveira, tem a funcionar três salas de Jardim de Infância e três 

salas de ATL, respondendo assim a um total de 140 crianças, em idade 

pré-escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico, estando neste momento a obras 

de remodelação e ampliação dos espaços existentes, uma vez que os 

mesmos não obedeciam às normas de segurança e conforto para este tipo 

de valências. Em nosso entendimento, o serviço que vem sendo prestado 

por esta Instituição é do interesse público, não só porque está localizado 

na área urbana, onde existem poucas estruturas de resposta a este nível, 

mas também porque responde a crianças de todas as freguesias do 
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Concelho e fracos recursos económicos”. Sendo assim, considerando, para 

além dos argumentos referidos no parecer dos Serviços de Educação, o 

facto de a obra não dispor, até ao momento, da garantia de qualquer fonte 

externa de financiamento, de a mesma ter inquestionável qualidade 

arquitectónica e funcional, e a relevante intervenção social desde há muito 

assumida pelo Patronato de Nossa Senhora da Oliveira, entendo ser 

ajustado participar no esforço de financiamento da remodelação e 

ampliação do Centro Pastoral D. António Bento Martins com um subsídio 

correspondente a 10% do valor total para obras e equipamento, que, face 

aos valores acima referidos, se estima em €37.898,00 (trinta e sete mil 

oitocentos e noventa e oito euros).” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 13, 14, 15 e 17 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 – MODALIDADES 

AMADORAS – SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 

2004/2005 – Presente a seguinte informação do Director do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Anualmente a Câmara 

Municipal de Guimarães tem vindo a conceder um subsídio ao Vitória 

Sport Clube destinado ao desenvolvimento de formação desportiva 

(modalidade amadora de futebol), traduzido em géneros (combustível, 

fertilizantes e correctivos, tratamentos fito-sanitários, etc.). Por restrições 

de ordem financeira, a Câmara Municipal de Guimarães, desde 2002, 

reduziu em 50% a verba destinada a este apoio, pelo que o montante que 

tem vindo a ser despendido é na ordem dos € 15.000,00 (quinze mil 

euros). O Vitória Sport Clube, através de ofício, vem solicitar à Autarquia 

um reforço excepcional deste apoio, visto que, segundo afirmam, face à 

redução daquela verba, as intervenções apenas asseguraram a manutenção 

e conservação dos relvados, não evitando, contudo, alguma degradação 

visto não se ter podido intervir ao nível, quer da ressementeira, quer da 

drenagem. Aliás, muito contribuiu para esta situação os longos períodos 

quentes e secos que, com a normal utilização dos campos por parte dos 

atletas, conduziu à degradação parcial dos relvados. Face a esta situação 

excepcional, vem o Vitória Sport Clube solicitar à Câmara Municipal que o 

apoio habitualmente concedido seja nesta época que se avizinha – 

2004/2005 – reforçado substancialmente com a finalidade da recuperação 

dos relvados. O montante estimado pelo Vitória Sport Clube para este 

efeito ronda os €60.000,00 (sessenta mil euros). À consideração superior.” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 
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Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, e Belmiro Jordão apresentaram a 

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

Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 13, 14, 15 e 17 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 – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE 

VIATURAS DA CÂMARA – Presente para ratificação o despacho do 

Vice - Presidente da Câmara, datado de 5 de Julho 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 Junho, o transporte em viaturas da Câmara para participantes nos 

passeios-convívio – 1044 Km e distribuição de alimentos a famílias 

carenciadas – 150 Km. Assim, submete-se à aprovação do Executivo 
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camarário a ratificação dos transportes concedidos.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

RONFE – CORTEJO HISTÓRICO – Presente um ofício da 

Associação Cultural e Recreativa de Ronfe dando conhecimento da 

realização, no próximo dia 18 de Julho, de um Cortejo Histórico, no qual 

se pretende retratar a vida do Apóstolo Santiago. Assim, solicitam à 

Câmara Municipal o seguinte apoio: apoio financeiro para a limpeza dos 

trajes que lhes irão ser cedidos por diversas instituições concelhias ou, em 

alternativa, a assunção por parte da Câmara Municipal de Guimarães da 

limpeza dos mesmos; apoio financeiro destinado a custear a aquisição de 

materiais para o Cortejo; autorização para condicionamento e/ou 

encerramento ao trânsito automóvel, no dia 18 de Julho, nas ruas por onde 

irá passar o cortejo; cedência de 40 barreiras para serem efectuadas 

demarcações, bem como para condicionamento do trânsito; 

disponibilização de quatro elementos da Polícia Municipal; cedência de 

quatro salas de aula, refeitório e recreio na Escola EB1 de Gemunde. 

