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ACTA 

Aos vinte e nove 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 e Ana Gonçalves da Silva Vidal. --------------- 

Não compareceram o Presidente da Câmara e os Vereadores Belmiro 

Jordão e António José Salgado Almeida, 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) – Referiu o Diagnóstico Social e 

Plano de Desenvolvimento Social onde são apontadas evidências, tais 

como o papel central das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

no nosso concelho, as fragilidades e problemas sociais demolidores e 

evidentes com sejam os baixos níveis de escolaridade/formação e a 

consequente fragilidade do emprego, a falta de equipamentos sociais nas 

freguesias do concelho, o elevado número de freguesias sem pré-escolar; 

os desequilíbrios entre a educação e as exigências do meio, bem como a 

falta de apoio aos idosos. Disse que uma boa parte das fragilidades e das 

vantagens sociais do concelho são, desde há muito, conhecidas e surgem 

devidamente esquematizadas, sendo que neste mandato o Partido Social 

Democrata tem apontado as fragilidades em termos da formação 

educacional, seja ela relativa ao pré-escolar ou ao ensino universitário, ou à 

necessidade de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
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Continuou, dizendo que o Partido Social Democrata tem, igualmente, 

apontado caminhos e apresentado um conjunto vasto de propostas sobre 

estas matérias, nomeadamente em sede de discussão do Plano e 

Orçamento. Assim, disse considerar primordial apostar nas seguintes 

linhas estratégicas: Educação e valorização da juventude; 

Desenvolvimento do comércio e serviços, recorrendo aos programas 

operacionais disponíveis e facilitando a fruição dos centros urbanos, 

modernizando e inovando os transportes e a mobilidade dos cidadãos; 

Turismo; Indústria, através da diversificação industrial (parques 

industriais, boa localização industrial, Parque de Ciência e Tecnologia) 

sustentável do ponto de vista ambiental. Finalmente disse que a Câmara 

Municipal não tem participado activamente no desenvolvimento 

equilibrado de Guimarães; b) – Solicitou informação acerca da medição 

do ozono troposférico; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – 

Recordou uma intervenção sua, feita na reunião de Câmara de 23 de Abril 

de 2003, onde questionou o Presidente da Câmara sobre o ponto de 

situação em que se encontravam as negociações com o Governo sobre a 

instalação da Escola Superior de Tecnologia. Continuou, referindo que foi 

decidida, recentemente, a instalação da Escola Superior de Tecnologia em 

Barcelos, o que constitui, em sua opinião, uma derrota política, 

acrescentando que o Partido Social Democrata de Guimarães já tinha feito 

sentir o seu desagrado junto das instâncias próprias. Disse entender que 

tal decisão era igualmente uma derrota para a Associação de Municípios 

do Vale do Ave e para a Câmara Municipal de Guimarães, que nunca 

reivindicaram, convenientemente, esta infra-estrutura de ensino. 3 – Vice-

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

Recordou que o Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social 

era de autoria do Conselho Local de Acção Social, cuja coordenação 
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estava a cargo da Câmara Municipal, que tem participado activamente 

neste processo; b) – Sobre a Escola Superior de Tecnologia, recordou 

que, conforme já tinha sido referido várias vezes, tinha sido por via do 

Partido Social Democrata que esta Escola Superior ficou instalada no 

concelho de Barcelos. Continuou, dizendo que a Escola Superior de 

Tecnologia se enquadrava perfeitamente no âmbito dos objectivos do 

Avepark, até porque havia disponibilidade de espaço físico, ficando junto 

das empresas que ali iriam ser instaladas; 4 – Vereador Armindo Costa e 

Silva – a) – Sobre os níveis relativos à medição do ozono troposférico 

começou por explicar a situação da Estação da Qualidade do Ar localizada 

nas Quintãs, que se encontra em fase de negociações para se acordar qual 

irá ser a entidade que se responsabilizará pelo seu funcionamento. 

Acrescentou que a Direcção Regional não tem concordado com as 

pretensões dos Municípios, que propuseram que os Técnicos da Estação 

fossem técnicos municipais, com formação adequada. Por último, disse 

que em Guimarães os níveis relativos à medição do ozono troposférico 

eram aceitáveis; 5 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Ainda sobre a 

Escola Superior de Tecnologia disse ter estado presente numa reunião, a 

pedido da Autarquia, com o então Ministro da Ciência e do Ensino 

Superior, onde lhe expôs o assunto; 6 – Vereador Domingos Bragança 

– a) – Sobre o Diagnóstico de Acção Social, disse que a Câmara Municipal 

de Guimarães tem entendido que o papel das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Concelho é muito importante, pelo que, dentro do 

possível, tem sido concedido apoio a estas Instituições. Recordou, 

também, o investimento municipal no pré-escolar bem como o apoio 

concedido às Juntas de Freguesia para a construção de equipamentos 

diversos (Creches, ATL, Centros de Dia). ---------------------------------------- 

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

I – Do voto de saudação deliberado em Assembleia Geral do Vitória 

Sport Clube, no passado dia 9 de Julho de 2004, do seguinte teor: 

“Reunida em 9 de Julho de 2004, menos de uma semana depois de 

terminado o Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal, a 

Assembleia Geral do Vitória Sport Clube delibera saudar todos quantos 

contribuíram para o sucesso alcançado naquela realização, nomeadamente: 

1 – A Equipa Nacional – Jogadores, Técnicos e Dirigentes – pela brilhante 

prestação desportiva conseguida, que prestigiou de forma indelével o 

Futebol Português; 2 – Todas as entidades que contribuíram para o êxito 

da organização, Federação Portuguesa de Futebol, Sociedade EURO 

2004, Comissão de Acompanhamento da Assembleia da República e 

demais organismos públicos que além do mais garantiram condições de 

segurança dentro e fora dos Estádios, unanimemente considerados 

modelares; 3 – A Câmara Municipal de Guimarães e as estruturas de apoio 

ao EURO 2004 que criou para o evento, e que de forma relevante 

contribuíram para que a nossa cidade, com a participação entusiástica de 

todos os Vimaranenses, recolhesse expressivos benefícios de prestígio e 

divulgação do seu nome em todo o mundo.” II – Do Relatório de 

Avaliação da velocidade na Rua Rómulo de Carvalho, junto à EB 1 da 

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

ao livro de actas; III – Do Relatório de Avaliação da velocidade na Rua 

António da Costa Guimarães, junto à Escola EB 2,3 de Urgezes, que se dá 

aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; IV 

– Da informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente 

relativa à alteração do dia de recolha de resíduos no período da noite de 

Sábado/Domingo para Domingo/Segunda; V - Do ofício da Cooperativa 

Fraterna remetendo, para conhecimento, o Relatório de Actividades e 
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Contas do Exercício do ano de 2003, que se encontra disponível para 

consulta na Secretaria Geral da Câmara Municipal; VI – Do despacho do 

Vereador Alberto Oliveira, datado de 21 de Julho de 2004, que aprovou a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Por 

despacho do Senhor Vereador António Castro, datado de 4 de Junho de 

2004, foi aprovado o projecto e determinada a abertura do concurso para 

execução da empreitada “Construção do Canil/Gatil Municipal – 1.ª 

Fase”. Assim, submete-se para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: Construção do 