Relativamente à limpeza dos trajes a Vereadora Francisca Abreu informou 

o seguinte: “O preço de lavagem a seco é variável, dependendo da 

lavandaria e do número/peso de peças de vestuário. Por estimativa e por 

analogia com preços pagos pela Oficina, cada peça pode custar cerca de 

€2,00 (dois euros). De notar que muitos fatos são constituídos por mais de 

uma peça.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER 

A VERBA DE €600,00 (SEISCENTOS EUROS), BEM COMO O 

APOIO SOLICITADO. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, e Belmiro Jordão apresentaram a seguinte declaração de 

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

favoravelmente os pontos 13, 14, 15 e 17 da agenda desta reunião, na 
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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 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 366 – FREGUESIA DE BRITO – 

DESLOCAÇÃO AOS AÇORES – Presente um ofício do Agrupamento 

n.º 366 do Corpo Nacional de Escutas dando conhecimento que o Grupo 

de Pioneiros n.º 124 daquele Agrupamento de Escutas vai levar a efeito 

uma actividade com o lema “Altos voos, novos destinos”, a realizar nos 

Açores, entre 6 e 14 de Agosto. Assim, solicitam a disponibilidade de um 

autocarro para os dias 6 de Agosto (saída de Brito às 13h00 com destino 

ao Aeroporto Sá Carneiro) e 14 do mesmo mês (com saída de Lisboa às 

00h00). Solicitam, ainda, a cedência de material promocional da cidade 

para oferecer às entidades que os têm apoiado nos Açores. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – ROMARIA 

GRANDE S. TORCATO – FREGUESIA DE S. TORCATO – 

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

29 de Junho 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 para o período de 2 a 5 de 

Julho para participação na Procissão da Romaria Grande de S. Torcato; 

Considerando o apoio dado em anos anteriores e a competência dos 

órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes culturais não 

profissionais; Propomos a cedência da viatura de matrícula QP 23-20, 

conduzida por um funcionário habilitado, para efectuar o percurso entre 

Guimarães e S. Torcato e o respectivo cortejo alegórico na mesma Vila; 

Assim, submete-se à aprovação do Executivo camarário a ratificação do 

transporte solicitado e prestação de trabalho extraordinário.” 

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

SUBSÍDIOS – LAR DE SANTA TERESA – VISITA A 

GUIMARÃES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 30 de Junho de 2004, que concedeu uma visita gratuita 

ao Castelo, Paço dos Duques, bem como uma subida no Teleférico, no dia 

12 de Julho, a um grupo de 14 jovens provenientes de Lons-Le-Saunier, 

França, com idades compreendidas entre os nove e os treze anos, 

acompanhados de três monitores da Associação Maison Commune de la 

Marjorie e que foram recebidos pelo Lar de Santa Teresa, Viana do 

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

SUBSÍDIOS – EMPRESA MUNICIPAL CASFIG, EM – 

TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE EQUIPAS FORMADAS 

PELOS MORADORES DOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS – 

Presente um ofício da Empresa Municipal CASFIG, EM dando 
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conhecimento da realização de um Torneio de Futebol 5, que decorre nos 

dias 4, 11 e 18 de Julho, no Pavilhão da Casa do Povo de Fermentões, 

aberto a todos os moradores dos Empreendimentos Sociais sob gestão 

daquela empresa municipal, com equipas masculinas e femininas (jovens e 

seniores). Este evento desportivo, para o qual a CASFIG, EM contou com 

a colaboração da Cooperativa Tempo Livre ao nível da organização e 

regulamentação, está a suscitar um grande entusiasmo e participação por 

parte dos moradores, dando assim corpo ao principal objectivo que esteve 

na sua génese: o convívio informal e fraterno entre os moradores dos 

vários Empreendimentos, de forma a consolidar um espírito de 

identificação dos moradores com o seu bairro e de são relacionamento 

entre vizinhos. Nesta conformidade, a CASFIG, EM solicita o apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães, consubstanciado na cedência de cinco 

troféus, a atribuir às equipas melhor classificadas, por escalão etário e 

género. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL - FESTIVAL 

FOLCLÓRICO – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de Julho de 

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

ornamentações do Festival Folclórico, realizado pela Casa do Povo de 

Creixomil, no Monte da Senhora da Luz, freguesia de Creixomil, no 

passado dia 10 de Julho, com a colocação de 1 quadro de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCORE – 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Junho de 2004, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do 
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Festival Internacional de Folclore, realizado na freguesia de Nespereira nos 

passados dias 9 e 10 de Julho, com a potência de 30 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO – 

FREGUESIA DE AZURÉM – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Junho de 2004, que autorizou a 

prorrogação da ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de S. Pedro, realizadas na freguesia de Azurém, por mais dois 

dias, 28 e 29 de Junho, como a colocação de 2 contadores de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – ROMARIA GRANDE DE S. TORCATO – 

FREGUESIA DE S. TORCATO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 1 de Junho de 2004, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Romaria 

Grande de S. Torcato, realizada na freguesia de S. Torcato entre os 

passados dia 2 e 4 de Julho, com a colocação de 5 contadores de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 6 e 9 de Agosto, com 

a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS   10:40  HORAS  O  VICE – PRESIDENTE  DA  CÂMARA 
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DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA 

CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