Canil/Gatil Municipal – 1.ª Fase; 2 – O Valor para efeitos de 

concurso é de € 448.146,59 (quatrocentos e quarenta e oito mil cento 

e quarenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), que não inclui o 

Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – Prazo de execução: 180 dias; 

4 – Rúbrica do Orçamento: 05.04.18; 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”. O 

Programa de Concurso e o Caderno de Encargos referidos dão-se aqui 

por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas; VII 

– Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 12 de Julho de 

2004, que concordou com a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “NOVA AVENIDA ENVOLVENTE AO 

PARQUE DO MOINHO DO BURACO DE LIGAÇÃO A 

SERZEDELO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – “No Plano de 
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Actividades para o ano de 2004 consta a execução da obra em título, onde 

foi inscrita a verba de € 600.000,00 (seiscentos mil euros) destinada a 

suportar a despesa, com a rubrica 09.01.31. Com vista a ser adjudicada a 

empreitada à empresa “M. Couto Alves, S.A.”, conforme proposto pela 

Comissão de Análise de Propostas em 14 de Junho de 2004, pelo preço de 

€ 449.295,19 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e 

cinco euros e dezanove cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos 

da respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 

2004 – € 356.109,08 (trezentos e cinquenta e seis mil cento e nove euros e 

oito cêntimos) + IVA = € 373.914,53 (trezentos e setenta e três mil 

novecentos e catorze euros e cinquenta e três cêntimos); Ano de 2005 – € 

93.186,11 (noventa e três mil cento e oitenta e seis euros e onze cêntimos) 

+ IVA = € 97.845,42 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e cinco 

euros e quarenta e dois cêntimos).”; VIII - Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 23 de Julho de 2004, que adjudicou a 

empreitada de “Nova Avenida Envolvente ao Parque do Moinho do 

Buraco de ligação a Serzedelo” ao concorrente “M. Couto Alves, S.A.”, 

pelo valor de € 449.295,19 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e 

noventa e cinco euros e dezanove cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 180 dias; IX – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 15 de Julho de 2004, que concordou com a seguinte informação 

dos serviços do Departamento de Obras Municipais: “Ampliação da 

Escola EB1 de Caneiros – Trabalhos a Mais – Quando se iniciaram os 

trabalhos de escavação para abertura de caboucos da empreitada em título, 

verificou-se que o terreno era de muito fraca qualidade resistente. No 

mesmo instante, foi solicitado parecer aos projectistas sobre qual a 

solução a adoptar. Em oficio enviado pela equipa projectista, foi-nos 

comunicado que no local das fundações directas dever-se-ão efectuar 
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“poços”, os quais terão que ser cheios com rachão e betão ciclópico para 

que as mesmas tenham capacidade resistente aos esforços a que irão estar 

sujeitas, nos termos e fundamentos do parecer de que se anexa fotocópia. 

O valor destes trabalhos é de €26.123,31 (vinte e seis mil cento e vinte e 

três euros e trinta e um cêntimos) + IVA, conforme orçamento anexo, 

representando 7,14% do valor da adjudicação.”; X – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Julho de 2004, que aprovou a 

alteração número treze 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA-FLOR – 

EQUIPAMENTOS – ABERTURA DE CONCURSO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: “Por 

despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 5 de Maio de 

2003, foi aprovado o projecto e determinada a abertura do concurso para 

execução da empreitada “Centro Cultural Vila Flor – Equipamentos”. 

Assim, submete-se para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: Centro Cultural 

Vila Flor – Equipamentos; 2 – O valor para efeitos de concurso é de 

€ 2.568.497,50 (dois milhões quinhentos e sessenta e oito mil 

quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), que não 

inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 – Prazo base de 

execução: 180 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 02.01.09; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) 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 
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para adjudicar: Câmara Municipal; 8 - Júri: Comissão designada por 

deliberação de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que 

a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise de Propostas.” 

O Programa de Concurso e o Caderno de Encargos referidos dão-se aqui 

por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Ana Vidal. --------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA FLOR – 

TRABALHOS A MAIS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Para tornar possível a elaboração do 

Projecto de Fundações e Estruturas do edifício do Centro Cultural Vila 

Flor, encomendou a Câmara Municipal de Guimarães, no ano de 2000, 

um estudo de prospecção geotécnica destinado a fornecer dados 

geológicos indispensáveis sobre o solo. Com base neste estudo foi 

elaborado o Projecto de Fundações. Aquando da execução dos trabalhos 

de fundações verificou-se que a tensão de segurança do terreno era 

inferior à prevista. Foi, assim, necessário reformular o Projecto de 

Fundações nalguns casos pontuais. Apresenta-se, agora, o aludido 

Projecto que dará origem à execução de trabalhos a mais correspondentes 

à execução de estacas e poços (em zonas restritas do edifício), conforme 

projecto e lista de medições e orçamento que se anexa. Propõe-se a 

aprovação desta lista de trabalhos adicionais no valor global de 

€239.182,59 + IVA, correspondendo a uma percentagem de 2,10% em 

relação ao valor da adjudicação, conforme mapa de medições e orçamento 

que se anexa. O projecto, lista de medições e orçamento dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Ana Vidal. --------------- 
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OBRAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 

MUNICIPAL 628 EM AIRÃO S. JOÃO – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para 

aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes 

termos: 1 – Empreitada: Pavimentação da Estrada Municipal 628 em 

Airão S. João; 2 – O valor para efeitos de concurso é de € 910.596,23 

(novecentos e dez mil quinhentos e noventa e seis euros e vinte e 

três cêntimos), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado; 3 

– Prazo base de execução: 180 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 

09.01.03; 5 - Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) 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: Câmara Municipal; 8 - Júri: Comissão 

designada por deliberação de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência Prévia: 

Sugere-se que a audiência prévia seja realizada pela Comissão de Análise 

de Propostas.” O Programa de Concurso e o Caderno de Encargos 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa 

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BALAZAR – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Alberto Oliveira: “A pedido da Junta de Freguesia de Balazar, 

proponho que a verba transferida para esta Junta em reunião de 19 de 

Fevereiro de 2004, no valor de € 3.521,00 (três mil quinhentos e vinte e 

um euros) e destinada à realização de obras na área geográfica dessa 

freguesia, seja aplicada na compra de terreno para construção da Capela 

Mortuária.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA  –  OBRAS 
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DE REMODELAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA EB 1 DE AROSA 

– Presente a seguinte proposta do Vereador Alberto Oliveira: “Nos 

termos da autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua 

reunião de 12 de Dezembro de 2003, proponho que a Câmara autorize a 

Junta de Freguesia de Arosa a executar os trabalhos em título, até ao 

montante de €13.016,94 (treze mil dezasseis euros e noventa e quatro 

cêntimos) + IVA, sob acompanhamento técnico e fiscalização dos 

serviços do Departamento de Obras Municipais. O prazo de execução das 

obras é de 60 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. TORCATO – 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE S. TORCATO – 1.ªFASE – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Alberto Oliveira: “Nos termos 

da autorização concedida pela Assembleia Municipal em sua reunião de 12 

de Dezembro de 2003, proponho que a Câmara autorize a Junta de 

Freguesia de S. Torcato a executar os trabalhos em título, até ao montante 

de €17.863,18 (dezassete mil oitocentos e sessenta e três euros e dezoito 

cêntimos) + IVA, sob acompanhamento técnico e fiscalização dos 

serviços do Departamento de Obras Municipais.” 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 CANDOSO S. 

TIAGO – REPARAÇÃO GERAL DA ESCOLA PRIMÁRIA, N.º 6 – 
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Presente um ofício da Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução da obra de 

Reparação Geral da Escola Primária, n.º 6, pelo valor de €40.203,20 

(quarenta mil duzentos e três euros e vinte cêntimos), de acordo com 

orçamento elaborado pelos serviços do departamento de Obras 

Municipais, sendo o prazo de execução da obra de 60 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 BRITO – OBRAS 

DE REPARAÇÃO NA ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA DE 

CASAIS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Brito dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução de obras de 

reparação na Escola e Jardim-de-infância de Casais, pelo valor de 

€10.812,16 (dez mil oitocentos e doze euros e dezasseis cêntimos), de 

acordo com orçamento elaborado pelos serviços do Departamento de 

Obras Municipais, sendo o prazo de execução da obra de 60 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 VERMIL – 

REFORMULAÇÃO DA CANTINA DO JARDIM DE INFÂNCIA 

DE VERMIL – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vermil 

dando conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução da 

obra de reformulação da cantina do Jardim-de-infância de Vermil, pelo 

valor de €58.472,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e dois 
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euros) + IVA, de acordo com orçamento elaborado pelos serviços do 

Departamento de Obras Municipais. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LEITÕES – 

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA – Por deliberação de 

Câmara de 18 de Março de 2004 foi delegada na Junta de Freguesia de 

Leitões a execução da obra de construção da Capela Mortuária, pelo valor 

de €20.000,00 (vinte mil euros). De acordo com informação dos serviços 

do Departamento de Obras Municipais o custo total da referida obra é de 

€78.837,50 (setenta e oito mil oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta 

cêntimos), tendo a Câmara Municipal comparticipado com o valor total de 

€46.936,00 (quarenta e seis mil novecentos e trinta e seis euros) por 

deliberações de 16 de Março de 2000, 22 de Fevereiro de 2001 e 18 de 

Março de 2004. Através de ofício, a Junta de Freguesia de Leitões solicita 

um reforço das verbas já atribuídas, pelo que se propõe que a Câmara 

delibere atribuir à Junta de Freguesia de Leitões a verba de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO DE ATL NA FREGUESIA DE URGEZES – 

Presente a seguinte informação da Secção de Património: “A ocupação de 

tempos livres das crianças e jovens é uma necessidade social que cada vez 

mais se vem sentindo nalgumas freguesias do concelho. Reconhecendo-se 

que a freguesia de Urgezes é uma das que nesse âmbito tem maior 

carência de equipamentos e, no sentido de colmatar essa falta, a Câmara 
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Municipal procurou localizar um terreno adequado à criação de um ATL 

tendo sido possível encontrar uma parcela de terreno com a área de 2.100 

m2, situada no Lugar de Vessada, freguesia de Urgezes, propriedade de 

Cândido Ribeiro da Silva, casado com Emília Ribeiro Gonçalves, 

residentes na Rua da Maina, da referida freguesia, que está na disposição 

de a vender pelo preço de €40.000,00 (quarenta mil euros). Atendendo a 

que em avaliação efectuada por perito externo ao Município, este 

considera como aceitável um valor ligeiramente superior àquele que é 

proposto pelo proprietário, fica à consideração superior a aquisição da 

mencionada parcela de terreno com a área de 2.100 m2, pelo preço de 

€40.000,00 (quarenta mil euros), a desanexar do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00431/Urgezes, 

nos termos do artigo 11.º do Código das Expropriações.” 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NO MERCADO MUNICIPAL – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “No dia 3 de Outubro de 2003 a Sr.ª 

D. Maria Emília Moura Pereira, residente na Travessa de Camões, n.º 25 – 

2.º, desta cidade, vendedora de frutas na banca n.º 21 do Mercado 

Municipal, sofreu uma queda naquele local, provocada pela irregularidade 

do piso e pela existência de vários buracos no mesmo. Da queda resultou 

uma lesão no braço esquerdo, conforme relatório médico constante do 

processo, que a obrigou a receber tratamento hospitalar e que a 

impossibilitou de exercer a sua actividade profissional e doméstica. Os 

Serviços da Divisão de Ambiente e Salubridade e a Policia Municipal 

confirmaram as deficiências do piso e o sinistro. A ocorrência não se 

enquadra nas coberturas da apólice de responsabilidade civil contratada 

pela Câmara Municipal, pretendendo a D. Maria Emília Moura Pereira ser 
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ressarcida do valor de €141,50 (cento e quarenta e um euros e cinquenta 

cêntimos) respeitante a refeições fornecidas por restaurante no período 

em que ficou com o braço imobilizado. Assim, submete-se à consideração 

superior o pagamento da referida quantia de €141,50 (cento e quarenta e 

um euros e cinquenta cêntimos), conforme facturas apresentadas pela 

requerente.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA RUA PADRE SILVA GONÇALVES, 

FREGUESIA DE CALDELAS – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “O Sr. Gil Ferreira Ribeiro da Silva, residente na 

Rua da Ruela, freguesia de Longos, deste concelho solicita à Câmara 

Municipal o pagamento do valor de €273,70 (duzentos e setenta e três 

euros e setenta cêntimos), a título de indemnização pelos danos causados 

na sua viatura de matrícula XR-93-40, em consequência de um acidente de 

viação. Segundo exposição do munícipe, no dia 1 de Dezembro de 2003, 

ao circular na Rua Padre Silva Gonçalves, da freguesia de Caldelas, não 

conseguiu evitar um acidente pelo facto de existir um buraco na faixa de 

rodagem, camuflado por águas pluviais, à data sem sinalização, tendo 

então danificado o referido veículo. O Departamento de Obras 

Municipais confirmou a existência do referido buraco, mas a situação não 

se enquadra nas coberturas do seguro de responsabilidade civil contratado 

pela Câmara Municipal. O lesado aceita uma indemnização no valor de 

€184,45 (cento e oitenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) uma 

vez que parte da despesa por si apresentada, nomeadamente a respeitante 

à substituição de 2 amortecedores, não terá sido originado directamente 

pelo sinistro. Assim, submete-se à consideração superior o pagamento, 

por parte da Câmara Municipal, do valor de €184,45 (cento e oitenta e 

quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), como indemnização total pelos 
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danos resultantes da ocorrência em apreço.” DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA AV.ª D. JOÃO IV - Presente a seguinte informação 

da Secção de Património: “O Sr. Sulpicio Ribeiro de Oliveira, residente na 

Av. D. João IV, desta cidade, solicita à Câmara Municipal de Guimarães o 

pagamento de uma indemnização no valor de €1.218,56 (mil duzentos e 

dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos) por danos causados na sua 

viatura de matrícula 87-59-II. Conforme exposição apresentada pelo 

munícipe, no dia 27 de Dezembro de 2003, um taipal existente no passeio 

daquela artéria caiu sobre o veículo ali estacionado daí resultando estragos 

vários. A Polícia Municipal foi chamada ao local e confirmou a ocorrência. 

Segundo informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais, o 

tapume em causa foi colocado pelos serviços da Câmara Municipal para 

salvaguarda da segurança dos peões dado que o terreno junto ao passeio 

tem uma diferença de cota, para menos, de cerca de 4 metros. No entanto, 

parte desse taipal caiu por não ter sido possível segurá-lo de forma mais 

sólida. O sinistro não se enquadra nas coberturas de responsabilidade civil 

contratado pela Câmara Municipal pelo que a Companhia de Seguros 

declinou qualquer responsabilidade na ocorrência. Assim, submete-se à 

consideração superior o pagamento, por parte da Câmara Municipal, da 

quantia de €1.218,56 (mil duzentos e dezoito euros e cinquenta e seis 

cêntimos), conforme orçamento apresentado pelo requerente.” 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA SOBRE O PRÉDIO SITO NA 

RUA 1, CASA 6, BAIRRO DA ARCELA, FREGUESIA DA COSTA 

– Presente um requerimento de José Augusto Pereira Marques, datado de 
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2 de Julho de 2004, marido da actual superficiária da Casa 6, da Rua I, do 

Bairro da Arcela, solicitando que esta Autarquia autorize a constituição de 

uma hipoteca sobre o direito de superfície do referido prédio, e que 

reconheça a subsistência da hipoteca em caso de reversão, sendo que a 

autorização se destina a instruir um processo de crédito bancário para 

execução de obras naquela casa. Sobre o assunto foi emitido parecer 

jurídico, que se anexa, e onde se conclui que esta Autarquia poderá deferir 

o solicitado pelo requerente, autorizando a constituição da hipoteca do 

direito de superfície, para os fins requeridos. O parecer jurídico referido 

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

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

PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES E DE CALDAS 

DAS TAIPAS - VIGILÂNCIA MÓVEL MOTORIZADA – Presente 

para ratificação os Protocolos celebrados com as Associações 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das 

Taipas, para a vigilância das zonas florestais do concelho com maior 

vulnerabilidade a incêndios nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 

2004 e Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2005. Os Protocolos referidos 

dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro 

de actas. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

DOAÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS DOADOS 

PELO DR. JOAQUIM SANTOS SIMÕES – TRANSFERÊNCIA 

DOS DOCUMENTOS DOADOS PARA O ARQUIVO 

MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – Presente a seguinte proposta: 

“O Senhor Dr. Joaquim Santos Simões doou à Câmara Municipal de 

Guimarães um conjunto de documentos constantes da deliberação desta 

Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 30 de Outubro de 1997. 
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Nessa deliberação, a Câmara Municipal aceitou a doação, tendo, contudo, 

definido que iria integrar o Fundo Local da Biblioteca Municipal Raul 

Brandão. Conforme explicitado no protocolo de doação, o envio a esta 

Autarquia dos documentos seria de forma faseada. O Dr. Joaquim Santos 

Simões manifestou junto da Senhora Vereadora da Cultura e de alguns 

técnicos desta Autarquia a vontade de que toda a documentação doada 

passasse a ficar sob custódia do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. 

Aquando do envio de um conjunto de documentação, no dia 20 do 

passado mês de Maio, o Senhor Dr. Joaquim Santos Simões procedeu à 

entrega de parte dessa documentação ao Arquivo Municipal Alfredo 

Pimenta. Apesar de não ter chegado a comunicar por escrito essa 

intenção, era da vontade do doador que a documentação ficasse sob 

custódia do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Acresce, ainda, o facto 

de o fundo local da Biblioteca Municipal Raul Brandão não dispor de 

espaço e de se entender ser mais conveniente que a documentação passe 

para a custódia daquele serviço. Assim, propõe-se que a documentação 

doada pelo Senhor Dr. Joaquim Santos Simões, aceite pela já referida 

deliberação desta Câmara Municipal, fique sob custódia do Arquivo 

Municipal Alfredo Pimenta.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA – Presente a seguinte 

proposta: “Conforme consta do preâmbulo do Regulamento supra 

identificado, e que se submete a aprovação, os objectivos fundamentais de 

uma política integrada de gestão de resíduos traduzem-se, 

prioritariamente, na prevenção da sua quantidade e da sua perigosidade e 

na maximização das quantidades recuperadas para valorização, tendo em 

vista a minimização de resíduos enviadas para eliminação. Em 1995 foi 
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publicado o Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro, que alterou 

substancialmente o anterior regime jurídico, de modo a adequar a 

legislação às novas exigências em matéria de ambiente, introduzindo a 

política do poluidor-pagador. Ao mesmo tempo, o diploma em causa não 

só reformulou o quadro legislativo, como também procedeu à 

transposição das Directivas nºs. 91/156/CEE, de 18 de Março, e 

91/689/CEE, de 12 de Dezembro. Também neste novo quadro jurídico 

já estão definidas as novas metas referentes às recolhas selectivas, com os 

novos conceitos de reciclagem/reutilização e valorização. Considerando o 

desenvolvimento da política intermunicipal no respeitante à 

implementação do SIRVA – Sistema Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

do Vale do Ave, abrangendo a Estação de Tratamento de RSU – Estação 

de Compostagem, uma vasta rede de Ecopontos, uma Estação de 

Triagem, os Ecocentros e os Aterros Sanitários. Considerando a 

publicação do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, que revogou o 

Decreto-Lei n.º 310/95, de 20 de Novembro. É, portanto, sentida a 

necessidade de adequar a regulamentação desta autarquia, juntamente com 

a dos municípios utilizadores do SIRVA, a este novo quadro legislativo 

que veio definir novas regras no tocante à gestão de resíduos, 

nomeadamente a sua recolha, armazenagem, transporte, tratamento, 

valorização e eliminação. Assim, nos termos do art.º 241.º da Constituição 

da República Portuguesa, e no uso da competência prevista na alínea a) do 

n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do disposto no 

Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, propõe-se que a Câmara 

Municipal de Guimarães aprove a seguinte proposta de Regulamento de 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, com vista à sua apreciação pública, 

nos termos do art.º 118.º do Código do Procedimento Administrativo, e à 
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posterior análise e aprovação pela Assembleia Municipal de Guimarães.” 

O Regulamento referido dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------- 

TAXAS - TAXAS A COBRAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS 

PELA POLÍCIA MUNICIPAL A PARTICULARES – Presente a 

seguinte informação do Comandante da Polícia Municipal: “Por despacho 

do Sr. Presidente, datado de 4 de Junho de 2004, foi-nos solicitada a 

elaboração de uma tabela de taxas a cobrar nesta autarquia, pelos serviços 

prestados pela Polícia Municipal. A lei-quadro que estabeleceu o regime e 

forma de criação das Polícias Municipais foi a Lei n.º 140/99, de 28 de 

Agosto, actualmente revogada pela Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, 

diploma que apenas entrará em vigor no dia 1 de Julho próximo. Segundo 

o art.º 3.º da Lei n.º19/2004, a polícia municipal exerce funções de polícia 

administrativa do respectivo município, prioritariamente nos domínios 

previstos no n.º 1, mas também nos previstos nas alíneas do n.º 2. Os 

serviços da Polícia Municipal desta autarquia têm sido requisitados por 

diversas entidades, públicas e privadas, para apoiar e colaborar em 

determinados eventos que ocorrem na área do município. É competência 

da Polícia Municipal, na prossecução das suas atribuições próprias, a 

“Adopção das providências organizativas apropriadas aquando da realização de 

eventos na via pública que impliquem restrições à circulação, em coordenação com as 

forças de segurança competentes, quando necessário” (alínea d) do n.º 1 do art.º 

4.º). Sendo um serviço da autarquia, com competências nas áreas supra 

mencionadas, poderá ser solicitada a sua presença em alguns eventos 

realizados na área do município, quer quando realizados pela autarquia, 

quer quando realizados por entidades particulares. No entanto, quando 
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solicitados a colaborar com estas entidades, os serviços da Polícia 

Municipal têm despesas com as viaturas, desgaste, combustíveis, etc., mas 

também, por vezes, com o pagamento de horas extraordinárias aos 

agentes. Analisada juridicamente a possibilidade da cobrança de taxas por 

estes serviços da Polícia Municipal, foi emitido um parecer jurídico que 

conclui que, sendo a Polícia Municipal um serviço da autarquia, o 

município pode fixar e cobrar taxas relativas aos serviços prestados ao 

público (entidades públicas ou privadas) por esta unidade orgânica. A Lei 

n.º 42/98, de 6 de Agosto, e posteriores alterações, aprovou o regime de 

financiamento dos municípios e das freguesias. Segundo a alínea d) do 

art.º 16.º deste normativo legal constituem receitas do município “O 

produto da cobrança de taxas, tarifas e preços resultantes da prestação de serviços pelo 

município.”. E, de acordo com a alínea d) do art.º 19.º os municípios podem 

cobrar taxas por “prestação de serviços ao público por parte das unidades orgânicas 

ou dos funcionários municipais.” Assim, foi elaborada a tabela de taxas que se 

junta em anexo, cujos valores propostos foram calculados em função das 

despesas inerentes aos serviços a prestar pela Polícia Municipal a entidades 

públicas e privadas. As taxas a criar deverão ser objecto deliberação da 

Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea e) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. Submete-se, assim, à consideração do Sr. Presidente o 

envio da proposta da tabela de taxas anexa a esta informação, para 

aprovação e deliberação em reunião de Câmara, e posterior ratificação 

pela Assembleia Municipal.” A Tabela de Taxas referida dá-se aqui por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

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

COBRANÇA   DE   CUSTAS  EM  PROCESSOS  DE   CONTRA- 
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ORDENAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “1. Nos termos do 

disposto no art. 92.º do Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCO), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, são cobradas 

custas nos processos de contra-ordenação, devendo o seu montante, bem 

como a determinação de quem as deve suportar, ser fixado na decisão que 

decide sobre a matéria do processo. Conforme se estabelece no n.º 2 do 

art. 94.º do mesmo diploma, as custas devem cobrir, entre outras, as 

despesas com o transporte de defensores oficiosos e peritos, com as 

comunicações telefónicas, telegráficas ou postais, nomeadamente as 

relacionadas com as notificações, o transporte dos bens apreendidos e a 

indemnização das testemunhas. Tendo em conta a aplicação subsidiária 

dos preceitos reguladores das custas em processo criminal, determinada 

pelo n.º 1 do art. 92.º do diploma referido, tem sido aplicada nestes 

serviços a regra constante do art. 32.º, n.º 2, do Código das Custas 

Judiciais (CCJ), por remissão do art. 89.º, n.º 3, na redacção anterior à 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro. Nos 

termos desta norma, o reembolso dos encargos com franquias postais e 

comunicações era efectuado mediante a cobrança de metade de 1 Unidade 

de Conta (UC) nas primeiras 50 folhas ou fracção do processado (no 

montante de € 44,50 para o corrente ano) e 1/10 de UC por cada 

conjunto subsequente de 25 folhas ou fracção do processado. 2. Na 

sequência das alterações introduzidas no Código das Custas Judiciais por 

aquele Decreto-Lei n.º 324/2003, que entrou em vigor em 1 de Janeiro do 

corrente ano, deixou de ser autonomamente considerado para efeitos de 

cálculo das custas judiciais o montante correspondente aos encargos com 

o papel, com a audição de testemunhas e com as franquias postais, já que, 

conforme se refere no respectivo preâmbulo, tais importâncias foram 

integradas no valor da taxa de justiça do processo. 3. Tendo em conta que 
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a decisão que põe termo ao processo deve fixar o montante das custas – a 

suportar pelo arguido em caso de aplicação de coima ou de sanção 

acessória – propõe-se que seja fixada uma tabela de custas a aplicar nos 

processos de contra-ordenação, para cuja determinação se tomem em 

consideração as despesas efectuadas, conforme art. 94.º do RGCO. 

Considera-se útil continuar a determinar as custas com referência à 

unidade de conta, por se tratar de referência actualizada de 3 em 3 anos, e 

com base no número de folhas do processo, tal como acontecia até agora 

com a aplicação das regras do Código das Custas Judiciais. 4. Propõe-se, 

assim, que seja aprovada a seguinte tabela de custas em processo de 

contra-ordenação, destinadas a cobrir as despesas com as comunicações, a 

vigorar para os processos instaurados a partir de 1 de Janeiro de 2004, 

data de entrada em vigor do CCJ:1/4 de unidade de conta pelas primeiras 

50 folhas ou fracção(o que equivale actualmente a € 22.25); 1/20 de 

unidade de conta por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou fracção 

(equivale hoje a € 4,45). Para além destas despesas, as custas em processo 

de contra-ordenação compreendem ainda os seguintes encargos, 

conforme art. 94.º já referido, que se propõe sejam calculados – como até 

agora - de acordo com o previsto no Código das Custas Judiciais (arts. 

90.º a 94.º), que nessa parte não sofreu alteração: a) Honorários dos 

defensores oficiosos; b) Remunerações devidas aos peritos; c) Transporte 

de defensores oficiosos e peritos; d) Transporte de bens apreendidos; e) 

Indemnização às testemunhas.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – CINEMA EM NOITES DE VERÃO – Presente a 

seguinte proposta: “A programação de um conjunto de propostas 

vocacionadas para o ar livre durante o Verão, tem demonstrado ser, não 

só um importante instrumento de fomento e consolidação de públicos par 
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as artes do espectáculo, com um preponderante factor de atracção e 

fixação de turistas em Guimarães. As várias iniciativas, de que se destacam 

o Verão Vale a Pena…em Guimarães, a Semana da dança e as tradicionais 

Festas da Cidade e Gualterianas, terminam habitualmente com o “Cinema 

em Noites de Verão”, uma iniciativa do Cineclude de Guimarães que 

contou desde sempre com o apoio financeiro e logístico da Autarquia, e 

que, apesar de acontecer pelo 16.º ano consecutivo, mantém e reforça 

consistentemente, em resultado de programações de grande qualidade, a 

sua capacidade de atracção de públicos para o Cinema, num ambiente 

informal e de acesso livre. Em reconhecimento da importância do evento 

no calendário cultural de Guimarães, e face ao aumento de custos de 

produção, propõe-se a atribuição, ao Cineclube de Guimarães, de um 

subsídio de € 6.500 (seis mil e quinhentos euros), o que significaria um 

aumento de € 500,00 (quinhentos euros) relativamente ao montante 

atribuído em 2002 e 2003, destinado à organização do XVI Cinema em 

Noites de Verão, a decorrer, como habitualmente, no Largo da Oliveira.” 

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 

e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente o 

ponto 21 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do Partido Social 

Democrata lamentam a ausência de mecanismos de atribuição 

rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

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

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 
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(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.” ------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE UMA VIATURA PARA APOIO À 

FEIRA DA TERRA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 7 de Julho de 2004, que concordou com 

a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de uma viatura de 9 

lugares para o período de 8 a 11 de Julho para apoio à Feira da Terra. 

Considerando o apoio dado em anos anteriores e a competência dos 

órgãos autárquicos no apoio de projectos e agentes culturais não 

profissionais. Considerando não haver inconveniência para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do 

Executivo camarário o apoio solicitado e a prestação de trabalho 

extraordinário.” DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE VIATURAS DA CÂMARA À 

ASSOCIAÇÃO DE XADREZ DOS AÇORES – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Julho de 

2004, que cedeu duas viaturas de 9 lugares para transporte, no dia 26 de 

Julho, dos elementos da Associação de Xadrez dos Açores que vão 
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participar nos Campeonatos Nacionais de Jovens de Xadrez, a realizar na 

Universidade do Minho, entre os dias 24 e 31 de Julho. DELIBERADO 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AZURÉM – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando a sugestão apresentada pela Associação Famílias, submete-

se à apreciação da Câmara a seguinte proposta toponímica. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE GONDAR – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Gondar, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SERZEDELO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Serzedelo, 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 DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA 

DE GONDAR – Presente um ofício da Associação de Pais e Amigos da 

Escola de Gondar solicitando a cedência de uma bandeira da cidade. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. - 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE GÉMEOS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Gémeos solicitando a cedência de uma 

bandeira nacional, bem como de uma bandeira da cidade. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. - 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE –  PROTOCOLO 



 

 

 
 

ACTA Nº 16   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2004 
 

 

 

 

 

DE COOPERAÇÃO COM GUIMARÃES – CIDADE ANFITRIÃ 

DO UEFA EURO 2004 - Presente a seguinte proposta: “Por deliberação 

de 19 de Fevereiro de 2004, foi cometida à Cooperativa Tempo Livre a 

responsabilidade de operacionalizar o Protocolo mencionado em assunto, 

que a Câmara Municipal havia subscrito em 19 de Setembro de 2003, com 

a UEFA e com a Euro 2004 SA. Assim, face ao Relatório Final do Euro 

2004, remetido por aquela Cooperativa e constante da agenda da última 

reunião desta Câmara, que dele tomou conhecimento, proponho que a 

Câmara Municipal delibere atribuir à Cooperativa Tempo Livre um 

subsídio no montante de € 59.875,47 (cinquenta e nove mil oitocentos e 

setenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), correspondente à 

diferença entre o subsídio já atribuído (deliberação de 1 de Abril de 2004) 

e o total das despesas realizadas pela Tempo Livre no âmbito do 

Protocolo em apreço.” DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Ana 

Vidal que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 29 da agenda da 

reunião de Câmara de 29 de Julho de 2004 pelas seguinte 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 são criadas com vista a tornear regras de rigor e de 

transparência que o Estado e a Administração Pública fixam para si 

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

Municipal. 2 – Reconhece-se, no entanto, a importância do protocolo a 

que se procurou dar resposta.” ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – OBRAS NO 

COMPEXO DE PISCINAS – Presente um ofício da Cooperativa 
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Tempo Livre referindo que o Scorpio – Parque de Animação Aquática - 

integrado no Complexo Municipal de Piscinas, se tem revelado uma infra-

estrutura de lazer fundamental para os munícipes no período do Verão, 

com uma adesão muito significativa e motivadora. Mais é referido que 

devido ao crescente número de utilizadores, para além de um conjunto de 

directrizes que lhe foi dada recentemente pelo Instituto de Desporto de 

Portugal, obrigou a novos investimentos, garantindo, não só a adequação 

do espaço ao número de utentes e aos regulamentos e legislação em vigor, 

mas também à necessidade de responder às expectativas dos milhares de 

pessoas que o utilizam. Nesse sentido, e para além da construção de um 

novo edifício de apoio ao Scorpio, que integra vestiários, sanitários 

públicos e recepção, da responsabilidade da Câmara Municipal, a 

Cooperativa Tempo Livre teve de assumir um conjunto muito 

significativo de encargos, que se descrevem: construção de um muro de 

suporte de terras e escoamento de águas pluviais na zona confinante com 

o caminho público que atravessa os terrenos da Cidade Desportiva; 

alargamento da zona do cais e passeios de ligação entre tanques; vedação 

de todos os tanques; construção de acesso pedonal ao novo edifício de 

apoio ao parque; aquisição de materiais e equipamentos vários para o 

novo edifício; serviço de readaptação do sistema de rega ao novo desenho 

do parque; serviços de adaptação dos sistemas eléctrico e de 

abastecimento de água e gás; arrelvamento das novas áreas construídas; 

aquisição de uma máquina de cortar relva. Estes investimentos, na ordem 

dos €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), obrigaram a Cooperativa 

Tempo Livre a um tremendo esforço financeiro, pelo que vem esta 

Cooperativa solicitar um subsídio extraordinário para fazer face a estas 

despesas. DELIBERADO, POR MAIORIA, CONCEDER A 

VERBA DE €120.000,00 (CENTO E VINTE MIL EUROS). 
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Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos e Ana 

Vidal que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 29 da agenda da 

reunião de Câmara de 29 de Julho de 2004 pelas seguinte 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 são criadas com vista a tornear regras de rigor e de 

transparência que o Estado e a Administração Pública fixam para si 

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

Municipal. 2 – Reconhece-se, no entanto, a importância do protocolo a 

que se procurou dar resposta.” ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ATL – Presente a seguinte proposta: 

“A Junta de Freguesia de Creixomil e a Casa do Povo de Creixomil eram 

proprietárias de um prédio urbano composto por terreno para construção 

com a área de 2.693 m2, situado no lugar da Atouguia, da referida 

freguesia, no qual a Casa do Povo pretendia erigir um edifício destinado a 

Creche e ATL. Para esse efeito, a Casa do Povo elaborou o respectivo 

projecto que mereceu aprovação do Centro Regional de Segurança Social 

de Braga, projecto esse que iria ser incluído no PIDDAC de 1994. Nesse 

ano de 1994, a Câmara Municipal tinha intenção de levar a efeito a 

construção de habitações sociais, sendo que o terreno propriedade da 

Junta de Freguesia e da Casa do Povo de Creixomil reunia as condições 

necessárias para esse fim, pelo que foram encetados contactos com 

aquelas entidades no sentido de permutarem aquele prédio por um outro, 

propriedade do Município, com a área de 3.950, 90 m2, situado na Rua do 

Alto da Bandeira, da mesma freguesia. Tal permuta veio a ser aprovada 
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pela Câmara Municipal em reunião realizada em 18 de Fevereiro de 1999, 

tendo a correspondente escritura sido celebrada em 5 de Abril de 2000. 

Na sequência dessa permuta, a Casa do Povo de Creixomil viu-se obrigada 

a reformular o projecto de construção da Creche e ATL dado que o 

existente não se enquadrava no terreno permutado o que implicou 

acréscimo de despesas e o atraso na apresentação da candidatura ao 

PIDDAC. Em 3 de Março de 2001 a Casa do Povo de Creixomil 

apresentou nesta Câmara Municipal uma exposição solicitando uma 

compensação monetária pelos prejuízos resultantes da referida permuta. O 

assunto foi submetido a reunião de Câmara de 26 de Abril de 2001, tendo 

sido deliberado atribuir um subsídio de € 49.879,79 (10.000.000$00) que, 

por lapso, se referiu ser destinado a comparticipar a construção da Creche 

e ATL, quando a sua finalidade era compensar a Casa do Povo, conforme 

acima se mencionou. Assim, proponho que a deliberação de 26 de Abril 

de 2001 seja rectificada no sentido de constar que o subsídio de € 

49.879,79 se destina a compensar a Casa do Povo de Creixomil pelo 

aumento de custos com a reformulação do projecto de construção da 

Creche e ATL e pelo consequente atraso de apresentação da candidatura 

do mesmo ao PIDDAC decorrentes da mencionada permuta de terrenos.” 

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

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

Presente um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas dando conhecimento que, no âmbito 

dos Jogo do Euro 2004, ficou no Quartel de prevenção um piquete 

composto de 30 elementos do Corpo de Bombeiros daquela Associação, 
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pelo que solicitam um apoio da Câmara Municipal destinado a custear as 

despesas com a alimentação dos referidos elementos, no total de € 166,59 

(cento e sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – MOREIRENSE FUTEBOL CLUBE – 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO – Presente a seguinte proposta: “O Moreirense Futebol 

Clube vem desenvolvendo um considerável esforço na reconversão e 

melhoria das suas instalações desportivas, concretamente do campo de 

jogos e das instalações de apoio. Concluída a 1ª fase de uma intervenção 

muito profunda que contou já com o apoio da Autarquia, o Clube dirigiu-

se-nos recentemente no sentido de descrever e quantificar detalhadamente 

as intervenções respeitantes à 2ª fase, para as quais solicita apoio 

municipal. Assim, e mantendo-se os pressupostos que estiveram na 

origem do apoio prestado à 1ª fase – o inegável interesse público de tais 

instalações, no quadro das infra-estruturas desportivas destinadas à 

formação de jovens e à competição, a natureza e fins não lucrativos do 

Clube, a necessidade de executar as obras em causa para a plena utilização 

das actuais instalações, e o contributo para a diversificação e melhoria da 

oferta para a prática desportiva, para o reforço da aposta na formação e 

nas camadas jovens, e para a criação de condições de segurança e conforto 

para o público e a comunicação social à luz do actual enquadramento 

legal, conforme descrito no plano de desenvolvimento desportivo em 

anexo, proponho a aprovação do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, também em anexo, mediante o qual a 

Autarquia se compromete a financiar a 2ª fase da reconversão das 
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instalações desportivas do Moreirense Futebol Clube com um montante 

até €500.000,00 (quinhentos mil euros), a pagar em duas prestações de 

€250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), a primeira das quais até 

Setembro de 2004 e a segunda no primeiro trimestre de 2005, tal como 

disposto na cláusula 2ª do referido contrato programa. Os aludidos Plano 

de desenvolvimento desportivo Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos 

e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “A 4 de Julho 

de 2002 votámos favoravelmente ao apoio à primeira fase das obras de 

remodelação das instalações desportivas do Moreirense Futebol Clube, 

pois reconhecemos a projecção desportiva do clube e a sua importância 

social, nomeadamente ao nível do acompanhamento e formação de 

jovens. Na altura, já que solicitados com a necessária antecedência para 

um consenso político sobre esta matéria pelos eleitos nas listas do PS, 

apresentamos uma proposta que nos pareceu complementar e 

fundamental de fazer aprovar e que se recorda: “Atendendo ao facto de 

defendermos de forma coerente e continuada 1- O desenvolvimento 

harmonioso do concelho, 2- A necessidade de requalificação urbana das 

vilas do concelho que não oferecem, de momento, o mínimo de conforto 

urbano, qualidade de vida e possibilidades de desenvolvimento, 3- O 

investimento municipal justo que tenha em conta a dispersão 

populacional. Atendendo a que, na sequência de contactos previamente 

estabelecidos com a vereação socialista, 4 - Concordámos com a 

necessidade de apoiar a reconversão do Estádio do Moreirense FC, tendo 

em vista as obrigações decorrentes da sua participação na I Liga, 

Atendendo ao facto de defendermos que os avultados investimentos nas 
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infra-estruturas desportivas dos clubes do nosso concelho, à imagem do 

que defendemos para o estádio D. Afonso Henriques, se justificam 

enquanto geradores de claro desenvolvimento concelhio e âncoras de 

investimentos complementares de requalificação urbana, Atendendo ao 

facto do equipamento do Moreirense FC se inserir numa área concelhia 

onde predominam os importantes aglomerados urbanos das Vilas de 

Moreira de Cónegos e Lordelo, Propõe-se ao Executivo Camarário que 

delibere no sentido de se proceder à elaboração dum PROJECTO DE 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS VILAS DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS E DE LORDELO que, ouvidas as opiniões dos 

responsáveis políticos destas duas Vilas e as suas instituições mais 

representativas, possa ser executado de forma paralela aos investimentos 

no referido estádio, de forma integrada.” O PS, como se sabe, chumbou-a. 

Continuamos, apesar da apreciação favorável da matéria que nos é 

proposta, a insistir na necessidade de: a) os grandes investimentos 

desportivos devem ser enquadrados num plano mais vasto de 

investimentos e desenvolvimento integrado; b) tornar regra, como 

aconteceu na cidade de Guimarães com o nosso inequívoco apoio, que o 

investimento no desporto sirva de pretexto para a requalificação 

urbana; c) reconhecer a importância o pólo Moreira - Lordelo (mais 

de 10% da população do concelho) como um núcleo urbano forte e 

consistente passível de um Plano conjunto de desenvolvimento que 

atenda às necessidades sociais presentes e aos constrangimentos e 

evoluções sociais espectáveis; d) reconhecer este pólo urbano como um 

dos que está mais vulnerável à evolução da economia mundial o que 

torna a requalificação urbana necessária para potenciar o aparecimento de 

outras actividades económicas não directamente dependentes do sector 

têxtil e do vestuário.” ----------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 27.º 

TORNEIO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE CAMBRAI, 

FRANÇA – Presente um ofício do Desportivo Francisco de Holanda 

solicitando apoio financeiro da Câmara Municipal destinado a custear as 

despesas com a participação no 27.º Torneio Internacional de Voleibol de 

Cambrai, França, a realizar nos próximos dias 11 e 12 de Setembro. Os 

serviços de transportes informam que o valor referente à deslocação do 

autocarro a Cambrai é de € 1.120,00 (mil cento e vinte euros), 

correspondente a 4.100Kms. Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de € 1.120,00 (mil cento e vinte euros). Solicitam, ainda, a cedência de 

material promocional da cidade para distribuição pelas equipas 

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

na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – 

INDEMNIZAÇÃO RECEBIDA PELO MUNICÍPIO – Presente um 

ofício da Cooperativa Tempo Livre remetendo um cheque no valor de 

€500,00 (quinhentos euros) entregue no âmbito de um processo judicial 

que correu termos no 3.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca 

de Guimarães, em que o Município de Guimarães era ofendido, em 

conjunto com outras entidades e pessoas, e em que a desistência de queixa 

apresentada pelos ofendidos ficou condicionada à publicação de uma 

notícia nos jornais da localidade a desmentir as anteriormente publicadas e 

com um pedido de desculpas, bem como à indemnização dos ofendidos 

numa quantia que estes declararam pretender entregar à Associação de 

Apoio à Criança. Assim, deverá ser objecto de deliberação da Câmara 

Municipal a entrega daquela quantia, recebida pelo Município a título de 

indemnização, à Associação de Apoio à Criança, como ficou acordado na 
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audiência de julgamento do processo supra referido. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E 

AMBLÍOPES DE PORTUGAL – Presente a seguinte informação da 

Divisão de Acção Social: “Em conformidade com o que já vem 

acontecendo, a ACAPO vem solicitar à Câmara a possibilidade de lhe ser 

atribuído um subsídio para apoiar as despesas que aquela instituição irá 

suportar com o custo de uma colónia de férias para três associados 

residentes no Concelho, designadamente: Maria Cidália Lemos Francisco, 

Maria Fernanda Pereira Caldas Ribeiro e Mário Macedo de Lima 

(acompanhante). A colónia irá realizar-se na Pousada da Juventude de 

Alcoutim, de 16 a 24 de Agosto. Cada associado irá assumir a despesa de € 

100,00 (cem euros) e o acompanhante de Maria Fernanda Pereira Caldas 

Ribeiro irá pagar € 200,00 (duzentos euros). Segundo é referido pela 

ACAPO o custo total por participante é de € 196,79 (cento e noventa e 

seis euros e setenta e nove cêntimos), pelo que a ACAPO assumirá pelos 

dois associados a quantia de € 193,58 (cento e noventa e três euros e 

cinquenta e oito cêntimos). Propõe-se a atribuição de um subsídio à 

ACAPO no valor equivalente ao que esta terá de suportar com o custo da 

colónia de férias para os residentes no concelho. 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 e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente o ponto 21 da agenda desta reunião, 

na medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 16   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 – MURALHA – ASSOCIAÇÃO DE GUIMARÃES 

PARA A DEFESA DO PATRIMÓNIO – Presente um ofício da 

Muralha – Associação de Guimarães para a Defesa do Património dando 

conhecimento da realização de um Recital de Música de Câmara para 

Piano, Violino e Violoncelo, no próximo dia 17 de Setembro, no Paço dos 

Duques de Bragança, onde vão ser interpretadas obras de Brahms e 

Schostakovich, nomeadamente o Trio op. 8 de Brahms e o Trio op. 67 de 

Schostakovich, pelos músicos Lora Dimitrova – piano, Pedro Morais 

Andrade – violino e Paulo Gaio Lima – violoncelo. Assim, solicitam o 

seguinte apoio da Câmara Municipal: apoio logístico, nomeadamente a 

utilização do piano de cauda, bem como a sua afinação, cadeiras para o 

público e focos de iluminação do espaço; apoio financeiro destinado a 

custear as despesas do cachet do excelente e prestigiado violoncelista 

Paulo Gaio Lima, no valor de €1.000,00 (mil euros); apoio na despesa da 

impressão de cartazes para a divulgação do recital, no valor de €250,00 
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(duzentos e cinquenta euros); divulgação cultural e pública do recital, por 

meio da imprensa nacional, regional e da cidade, tal como por meios de 

informação pertencentes à Câmara Municipal de Guimarães. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), bem como a 

disponibilização do apoio logístico solicitado. O Vereador Rui Vítor 

Costa não participou na discussão e na votação do assunto. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Carlos Vasconcelos e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de 

voto: ““Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata 

votaram favoravelmente o ponto 21 da agenda desta reunião, na medida 

em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável 

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

nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas 

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

de uma comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas 

composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e 

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

Partido Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras de atribuição 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 25.º 

GRANDE PRÉMIO DO MINHO – Presente para ratificação o 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 16   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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

concedeu à Associação de Ciclismo do Minho 17 troféus, destinados aos 

vencedores do 25.º Grande Prémio do Minho, realizado entre os passados 

dias 16 e 18 de Julho. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – 10.º FESTIVAL FOLCLÓRICO – FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE – Presente para ratificação o despacho do 

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

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a realização 

do 10.º Festival Folclórico, na freguesia de Sande S. Clemente, junto ao 

Salão Paroquial, no passado dia 17 de Julho, com a colocação de 1 

contador de 60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS - FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE 

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

de 1 de Julho de 2004, que autorizou que a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de S. Tiago se realizasse a partir do 

dia 17 de Julho e não a partir do dia 21 do mesmo mês como inicialmente 

foi solicitado. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. 

SUBSÍDIOS – FESTA POPULAR PARA ANGARIAÇÃO DE 

FUNDOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA – 

SANTA MARIA DE CORVITE – FREGUESIA DE PONTE - 

Presente um ofício da Comissão da Fábrica da Igreja de Santa Maria de 

Corvite, Ponte, solicitando autorização para ligação à rede pública da 

iluminação da festa popular para angariação de fundos para a construção 

de uma capela mortuária, a realizar no próximo dia 7 de Agosto, com a 

colocação de um contador com a potência de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. - 
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SUBSÍDIOS – FESTAS DA PADROEIRA – FREGUESIA DE 

SANDE VILA NOVA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Sande Vila Nova solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas da Padroeira, a realizar na freguesia 

de Sande Vila Nova entre os próximos dias 13 e 15 de Agosto, com a 

colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 13 de 

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

ornamentações das Festas Gualterianas no período compreendido entre 

23 de Julho e 2 de Agosto de 2004. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO GRUPO RECREATIVO E CULTURAL 

DE ALDÃO – FREGUESIA DE ALDÃO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Julho de 2004, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a 

realização da tradicional Festa do Grupo Recreativo e Cultural de Aldão, 

freguesia de Aldão, entre os passados dias 23 e 25 de Julho, com a 

colocação de 1 contador de 60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE SÃO BARTOLOMEU – FREGUESIA 

DE SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão da Festa de São 

Bartolomeu, freguesia de Serzedelo, solicitando que a ligação à rede de 

iluminação pública, autorizada por deliberação de Câmara de 1 de Julho de 

2004, possa ser realizada entre os dias 26 e 29 de Agosto e não entre os 

dias 26 e 28 de Agosto, como havia sido deliberado. Mais solicitam a 

colocação de 2 quadros de 3x60 amperes e não de 2 quadros de 2x60 
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amperes, como, por lapso, indicaram. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MAMEDE – FREGUESIA DE 

VERMIL – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vermil, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de S. Mamede, a realizar nos próximos dias 21 e 

22 de Agosto, com a colocação de 2 contadores de 41,4 Kva cada. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. - 

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 316 – FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – Presente um ofício do Agrupamento 316 do Corpo 

Nacional de Escutas da freguesia de Sande S. Martinho solicitando que a 

ligação à rede de iluminação pública do acampamento que vão realizar 

juntamente com outros Agrupamentos do Concelho, possa ser realizada 

entre os dias 14 e 19 de Setembro, e não nos dias 18 e 19 de referido mês 

como, por lapso, indicaram no anterior pedido. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO – 

FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Julho de 

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

ornamentações das Festas em Honra do Padroeiro, freguesia de Sande S. 

Lourenço, a realizar entre os dias 3 e 9 de Agosto, com a colocação de 2 

quadros de 3x60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO OVÍDEO – 

FREGUESIA DE CALDELAS – Presente um ofício da Comissão de 

Festas em Honra de Santo Ovídeo, freguesia de Caldelas, solicitando 
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autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 12 e 15 de Agosto, 

com a colocação de 3 contadores de 3x60 amperes. DELIBERADO, 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:00 HORAS O VICE – PRESIDENTE DA CÂMARA 

DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


